
Onko suurten kirkollisten
vaikuttajien aika ohi?

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

n Tässä Vartijan numerossa arvioidaan
suomalaisen eksegetiikan merkittävim-
män vaikuttajan Heikki Räisäsen pää-
teoksen suomenkielinen versio ja tutus-
tutaan Juhani Rekolaan, joka osasi ja
uskalsi vastata kirkon ja kristillisyyden
uusiin haasteisiin sukupolvi sitten.
Luomme silmäyksen kahden sukupolven
takaiseen monialaiseen suomalaiseen
kulttuurivaikuttajaan J. A. Holloon,
joka rakensi yhteyttä kasvatusopin ja us-
konnollisen kokemusmaailman välille.

Sotien aikana ja pian sen jälkeen
elettiin vielä romanttisessa maailmassa,
jossa kansakunnan intellektuaalinen
eliitti rakensi kristillis-kansallisesta pe-
rinteestä  ja tieteen uusimmista saavu-
tuksista harmonisia ajatuskokonaisuuk-
sia. Näitä toivottiin voitavan kevyemmin
annosteltuina jakaa alempien kansanosien
ravinnoksi – vaikkapa vallankumouk-
sellisten aatteiden sijaan. Niin siis Hollon
aikana. Rekola eli jo toisenlaisessa maail-
massa. Kirkko oli haastettu – ei vielä ta-
loudellisesti eikä jäsenmääränsä puolesta
vaan ideologisesti. Koti, uskonto ja isän-
maa alkoivat menettää kauniin kaikunsa,
kun vasemmistoradikalismi sekä kirkkoon
ja kristinuskoon liittyvät moraaliset kysy-

mykset alkoivat jakaa kansaa. Juhani
Rekolan ajattelussa on jälkiä tästä ajasta.
Heikki Räisäsen upean uran vuosikym-
menet sattuvat uuteen suomalaiseen
murroskohtaan, kirkon liberalisoitumi-
seen ja avautumiseen yksilöllistyvälle
maailmalle, josta  60-luvun nuorisosuku-
polvellakaan ei ollut vielä aavistusta.

Yhteiskuntamme ja kulttuurimme
ovat moniarvoistuneet entisestään. Sitä
kirkkoa, joka kerran saattoi ajatella pu-
huttelevansa koko kansaa, ei enää ole.
Kun kirkko sukupolvi sitten herätti van-
hoillisena laitoksena älyllistä ja moraalis-
ta vastarintaa, nyttemmin ideologinen
vastakkainasettelu on enimmäkseen hii-
punut – muutamien uskonnottomien in-
tellektuellien, esimerkiksi Kari Enqvis-
tin, haastavista puheenvuoroista huoli-
matta. Tilalle on tullut yhdentekevyys,
olipa se ynseää tai suvaitsevaista. Kirkko
ei ole kansakunnan kaapin päällä, se ei
kiinnosta. Mutta samoissa vaikeuksissa
rämpivät myös muut perinteiset yhteisöt.
Viime kunnallisvaaleissa puolueet saivat
havahtua äänestäneiden lukumäärän
prosentuaalisen käyrän alamäkeen, joka
on kovin samannäköinen kuin kirkon
jäsenmäärän laskua kuvaava käyrä.
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Kekkosen Suomessa ja ehkä vielä
Koivistonkin Suomessa elettiin henkis-
ten auktoriteettien aikaa, josta on jäljellä
vain muistoja. Poliitikot ovat Oy Suomi
Ab:n toimitusjohtajia, vanhan ajan teolli-
suuspatruunoiden sijalla meillä on muh-
keita henkilökohtaisia bonuksia kuittaa-
via ja väkeään irtisanovia yritysjohtajia,
kulttuuripiispojen sijalla kirkon virka-
miehiä tai ”kehittyvien hiippakuntien
miehiä”, kuten Kirkon ja Kaupungin

päätoimittaja Seppo Simola äskettäin
sutkautti.

Vaikka Kekkosen Suomi on enim-
mäkseen taakse jäänyttä aikaa, näyttää
yksi piirre asioiden silloisesta hoitamista-
vasta olevan edelleen hengissä. Hyvä Veli
-tyyppinen suhmurointi, joka ei tieten-
kään alkanut Kekkosen aikana eikä pää-
ty meidän aikaamme, on edelleen voimis-
saan niin yhteiskunnassa yleensä kuin
kirkossa. Joskus sillä saadaan aikaan hy-
vääkin, mutta jos se tarkoittaa viekaste-
lua ja päivänvaloa kestämätöntä oman
edun ajamista, kyse on korruptiosta. Tä-
mäntyyppistä toimintaa on ollut havait-
tavissa viime aikoina esimerkiksi seura-
kuntien lähetysmäärärahoista päätet-
täessä. Ilmeisesti eräät piispat ovat kulis-
sien takana pyrkineet vaikuttamaan seu-
rakuntien päättäjiin konservatiivisen
kannan hyväksi.

Lukiessa SKS:n kustantamaa ja
Hannu Mustakallion hienosti toimit-
tamaa Kirkollisia vaikuttajia -teosta tu-
lee hieman nostalginen olo. Toisenlaisia
persoonallisuuksia olivat piispat silloin
ennen! Voi olla, että kyse on vääränlai-

sesta nostalgiasta, sillä yleensä asiat eivät
kuitenkaan lopulta olleet laajemmassa
vertailussa ennen sen paremmin kuin
nykyään. Eivätkä kaikki piispat toki ol-
leet kovin avaramielisiä tai valistuneita
persoonia. Mikäli arkkipiispa Gustaf Jo-
hanssonista (arkkipiispana 1899–1930)
olisi ollut kiinni, ekumenia ja kirkkojen-
väliset suhteet olisivat saaneet unohtua.
Onneksi oli Jaakko Gummeruksen
(Porvoon/Tampereen piispana 1920–
1933) kaltainen vastavaikuttaja, joka lä-
hes yksin ja omakätisesti piti huolen, että
näitä suhteita luotiin.

Monet piispat ovat olleet kirkollisen
työnsä ohella tai lisäksi yhteiskunnallisia
tai kulttuurivaikuttajia (Eino Sormu-
nen, John Vikström), aktiivipoliitikoi-
ta (Lauri Ingman, Mikko Juva, Gus-
tav Björkstrand) tai ahkeria suurelle
yleisölle suunnattujen teosten kirjoittajia
(Osmo Alaja, Aimo T. Nikolainen).
Voi olla kohtuutonta odottaa monenlais-
ten byrokraattisten velvollisuuksien vä-
syttämiltä piispoilta samanlaisia yhteis-
kunnallisen sektorin urotekoja, mutta
tässä suhteessa ollaan oltu jo pitkään
menossa persoonattomampaan ja val-
jumpaan suuntaan.

Kirkossa on toki ollut monia muita-
kin vaikuttajia kuin piispat, ja myös heis-
tä mainittu teos sisältää monia kiinnos-
tavia pienoiselämäkertoja. Ehkä vaikut-
tamisen ja merkittävyyden vaakakuppi
onkin kallistumassa koko ajan enemmän
heidän puolelleen. Tsemppiä, piispat! Ei
pidä jäädä tuleen makaamaan!
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Haasteen lunastus
Heikki Räisäsen malli vaihtoehtona

Uuden testamentin teologioille

Kenneth Liljeström

n Syksyllä 2011 suomalaisen lukijakun-
nan saataville ilmestyi emeritusprofesso-
ri Heikki Räisäsen kirja Mitä varhaiset

kristityt uskoivat (WSOY). Teos on suo-
menkielinen versio vuonna 2009 julkais-
tusta, kansainvälistä huomiota herättä-
neestä teoksesta The Rise of Early Chris-

tian Beliefs: The Thought World of Early

Christians. Englanninkieliseen teokseen
nähden suomenkielinen versio on hieman
suppeampi ja muokattu ennen kaikkea
laajan yleisön, ”tavallisen lukijan” käsiin
sopivaksi. Yleistajuisuudestaan huolimat-
ta teos on suhteellisen tiuhaan nootitettu
(619 kpl). Nooteissa Räisänen käy keskus-
telua ennen kaikkea suomalaisen tutki-
muksen kanssa. Pyrin seuraavilla sivuilla
paitsi esittelemään kirjan lukujen keskei-
sintä sisältöä myös taustoittamaan luki-
jalle joitain vastaan tulevia teemoja.

The Rise of Christian Beliefs ja sitä
kautta nyt Mitä varhaiset kristityt uskoi-

vat? on Räisäsen jo noin kaksikymmentä
vuotta sitten kirjoitetun ohjelmanjulis-
tuksen (Beyond New Testament Theolo-

gy, 1990; 2. uudistettu laitos 2000) konk-
retisaatio. Perinteisissä Uuden testamen-

tin teologioissa varhaista kristinuskoa on
tavattu käsitellä rajoittuen lähinnä vain
Uuden testamentin teksteihin. Lisäksi
Uuden testamentin teologiat on käytän-
nössä kirjoitettu enemmän sisäpiirin
(esim. tulevan papiston) kuin mahdolli-
simman laajan lukijakunnan tarpeita aja-
tellen. Tietoisena vaihtoehtona tällaiselle
lähestymistavalle Räisäsen teos pyrkii
olemaan luonteeltaan uskonnonhistorial-
linen esitys. Keskiöön nousevat varhais-
kristilliset käsitykset, kokemukset ja tul-
kinnat jumalallisesta, ei niinkään se,
mitä niiden takana on tai ei ole. Lähesty-
mistapaan kuuluu luonnollisesti myös
pyrkimys huomioida säilyneet lähteet ta-
saveroisina keskustelukumppaneina riip-
pumatta siitä, kuinka oikeaoppiseksi ne
myöhemmässä valtakirkossa katsottiin.

Teos jakautuu kahteentoista lukuun.
Jäsennyksen suhteen tekijä on päätynyt
järjestämään sisällön temaattisesti. Rat-
kaisu palvelee hyvin kirjan keskeistä ta-
voitetta, varhaiskristillisen ajatusmaail-
man kokonaisvaltaista esittelyä. Tällä ta-
valla lukija saa kootusti silmiensä eteen
varhaiskristillisen ajattelun koko kirjon
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kunkin teeman kohdalla sen sijaan, että
nämä tiedot tulisivat häntä vastaan kuin
ripotellen eri kirjoitusryhmien (kuten
Paavalin kirjeet, synoptiset evankeliumit
jne.) lokeroissa. Kirjan ensimmäinen
luku (Tästä on kysymys) toimii johdanto-
na itse teokseen ja sen päämääriin. Toi-
sessa  luvussa  (Taustaa  ja  lähtökohtia)
Räisänen tarjoaa historiallisen katsauk-
sen siihen kulttuuriseen ja aatteelliseen
maailmaan, jossa varhainen kristinusko
syntyi ja kehittyi. Luku sisältää myös
keskeisimpien lähteiden lyhyen esittelyn.
Katsaus tarjoaa aihepiiriin aiemmin tu-
tustumattomalle riittävät historialliset
perustiedot, joiden varassa seuraavien lu-
kujen esitystä on mahdollista seurata.

Luvut kolme (Kohti suurta käännet-

tä: Jumala, historia ja tuonpuoleisuus) ja
neljä (Mitä kuoleman jälkeen?) keskitty-
vät varhaiskristilliseen eskatologiaan.
Tämän tematiikan sijoittaminen ensim-
mäiseksi ei liene sattumanvarainen rat-
kaisu vaan heijastelee tietoista pyrkimys-
tä antaa eskatologialle ja apokalyptiikalle
niille kuuluva paikkansa varhaisessa
kristinuskossa. Perinteisesti ne ovat saa-
neet osakseen laajaa vieroksuntaa niin
vanhemmassa raamatuntutkimuksessa
kuin erilaisissa dogmatiikan esityksissä
yleensäkin. Nähdäkseni taustalla on ollut
tendenssi pyrkiä hahmottamaan varhai-
nen kristinusko jo alusta alkaen erillise-
nä ympäröivästä ”myöhäisjuutalaises-
ta”1 kontekstista, jonka yksi tunnuspiir-

re oli juuri apokalyptinen ajatusmaailma
(vrt. Julius Wellhausen ja Emil
Schürer). Toisaalta myös erilaisten
marginaalisten ryhmien viehtyminen
kautta aikain apokalyptiseen eskatolo-
giaan ja erilaisiin millenaristisiin odotuk-
siin on vieroittanut kristittyjen valtavir-
ran aihepiiristä.

Erityisesti Uuden testamentin tutki-
muksen piirissä Johannes Weiß (Die

Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 1892) ja
Albert Schweitzer (esim. Von Reima-

rus zu Wrede: Eine Geschichte der Leben-

Jesu-Forschung, 1. painos 1906) toivat
esiin eskatologian ja apokalyptiikan kes-
keisen aseman Jeesuksen ja hänen seu-
raajiensa ajatusmaailmassa. Myöhem-
mässä tutkimuksessa tämä konteksti jäi
muutamia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta kuitenkin usein unholaan; apokalyp-
tiikkaa ja apokalyptista eskatologiaa koh-
taan tunnettiin edelleen voimakasta va-
rautuneisuutta. Viimeisten reilun kol-
men vuosikymmenen aikana tilanne on
parantunut merkittävästi sen myötä,
kun ajanlaskun molemmilla puolilla syn-
tyneet juutalaiset ja kristilliset apokalyp-
tiset teokset ovat nousseet taas voimak-
kaan kiinnostuksen kohteiksi. Tähän yh-
teyteen myös Räisäsen teoksessaan eska-
tologialle antama kunniapaikka on sijoi-
tettava; kysymys on todella siitä, mistä
kaikki kerran alkoi.

Räisänen avaa luvun kolme katsauk-
sella juutalaisiin   teksteihin   ja   niissä
esiintyviin eskatologisiin odotuksiin.
Tätä seuraa lukua ja koko aihepiiriä
yleensäkin jäsentävä mielenkiintoinen
huomio: moninaisten eskatologisten odo-
tusten taustalta on hahmoteltavissa kak-

1 Saks. Spätjudentum. Nykytutkimuk-
sessa termistä on jo oikeutetusti luo-
vuttu ja sen tilalla voidaan käyttää esi-
merkiksi ilmausta �varhaisjuutalai-
suus�.

164



si ideaalityyppiä. Ensimmäistä ideaali-
tyyppiä (”kollektiivinen maanpäällinen
odotus”) voisi  luonnehtia sikäli  imma-
nentiksi, että siinä jo olemassa oleva
maailma ja sen historia toimii näyttämö-
nä myös tulevaisuudenodotuksille. Tois-
ta ideaalityyppiä (yksilöllinen tuonpuo-
leisuuden odotus) voisi vastaavasti kuva-
ta transsendentiksi, koska siinä kollektii-
visen maanpäällisen odotuksen sijalle on
astunut yksilöllinen kuolemattomuuden
toivo. Niin kuin jo termi ”ideaalityyppi”
vihjaa, kyseiset mallit esiintyvät varsin
harvoin puhtaaksiviljellyssä muodossa.
Useimmiten saman teoksen tai tradition
taustalta on löydettävissä aineksia mo-
lemmista ideaalityypeistä. Luvun päät-
tää kappale, jossa Räisänen pohtii var-
haiskristillisen eskatologian myöhempää
reseptiota. Haasteet eivät ole olleet vä-
häiset: kuinka varhaiskristillinen eskato-
logia tulisi mieltää, kun sitä välittävien
yhteisöjen olot alkoivat yhä enemmän
etääntyä niiden yhteisöjen tilanteista, joi-
den parissa eskatologiset visiot aikanaan
syntyivät?

Luvussa  neljä (Mitä  kuoleman jäl-

keen?) Räisänen jatkaa periaatteessa
edellisen luvun teemaa, mutta nyt kes-
kiöön nousee yksilö. Teemaa taustoittaa
historiallinen   katsaus kuolemanjälkei-
seen elämään juutalaisissa teksteissä,
minkä yhteydessä kiinnitetään huomiota
myös kreikkalaisen filosofian vaikutuk-
seen. Seuraavissa kappaleissa Räisänen
siirtyy tarkastelemaan varhaiskristillis-
ten teksteissä esiintyviä näkemyksiä
sekä jumalattomien että uskovien lopul-
lisesta kohtalosta. Valtaosa teksteistä si-
sältää ajatuksen tuomiosta,  joka jakaa

ihmiskunnan kahtia – toiset pääsevät
ikuiseen iloon ja autuuteen, toiset päät-
tymättömään piinaan. Räisäsen muistu-
tus siitä, kuinka kreikkalaisissa teksteis-
sä kuolemanjälkeiset rangaistukset oli-
vat usein sekä ajallisesti rajattuja että
myös terapeuttisia, on ajatuksia herättä-
vä. Mieleen nousee: mitä jos  vastaava
käsitys olisi vakiintunut myös kristinus-
kon valtauoman parissa? Ainakin käy-
tännön ruohonjuuritasolla ajatus rikko-
muksen ja rangaistuksen yhteismitalli-
suudesta olisi varmasti ollut tervehdyttä-
vä ja inhimillinen.

Luvun antoisimmassa osiossa kaksi
edellä   esiteltyä   ideaalityyppiä   tulevat
taas kuvaan. Monien varhaisten kristit-
tyjen mielissä ylösnousemus merkitsi sie-
lun irtaantumista ruumiista, ei niinkään
maallisen ruumiin, ”lihan” ylösnouse-
musta. Tiukka rajanveto näiden kahden
mallin välillä on kuitenkin vaikeaa, ku-
ten Räisänen osoittaa. Sellainenkin ruu-
miillisen ylösnousemuksen puolestapu-
hujaksi ajateltu henkilö kuin Paavali,
saattoi ajoittain puhua uskovan kuole-
manjälkeisestä elämästä tavalla, joka ko-
rostaa kuolemanjälkeisen elämän eroa

aiempaan ruumiillisuuden hallitsemaan
elämään (vrt. esim. 2. Kor. 5; 1. Kor. 15).
Myöhempi ”oikeaoppinen” kirkko sai
varhaisemmilta sukupolvilta hankalan
perinnön erilaisten ylösnousemusnäke-
mysten muodossa. Lopputulos ei sisällöl-

lisesti tarkkaan ottaen vastaa kumpaa-
kaan näkemystä vaan muodostaa taas
uuden näkemyksen,  jossa aiempia ele-
menttejä on sekä yhdistelty toisiinsa että
tulkittu uusiksi.

Viidennessä luvussa (”Synnin orjaksi
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myyty?” – ihmisen tilanne maailmassa)
Räisänen siirtyy tarkastelemaan varhais-
ten kristittyjen ihmiskuvaa. Lukija tulee
haastetuksi pohtimaan etenkin läntisen
kristikunnan varsin pessimististä näke-
mystä ihmisen tilasta synnin orjuuden
alla. Varhaisin Jeesus-liike heijastelee
Vanhan testamentin suhteellisen positii-
vista ihmisnäkemystä, joka usein pilkah-
telee esiin myös päällisin puolin negatii-
visempaa ihmiskuvaa edustavissa teks-
teissä. Pessimistisimmät luonnehdinnat
ihmisen tilasta löytyvät sen sijaan eräiltä
platonilaisesti ja gnostilaisesti suuntau-
tuneilta kristityiltä (aineellinen maailma
ja materia vankilana sekä yksilön tietä-
mättömyys) sekä Paavalilta. Gnostilaisis-
sa teksteissä aineellinen maailma ja ma-
teria näyttäytyvät usein negatiivisessa
valossa ja ihmisen pelastus edellyttää hä-
nen heräämistään tietämättömyyden ti-
lasta ylhäältä tulevan ilmoituksen kaut-
ta.

Mutta Paavalinkin – joka usein miel-
letään yhdeksi pessimistisen ihmiskuvan
pääairueksi – kohdalla tarkempi luenta
paljastaa runsaasti viitteitä juutalaisuu-
den positiivisesta ihmiskuvasta. Hänen
näkemyksensä ihmisestä ”synnin orjaksi
myytynä” pohjautuu enemmänkin teolo-
giseen konstruktioon kuin käytännön ko-
kemukseen. Tässä kohdin Räisäsen Paa-
vali-luenta käy yksiin E. P. Sandersin
(esim. Paul and the Palestinian Judaism,

1977) kanssa: Paavalin ajattelussa rat-
kaisu edelsi ongelmaa. Koska Jumala oli
valinnut Jeesuksen pelastajaksi kaikille,
tuli kaikkien olla pelastuksen tarpeessa.
Luvun keskeisimpään antiin kuuluu Räi-
säsen esittelemä sosiaalinen näkökulma

syntiin ja ”syntisiin”. Useissa teksteissä
synti ja syntisyys eivät aina liitykään
ihmisen toivottomaksi katsottuun perus-
tilaan   vaan   hänen suhtautumiseensa
tiettyyn ryhmään tai  liikkeeseen.  Var-
haiskristillisyydessä, niin kuin myös juu-
talaisuudessa, syntisyyttä ja syntisiä on
siis syytä ajoittain tarkastella myös so-
siaalisena kategoriana. Rajanveto   voi
kulkea kansojen välillä (Israel – pakana-
kansat), yhden kansan sisällä (uskolliset
– luopiot) puhumattakaan erilaisten liik-
keiden ja ryhmien tekemistä rajanvedois-
ta.

Kuudes luku (”Mitä minun on tehtä-

vä, että pelastuisin?”) porautuu keskei-
seen kysymykseen: millä perusteella Ju-
mala katsoo ihmisen arvolliseksi pelastu-
maan? Heti alkusivuilla Räisänen haas-
taa perinteisen mutta auttamattomasti
harhaanjohtavan näkemyksen: kristin-
uskon  mieltäminen armouskonnoksi ja
juutalaisuuden lakiuskonnoksi ei vastaa
todellisuutta. Räisäsen näkemys edustaa
toisen maailmansodan jälkeistä paradig-
man muutosta ajanlaskun alun juutalai-
suuden ymmärtämisessä. Tässä muutok-
sessa E. P. Sanders on kulkenut etulin-
jassa. Ennen häntä useat tutkijat olivat
toki pyrkineet varhaisen juutalaisuuden
reilumpaan ja sympaattisempaan käsit-
telyyn (vrt. esim. G. F. Moore: Judaism,
vol. 1–3 vuosilta 1958–1962), mutta vasta
Sanders onnistui muotoilemaan haas-
teen vanhalle karikatyyrille kyllin terä-
vässä ja suorassa muodossa.

Juutalaisen liittonomismin perusdy-
namiikka, jonka mukaan Jumala ottaa
ihmisen armosta liittonsa jäseneksi mut-
ta edellyttää tältä kuuliaisuutta liitossa
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pysymiseen, löytyy siis mutatis mutandis

myös varhaisten kristittyjen ajattelun
ytimestä. Kuten Räisänen luvussa kerta
toisensa jälkeen osoittaa, eräänlainen sy-
nergismi, Jumalan ja ihmisen yhteistoi-
minta ihmisen pelastukseksi, osoittautuu
yhdistäväksi tekijäksi varhaiskristillisten
tekstien ja varhaisjuutalaisten tekstien
välillä. Keskeisin erottava tekijä näiden
välillä on lähinnä Jeesukselle ja hänen
teolleen (kuolema, ylösnousemus, pelas-
tavan tiedon tuominen yms.) annettu
merkitys ja funktio.

Seitsemännen luvun (Tosi Jumala

vai tosi ihminen?) teema on kristologia.
Oppi Kristuksesta on ratkaiseva tekijä,
joka erottaa kristinuskon muista ”kirjan
uskonnoista”. Ja kuitenkin juuri sen
määrittelemisen kanssa varhainen kristi-
kunta tuskaili ja taisteli vuosisatojen
ajan. Ongelmien taustalla ei ole niinkään
varhaisten tekstien vaikeneminen asias-
ta kuin niiden sisältämät moninaiset,
keskenään usein jännitteiset näkemykset
Jeesuksen olemuksesta. Esityksessään
Räisänen tarkastelee varhaisen kristolo-
gian kehitystä Jeesuksen itseymmärryk-
sestä aina toisen vuosisadan loppupuolen
kristittyjen näkemyksiin asti ja hahmot-
telee samalla laajasti kaaren, jossa Jee-
suksen ihmisyys sai antaa yhä enemmän
ja enemmän tilaa käsitykselle hänen ju-
malallisuudestaan. Alakristologinen nä-
kemys Jeesuksesta (tavallisena) ihmise-
nä, jonka Jumala valitsi ja korotti pojak-
seen, menetti luonnollisesti todellisen si-
sältönsä, mutta jatkoi toki elämäänsä
teologisena aksioomana esimerkiksi kak-
siluonto-opissa.

Kahdeksannessa luvussa (Hurmiota

ja hengen hedelmää) Räisänen ottaa tar-
kasteluunsa varhaisten kristittyjen koke-
muksia ja näkemyksiä hengestä ja sen
vaikutuksista. Historian Jeesuksen toi-
minnassa hengellä (ja hengillä) oli mer-
kittävä asema, joka säilyi myös hänen
seuraajiensa parissa mitä moninaisim-
missa muodoissa. Seurakuntien elämää
rikastuttava ilmiö saattoi myös valjasta-
mattomuutensa vuoksi päätyä monien
kiistojen ytimeen. Näistä kiistoista todis-
tavat jo varhaisimmat säilyneet kristilli-
set tekstit, ennen kaikkea Paavalin Ko-
rinttilaiskirjeet. Paavali, joka itsekin kat-
soi karismaattisten ilmiöiden ja voimate-
kojen kuuluvan aidon apostolin tunnus-
merkkeihin, joutui kamppailemaan ra-
justi juuri näiden hengen ilmentymien –
hänen näkökulmastaan – väärää käyttöä
vastaan. Samanlaatuiset ongelmat vaiva-
sivat myös hänen jälkeensä tulleita kris-
tittyjä: kuinka erottaa Jumalan hengen
toiminta muista ekstaattisista ilmiöistä
tai jopa vilpillisestä toiminnasta tukah-
duttamatta samalla henkeä? Useat var-
haiskristittyjen keskinäiset kiistat, joissa
molemmat osapuolet katsoivat toimivan-
sa Jumalan hengen auktoriteetin turvin,
osoittavat tehtävän vaikeuden.

Yhdeksännessä luvussa (”Tosi Is-

rael”? – kristittyjen identiteettiongelma)
Räisänen keskittyy varhaisen kristinus-
kon suhteeseen juutalaisuuteen, äitius-
kontoonsa. Mikä asema ja merkitys Ju-
malan ”vanhalla liitolla” tulisi olla var-
haiskristityille? Tähänkään peruskysy-
mykseen ei ollut vain yhtä vastausta,
kuten Räisäsen esitys osoittaa. Historian
Jeesus ja hänen varhaisimmat seuraajan-
sa on vielä ongelmatonta sijoittaa juuta-

167



laisuuden sisäpuolelle – sikälikin kun
ajanlaskun alkupuolen juutalaisuus oli
muodoltaan varsin moninaista ja sisälsi
eri ryhmien välistä kiivasta peitsen vään-
töä. Mutta Paavalissa ja hänen suhtautu-
misessaan tooraan on nähtävillä jo idul-
laan se prosessi, joka laajasti katsoen ja
lukumääräisesti erkaannutti kristinus-
kon juutalaisuudesta toiselle vuosisadalle
astuttaessa. Alun perin enemmistönä ol-
lut konservatiivinen juutalaiskristillisyys
oli joutunut luovuttamaan johtoaseman-
sa Paavali-vetoiselle ja Pyhän maan ulko-
puolella kasvavalle pakanakristillisyydel-
le. Huomattavaa tässä prosessissa oli se,
että usein Vanhan testamentin kirjoituk-
sista ja laista ei suoranaisesti sanouduttu
irti (toisin Markion), mutta sen sijaan
niitä saatettiin tulkita radikaalistikin uu-
delleen uuden uskon vaatimuksia vastaa-
maan.

Tutkimuksen näkökulmasta tarkas-
teltuna luvun anti edustaa korjausliiket-
tä. Viime vuosisadan uusien tekstilöytö-
jen (Qumran) myötä kuva ajanlaskun
alun juutalaisuudesta muuttui monoliit-
tisesta moninaisuutta korostavaan. Jot-
kut jopa puhuvat tässä kohdin mieluum-
min juutalaisuuksista. Parempi lienee sil-
ti ajatella, että kaikista eroavaisuuksis-
taan huolimatta ryhmiä yhdistivät tietyt
vakaumukset ja käytännöt (vrt. liittono-
mismi). Tämä kehitys yhdistettynä jo
aiemmin mainittuun uuteen, sympaatti-
sempaan kuvaan varhaisjuutalaisuudes-
ta on inspiroinut monia tutkijoita näke-
mään varhainen kristinusko lähestul-
koon juutalaisuuden sisäisenä muotona.
Riski on, että tässä heiluri on heilahtanut
jo toiseen äärilaitaan ja varhaisen kristin-

uskon sisältämät radikaalit elementit
häivytetty näkymättömiin. Räisäsen tar-
kastelussa nämä elementit saavat niille
kuuluvan huomionsa, ja varhaisten kris-
tittyjen asteittainen mutta tosiasiallinen
irtaantuminen juutalaisuudesta käy ym-
märrettävämmäksi.

Toinen tutkimuksellinen seikka, joka
tulee luvussa vastaan, löytyy Paavali-
osiosta. Vajaassa kymmenessä sivussa
Räisänen käsittelee kahta teemaa, jotka
ovat näytelleet hänen Paavali-tutkimuk-
sissaan merkittävää roolia. Ensimmäi-
nen näistä liittyy aiheeseen Paavali ja
(Vanhan testamentin) laki. Räisäsen tuo-
tantoa tunteville ajatukset ovat tuttuja jo
hänen kansainvälisestä läpimurtoteok-
sestaan Paul and the Law (1983; 2. pai-
nos 1987). Maailmalla Heikki Räisäsen
nimi on ehkäpä eniten tuttu juuri tämän
teoksen kautta. Tutkimuksessaan Räisä-
nen käsitteli Paavalin lakiteologiaa ja
esitti, että sitä on mahdotonta uskotta-
vasti harmonisoida yhdeksi loogiseksi ko-
konaisuudeksi. Paavalin ajattelu oli too-
ran suhteen jatkuvassa prosessissa, mikä
osoittaa aiheen tärkeyden hänelle. Toi-
nen Räisäsen tutkimuksista tuttu teema
liittyy jaksoon Room. 9–11, jossa Paavali
koettaa kiihkeästi löytää ratkaisua Ju-
malan Israelille antamiin (ikuisiin) lu-
pauksiin ja Israelin kääntymättömyy-
teen. Paavalin perusprobleema on: jos
Jumala on hylännyt Israelin – niin kuin
sen nykyinen kääntymättömyys näyttäisi
osoittavan – hän on ollut uskoton aiem-
mille lupauksilleen Israelia kohtaan. Räi-
säsen tuotannossa tämä aihe tulee vas-
taan jo teoksessa The Idea of Divine

Hardening vuodelta 1972 (2. painos
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1976), mutta teema on pysynyt mukana
myös myöhempinä vuosina – ja keskuste-
lukumppaneita on riittänyt.

Kymmenennessä luvussa (Muukalai-

sina katoavassa maailmassa: suhde

kreikkalais-roomalaisiin antiikkiin) Räi-
sänen luo katsauksen varhaisten kristit-
tyjen rajanvetoihin suhteessa ympäröi-
vään pakanamaailmaan. Pakanallisen
uhrikultin tuomitseminen näyttäytyy yh-
tenä yhdistävänä tekijänä muuten moni-
naisten reaktioiden joukossa. Traagisella
tavalla tämä jyrkkyys heijasteli takaisin-
päin eriasteisina paikallisina vainoina
ensimmäisten vuosisatojen aikana, joi-
den takana ei ollut niinkään Rooman
valtakunnan virallinen politiikka vaan
lähiympäristö, ”epäluuloiset naapurit”.
Siinä missä kielteinen suhtautuminen
pakanakulttiin ja osin myös uhrilihan
syömiseen oli ominaista varhaisille kris-
tityille, heidän suhtautumisensa kreikka-
laiseen filosofiaan osoittautuu huomatta-
vasti moninaisemmaksi. Voimakkaim-
minkin kreikkalaisen filosofian torjuneet
kristityt saattoivat tehdä sen juuri kreik-
kalaisen sivistyksen välinein. Yleisesti ot-
taen myönteisimmän asenteen kreikka-
laiseen filosofiaan ottivat toisen vuosisa-
dan apologeettojen lisäksi useat gnostilai-
set kristityt kuten Basilides tai Valenti-
nos ja hänen oppilaansa. Pakanallinen
filosofia ja sen käsitteet saattoivat tarjota
toisen vuosisadan apologeetoille juuri so-
pivasti yhteistä maaperää kristinuskon
filosofiselle puolustamiselle ja esittelylle
ympäröivälle pakanalliselle maailmalle.
Dogmatiikan perusta oli laskettu.

Yhdennessätoista luvussa (Kohti oi-

keaoppista kirkkoa) Räisänen esittelee

kristinuskon asteittaista institutionali-
soitumista ja kulkua kohti ”oikeaoppis-
ta” kirkkoa. Merkittävimmät impulssit
tähän kehitykseen eivät tulleet ulkoa-
päin: kristinuskoon jo alusta alkaen sisäl-
tynyt moninaisuus johti 2. vuosisadalla
(ja siitä eteenpäin!) sisäisiin välienselvit-
telyihin. Opillisissa kiistoissa korostui ve-
toaminen kolmeen toisiinsa limittyvään
auktoriteettiin: kirjoituksiin, traditioihin
ja arvovaltaisiin henkilöihin. Luvussa
Räisänen käy vastaavasti läpi Uuden tes-
tamentin kirjakokoelman eli kaanonin
syntyä, näiden kirjoitusten tulkintaa oh-
jaavan tradition kehittymistä ja kirkolli-
sen virkajärjestelmän muotoutumista ja
lopullista läpilyöntiä ”oikeaoppisessa”
kirkossa.

Teoksen päättävässä epilogissa (Mo-

niäänisyyttä yhteisellä pohjalla) Räisä-
nen kertaa vielä lyhyesti kirjan eri luku-
jen pääkohdat kuin narratiivina varhai-
sen kristinuskon ydinkysymyksistä. Pit-
kä mutta joutuisa matka varhaisen kris-
tinuskon ydinkysymysten ja niihin an-
nettujen vastausten läpi on kuljettu.
Teoksen helppolukuisuuden takaa pal-
jastuu pitkä kypsyttelyprosessi ja tieten-
kin huippuluokan tutkijan, nyt jo emeri-
tusprofessorin laaja-alainen ja mittava
elämäntyö varhaisen kristinuskon syn-
nyn ja kehityksen parissa.

Helppolukuisuus ei kuitenkaan peitä
tehtävän haastavuutta ja laajuutta. Kir-
jan yksittäisten teemojen käsittely olisi
mittava työ jo yhden lähteen tai liikkeen
kohdalla. Nyt tehtävänanto käsittää pe-
räti  yhdeksän laajaa teemaa ja ylittää
kaanonin rajat pyrkien sisällyttämään ai-
neistoonsa kaikki relevantit lähteet. Täs-
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tä seuraa, että lukija saa teoksen luon-
teelle ominaisesti silmiensä eteen jo val-
miin hahmotelman laajasta kokonaisuu-
desta, ei niinkään detaljeja tai yksittäis-
ten näkemysten perinpohjaisia peruste-
luja. Usein yhteen tai kahteen kappalee-
seen sisältyy yhteenveto teemasta, joka
on itsessään yhden Uuden testamentin
tutkimuksen erityisalan klassikkokysy-
mys.

Kuten jo alussa mainittua, kirjallisen
lajityyppinsä puolesta (vaihtoehto Uuden
testamentin teologioille) ”Mitä varhaiset
kristityt uskoivat” – ja tietenkin teoksen
englanninkielinen alkuperäisversio – ei
ole päässyt, tai ehkäpä paremminkin jou-

tunut astumaan jo varsin tasaiseksi tal-
lotulle Uuden testamentin teologioiden
valtatielle. Ja tulosta voi pitää kaikin
puolin onnistuneena. Perusteesi varhais-
ten kristittyjen uskonkäsitysten laajasta
moniäänisyydestä tulee osoitetuksi tee-
ma teemalta ja vieläpä tavalla, jota myös
asiasta kiinnostuneen ”tavallisen luki-
jan” on mahdollista seurata. Teos tulee
eittämättä ottamaan paikkansa yhtenä
suomenkielisen teologian tutkimuksen
merkkipaaluna. Se on samalla myös pal-
velus suomenkieliselle lukijakunnalle,
joka saa näin omalla kielellä käsiinsä
kansainvälisesti kaikkein ansioituneim-
man raamatuntutkijamme elämäntyön.

Vartija 50 vuotta sitten

Osittaisesti Vartijan kritiikin ansiosta on entinen ”julmistelija”-pappisihanne
muuttunut  ”mukavan miehen” ihanteeksi. Kansankirkkounelman mahdollisim-
man laaja toteuttaminenhan vaatii mukavia ja kompromissien teon taitavia miehiä
– niin mukavia, ettei heistä saa edes keskustelukumppania, koska he myöntävät
kaiken. On selvää, että tämä kuuntelija-pappi on lähempänä evankeliumin ajatus-
ta, mutta jotain aneemista hänessä on puhtaaksiviljeltynä. Ajatus, että maailmaa
voidaan myös muuttaa, on hänelle kaukainen, tai sitten hän tunnustaa voimatto-
muutensa kovin helposti.

–  Hannu Soikkanen Vartijassa 5–6/1962
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Nykykirjallisuus kuvaa
kadotettua paratiisia

Heikki Tervonen

n ”Odotamme uutta laulajaa, uutta
Dantea, jonka kohdalla saamme puhua
uskonnollisesta ja kristillisestä kirjalli-
suudesta ilman lainausmerkkejä”, Juha-
ni Rekola sanoi kirjassaan Kadotetun

paratiisin portilla (Kirjapaja 1981). Kir-
jan kuvitus on Leena Rekolan. Kirjan
nimi viittaa John Miltonin Kadotet-

tuun paratiisiin. Rekolan mukaan nyky-
kirjallisuus kuvaa särkynyttä, epäjärjes-
tyksessä olevaa maailmaa ja kuuluttaa
näin järjestyksen puuttumista ja kaipaus-
ta siihen. Paratiisi hallitsee – mutta me-
netettynä, kadotettuna, kaivattuna.

Kristinuskon lähdekirjat, Vanha ja
Uusi testamentti, ovat sellaisinaan ”us-
konnollista kirjallisuutta”. Vanhaa testa-
menttia hallitsee luomisusko. Silloin on
kaikki ”uskonnollista” eikä mikään elä-
mänalue ole erotettu siitä. Uudessa tes-
tamentissa hallitsee usko, että tämä maail-
manaika on katoamassa. ”Uskonnollista”
on vain se osa elämää, joka palvelee lä-
hestyvää Jumalan valtakuntaa. Lähes
kaikki muu sivuutetaan.

Vanhassa  kirkossa säilyi kielteinen
asenne antiikin kulttuuriin ja kirjallisuu-
teen. Kun välitön lopun odotus väistyi ja
kristinuskosta tuli valtiouskonto, alkoi-

vat pyhimyslegendat ja marttyyritarinat
kukoistaa. Kirkkoisä Augustinuksen
teokset olivat Rekolan mukaan julistusta,
mutta myös esteettisesti nautittavaa.

Kansainvaellusten eurooppalaisessa
sulatusuunissa syntyivät kansalliskielet,
joista vähitellen versoi kansankielinen
kirjallisuus. Ensimmäisen vuosituhan-
nen lopulla elpyi kulttuuri, joka eli Kaar-
le Suuren ja hänen seuraajiensa hoveis-
sa. Sitä hallitsi vielä kokonaan kristilli-
nen sisältö antiikin kustannuksella.

Italialaisen renessanssin ja humanis-
min mukana voimistui lopullisesti ns.
maallinen kirjallisuus. Varhaisrenes-
sanssi ei kaikesta maallisuudestaan huo-
limatta asettanut uskoa ja kirjallisuutta
toisiaan vastaan. Mutta renessanssin
mukana alkoi – tai paremminkin jatkui –
kehitys, joka oli johtava kirjallisuuden ja
uskon eroamiseen kristillisestä opista,
dogmasta. Valistuksen aikana usko ja
kirjallisuus erosivat toisistaan ja lähtivät
molemmat omille teilleen. Ero ei kuiten-
kaan ollut täydellinen eikä se tapahtunut
kaikkialla. Romantiikka rakensi tunteen
varaan, ja niin palattiin uskonnon, ni-
menomaan katolisuuden ihannointiin.
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Kirkko ei voi kahlita kirjallisuutta

Uskonnollisella kirjallisuudella on kirjal-
lisuuden maallistumisesta huolimatta ol-
lut suuret ja näkyvät edustajansa läpi
koko uuden ajan tähän päivään saakka.
Rekolan mukaan voi jopa sanoa, että
kaikki eurooppalainen kirjallisuus on ol-
lut pitkälle 1800-luvulle ”uskonnollista”
vaikkakaan ei aina selväpiirteisesti ”kris-
tillistä”. Näin ollen uskonnollisen kirjal-
lisuuden virta ei ole ehtynyt uudella ajal-
lakaan. Tosin sen luonne ja sävy on
muuttunut. Sen rajat näyttävät Rekolan
mukaan kasvaneen umpeen muun kirjal-
lisuuden kanssa.

1900-luvun jälkipuoliskon tilanne
näytti hänestä siltä, että oli vain ani
harvoja varteenotettavia kirjailijoita, joi-
ta voi kutsua uskonnollisiksi kirjailijoik-
si. Hekin kuvasivat tavallisesti epäuskoa
ja uskon menetystä. Kristillisessä Euroo-
passa on kuitenkin ollut jatkuvasti vasta-
liikkeitä, jotka olivat taistelleet maallista
kirjallisuutta vastaan, kuten reformaatio
ja vastauskonpuhdistus sekä puritanis-
mi, jansenismi, pietismi sekä reformoidut
kirkot ja lahkot.

Rekolan tulkinnan mukaan vastaliik-
keet eivät kuitenkaan voineet pysäyttää
kehitystä, joka on johtanut uskon ja kir-
jallisuuden eroamiseen toisistaan. ”Mei-
dän päiviemme” protestit ja oikeuden-
käynnit ovat olleet Rekolan mielestä sur-
keita yrityksiä palata vanhaan, eikä vas-
tapuoli ole ottanut niitä vakavasti. Hä-
nen mielestään ei ole enää minkäänlaisia
edellytyksiä siihen, että kirkon, dogman,
uskon, moraalin nimessä voitaisiin käydä
kahlitsemaan kirjallisuutta ja sen va-
pautta. Se kulkee omaa tietään. Ja niin

Rekolan mielestä sen on kuljettava.
Jos puhutaan kristillisestä kirjalli-

suudesta, on yritettävä rajata se jotenkin
yleensä uskonnolliseen kirjallisuuteen
nähden. Tavallisesti ajatellaan, että jos
kirjoittaja on tunnustava kristitty, pide-
tään myös kaikkea hänen kirjoittamaan-
sa kristillisenä. Kuitenkin jo käsite tun-
nustava kristitty on epämääräinen. Mut-
ta jollakin tavalla on kristillisessä kirjal-
lisuudessa kristillisen ilmennettävä, ai-
heessa tai sen käsittelyssä. Jos elämä
esitetään pyhänä, se ei vielä välttämättä
tee kirjaa kristilliseksi vaan se voi olla
esimerkiksi buddhalainen. Tällä kohtaa
sekaannus on suuri, jos samaistetaan us-
konnollinen ja kristillinen kirjallisuus.

Uskonnollinen kokemus ei ole vielä
samaa kuin usko, kristillinen usko, josta
tavalla tai toisella on kysymys. Rekolan
mukaan uskonnollinen kokemus kuuluu
mukaan tämän elämän ja maailman to-
dellisuuteen. Sen sijaan kristilliselle us-
kolle tämä jokin muu ”on vierasta juuri
siksi, että se on yhteydessä jumalalliseen
ilmoitukseen, evankeliumiin, ristiin”.
Kaiken aikaa on kysymys uskosta, ei mo-
raalista, joka ei parhaimmassakaan ta-
pauksessa tee jotain kaunokirjallista
teosta kristilliseksi.

Kristillinen kirjallisuus on siten Re-
kolan mielestä uskonnollisen kirjallisuu-
den alalaji. Vaikea on kuitenkin vetää
selvää rajaa niitten välillä ja mahdotonta
on yrittää määritellä tarkkaan sitä, missä
uskonnollinen ”selkiintyy” kristilliseksi.
Kristillinen ei ilmene lähinnä sanoissa,
nimissä, kielessä vaan hengessä. Meillä ei
ole kristillisiä ”tyyppejä”, vaan ainoas-
taan maallisia. Mutta nämä maalliset
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tyypit tulevat kyllä kristillisiksi, kun ne
lähestyvät Kristusta. Silloinkin ne säilyt-
tävät vanhan ja entisen erityisluoteensa.
Jeesuksen vertauksessa taivasten valta-
kunnan hapatuksesta on todettava, että
senkin vaikutus koetaan eri sävyissä ja
eri vahvuuksissa.

On helpompi kuvata epäilyä kuin

uskoa

Kristillinen kirjallisuus ei Rekolan mu-
kaan kuvaa paratiisia. Se tuskin onkaan
mahdollista, ainakaan kirjallisesti. Mu-
siikilla on tietyt mahdollisuutensa, koska
kuulija on tulkinnassaan vielä vapaampi
kuin lukija. Mahdottomuus kuvata para-
tiisia johtuu jo siitä, että Jumalasta ei voi
luoda kuvaa – kirjallistakaan. Rekolan
mukaan Paholainen on aivan toisella ta-
valla kuvattavissa, eikä häneen nähden
ole tässä suhteessa kieltoja. Paholaisen
pahuus on värikästä verrattuna jumalal-
liseen hyvyyteen. Yleensä kaikki myön-
teinen on vaikeammin kuvattavissa kuin
kielteinen. Niin myös kaunokirjallisuus
kuvaa mieluummin epäilyä ja epäuskoa
kuin uskoa. Paratiisia ei kristillinen kir-
jallisuus voi kuvata senkään tähden, että
paratiisillinen maan päällä ei kuvastu
kirkkaana, taivaallisena ja puhtaana,
vaan pikemminkin aivan päinvastaisessa
muodossa. Tätä tulkitsee risti, joka sisäl-
tyy sanaan ristiriita. Olemme tottuneet
ristiin niin, ettemme koe sitä enää pahen-
nuksena. Miten ristin jännitys ja ristiriita
on lauennut, siitä on eräänä kuvana kul-
tainen piispallinen risti.

Pyhä pikemminkin kuullaan kuin
nähdään. Kun Mooses halusi nähdä Ju-
malan, hän sai lopulta nähdä tämän,

mutta vain selkäpuolelta. Rekolan mu-
kaan mikäli kirjallisuudessa yleensä voi-
daan puhua Jumalan näkemisen kuvaa-
misesta, se voi tapahtua parhaassakin
tapauksessa ”takaapäin”. Myös vaikene-
misen, äänettömyyden, mykistymisen
korostaminen on merkki siitä, miten vai-
keaa ja mahdotontakin on kuvata pyhää
kirjallisuudessa.

Kristillinen kirjallisuus ei kuvaa pa-
ratiisia, vaan maan ”Eedenistä itään”.
Paratiisi hallitsee, mutta menetettynä,
kadotettuna, kaivattuna. Aiheet ovat pa-
ratiisista: Adam ja Eeva, Käärme ja Kuo-
lema. Ilmeisesti ovat paratiisiin liittyvät
aiheet: rakkaus, synti, kuolema, kaiken
kaunokirjallisuuden keskeiset aiheet.
Kun nykyinen kirjallisuus kuvaa epäjär-
jestyksessä olevaa maailmaa, se Rekolan
mukaan epäsuorasti kuuluttaa järjestyk-
sen poissaoloa ja kaipausta sinne. Samal-
la se osoittaa, että ihminen on kyvytön
pelastamaan itseään. Tämä paavalilais-
protestanttinen käsitys hapattaa hänen
mielestään koko aikamme kaunokirjalli-
suutta. Sille on kaikkein vierainta usko
farisealaiseen omavanhurskauteen ja ih-
misen omiin mahdollisuuksiin.

Oikeus pakoon – ainakin hetkeksi

Kristillinen kirjallisuus voi olla johtamas-
sa pakoon – nimenomaan täydelliseen ja
pysyvään pakoon. Kuitenkin maailma on
yksi ja se on sellaisena kuvattava. On
pyrittävä erottamaan toisistaan oikea ja
väärä ja asetuttava oikean puolelle. Il-
man muuta emme tosin kykene erotta-
maan oikeaa ja väärää toisistaan, eikä ole
varmaa, että tilanteen näkevä asettuu
oikeuden puolelle. Näin myös kristillinen

173



kirjallisuus on osallistuvaa eikä mitään
hartauskirjallisuutta.

Kuitenkin on – rakkauden nimessä –
annettava ihmiselle oikeus myös pakoon,
ainakin hetkeksi. Ehkä on oikeampaa
puhua tällä kohtaa levosta ja lepäämises-
tä. Ihmistä on säästettävä. Kukaan ei ole
niin vahva, että hän pystyy kantamaan
kaiken. Joku ei jaksa kantaa mitään.
Siksi on myös säästettävä, lohdutettava,
armahdettava. Tämä tapahtuu myös si-
ten, että lukijaa johdetaan sisäänpäin.
Luodaan pohjaa ja perustaa, jolle sitten
voidaan rakentaa. Ilman sisäistä vakau-
musta ei kukaan lähde taisteluun tämän
maailman muuttamiseksi.

Hartauskirjallisuus on julistavaa, ja
sen vuoksi sitä ei lueta kaunokirjallisuu-
teen. Sillä on tietysti oma tehtävänsä.
Lukija etsii siitä vahvistusta omalle us-
kolleen – väliin väärälle – ja väliin näin
hänen uskoaan vahvistetaan ja korja-
taan. Uusitestamentillista kuvaa käyt-
täen kristillisen kirjallisuuden on julistet-
tava sekä lakia että evankeliumia. Lain
julistamisen tarkoituksena on, että lukija
näkee, missä määrin tämä maailma on
ristiriidassa jumalallisen tahdon kanssa
ja erityisesti mikä on hänen osuutensa
tilanteeseen – hänen syynsä ja syyllisyy-
tensä. Evankeliumi taas lohduttaa. Se on
armoa. Se on lahja ilman vaatimusta.
Lain ja evankeliumin välillä vallitsee kyl-
lä jännitys. Ei ole tarkoitus, että jokainen
kristillinen romaani julistaisi sekä lakia
että evankeliumia – minkään kaavan mu-
kaan. Molempia on kuitenkin kaiutetta-
va selvinä kristillisen kirjallisuuden kuo-
rossa. Osittain jää kyllä lukijan varaan,
miten hän tämän sanoman käsittää ja

ottaa vastaan.
Reinhold Schneiderin mukaan

uskovan kirjoittama teos muodostuu
väistämättä todistukseksi ja kristityn kir-
joittama romaani kristilliseksi romaanik-
si. Kuitenkin kirjoittaja pilaa sen, jos hän
tietoisesti pyrkii kristillisen romaanin.
Sen sijaan kaikki voi tapahtua vain vas-
toin hänen tahtoaan, hänen käsissään,
hänen olemuksensa lain vaikuttamana.
Kristillinen yksinkertaisesti on siinä.

Kirjoittajan voi kuitenkin olla pakko
esittää sanottavansa avoimesti ja suo-
raan. Silloin hän ei voi sovitella eikä hän
saakaan tehdä niin. Sovittelut kyllä aina
edistävät menestystä. Kuitenkin on mah-
dollista, että vähäiseksi arvosteltu ja syr-
jitty kirja saattaa vaikuttaa väkevämmin
kuin kiitetty ja ylistetty. Kirja, joka on
saanut vain muutaman lukijan, voi loh-
duttaa ja järkyttää yksityistä ja tämän
kautta vaikuttaa laajaltikin. Kirjoilla on
tässäkin suhteessa oma kohtalonsa.

Kaikkiin kirjailijoihin pätee kuiten-
kin Rekolan mielestä se, että suuri taide
särkee vanhat ja tutut kuviot. Mestarin
on lupa olla kuuro kaikille ohjeille ja
neuvoille. Kun hän koskettaa arvotto-
mampaakin, se alkaa hohtaa ja loistaa.
”Kypsyys on kaikki”, kirjoitti Shake-
speare.  Jotka  ovat epäkypsiä  – toisin
sanoen vähemmän lahjakkaita – saavat
alistua sääntöihin ja rajoituksiin ja arvos-
teluun niitä rikkoessaan.

Arin kohta on Kristuksen persoona

Rekola käsitteli uskonnollisen kirjalli-
suuden ongelmaa jo teoksessa Jokainen

enkeli on pelottava (Kirjapaja 1970). Hä-
nen mukaansa uskonnollisessa kirjalli-
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suudessa usko voi toteutua ja ilmetä mo-
nessa muodossa. Voidaan kuvata, miten
ihminen tuhoutuu ristiriitaisten vaati-
musten edessä. Mutta tämä ihmisen tu-
houtuminen muodostaa merkin, joka
viittaa tämän maan yli. Voidaan esittää
naurettavana sellainen inhimillinen to-
dellisuus, joka yrittää verhota itsensä
loistolla, komeudella ja ikuisuudella. Voi-
daan myös kuvata, miten pyhä ja täydel-
linen tulee maan päälle, mutta se näh-
dään vain vääristyneenä ja huvittavana.
Ehkä tästä ideasta ovat syntyneet suu-
rimmat romaanit, joita voidaan kutsua
uskonnollisiksi, nimittäin Cervantesin
Don Quijote ja Dostojevskin Idiootti.

Epäusko ja totuus ovat armotta ja
säälimättä paljastamassa kaikkea pi-
meyttä, syntiä ja vääriä rakenteita. Usko
ja rakkaus ilmentävät myötätuntoa näit-
ten mahtien ja rakenteitten alla elävään
ja kärsivään ihmiseen. Nyt huomaa, jat-
koi Rekola, miten virheellinen ja puut-
teellinen on hartauskirjallisuuden ja us-
konnollisen kirjallisuuden samaistami-
nen. Juuri uskonnollinen – kristillinen –
kirjailija on kutsuttu tuomaan Jeesuksen
Kristuksen protestia omaan aikaansa
täyden epäonnistumisen uhallakin.

Uskonnollisen, kristillisen kirjalli-
suuden korkein, vaikein ja arin kohta on
Rekolan mielestä Kristuksen persoona ja
elämä. Myös tämä aihe on kuvattava niin
epäuskosta kuin uskosta käsin. Epäusko
merkitsee, että Kristusta ei kuvata tai-
vaallinen sädekehä pään päällä, niin kuin
tapahtuu vanhoissa maalauksissa. Sellai-
sena ei häntä myöskään hänen oma ai-
kansa nähnyt: ”Katso viininjuojaa ja syn-
tisten ystävää …” Epäusko kuvaa hänen

tiensä inhimillisenä, kuolemaan päätty-
vänä murhenäytelmänä.

Usko kokee siinä myös Jumalan mu-
kanaolon ja kärsimyksen. On nykyisen
tilanteen dialektiikkaa, että juuri täysin
profaanissa näkyy selvimmin iäisyys. Sil-
loin myös kristinuskon loukkaus ja pa-
hennus sijoittuu siihen, missä se on aina
ollut. Sekä epäusko että usko näkevät
juuri ristin ratkaisevana joko epäonnistu-
misen tai täyttymyksen kuvana. Jeesus
itsekin totesi ristillä sekä epäonnistumi-
sen että täyttymyksen.

”Uusi kirjallisuus” sekulaaria

Saadessaan vuonna 1977 Kirkon kirjalli-
suuspalkinnon Rekola kertoi Kotimaa-
lehdelle, että yhden esseen kirjoittami-
nen edellytti keskimäärin tuhannen si-
vun lukemista. Kaikki esseensä hän sa-
noi kirjoittaneensa kolmeen kertaan ja
välillä työskennelleensä niiden parissa
ajatuksissaan. Hän käsitteli eurooppa-
laista ja jossain määrin myös amerikka-
laista kirjallisuutta useissa eri yhteyksis-
sä ja eri näkökulmista.

Rekola kertoi Kotimaassa 21.5.1965
saksalaisesta kirjallisuudentutkijasta
Heinz Flügelistä, joka oli viettänyt var-
haisimman lapsuutensa Suomessa.
Tämä esitteli ja arvioi toisen maailman-
sodan jälkeisiä kirjailijoita, joista toiset
suhtautuivat kielteisesti kristinuskoon,
kuten Gottfried Benn, Bertolt
Brecht ja Albert Camus, toiset olivat
evankeliumin asialle myönteisiä, kuten
Georges Bernardos ja Max Picard.
Flügelin mukaan ”uusi kirjallisuus” oli
sekulaaria. Se oli myös otettava sellaise-
na eikä siitä saanut yrittää puristaa irti
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aineistoa kristilliseen julistukseen. Se
tahtoi kuvata maailman juuri sellaisena
kuin se maailman käsitti. Ja juuri siinä
oli sen merkitys kirkolle eikä missään
tulkinnassa tai sovellutuksessa. Uudella
kirjallisuudella ei ollut Flügelin mielestä
useinkaan mitään sanomaa. Se ei ollut
julistusta eikä saarnaa. Se oli fragmen-
taarista, kokeilevaa.

Flügel pohti  kristillisen kirjallisuu-
den mahdollisuutta ja oikeutta: ”Mitä on
ns. kristillinen kirjallisuus?” Yksinker-
taisin ja luonnollisin määritelmä olisi tie-
tenkin se, että sillä ymmärretään kirjal-
lisuutta, jossa kristitty kirjailija käsitte-
lee kristillisiä ongelmia ja antaa niihin
kristillisiä vastauksia. Mutta todellisuu-
dessa siinä kuvataan varjoja eikä valoa.
Kun kuvataan papin elämää, ei kuvata
hyvää omaatuntoa ja rauhaa, vaan taval-
lisesti epäilyä, epäuskoa ja epätoivoa.

Flügelin mukaan moderni uskonnol-
linen kirjallisuus katsoo uskoa epäuskon
silmin. Rekolan mukaan Flügelin uskon-
nollisen ja kristillisen kirjallisuuden
luonnehdinta ei riitä määritelmäksi, sillä
myös ei-kristillinen kirjallisuus katsoo
uskoa epäuskon silmin. Rekola jatkoi:
eikä meidän pidä tässä suhteessa unoh-
taa Dantea, joka katsoi epäuskoakin us-
kon silmin ja kulki läpi helvetin paratii-
sin matkaajana. Dante julistaa tai aina-
kin todistaa taivaallisista näyistään. Sii-
nä on myös todellisen kristillisen runou-
den ohjelma.

”Kielteistä tietoa” Jumalasta

Rekola kertoi Kotimaassa 7.5.1972 W. H.
Audenista, jota hän piti sillä hetkellä
huomattavimpana englannin kielellä kir-

joittavana runoilijana. 1930-luvun lopul-
la tämä tunnustautui ratkaisevasti kris-
tilliseen uskoon. Hän pohti monissa es-
seissään kysymystä runon ja uskon väli-
sestä suhteesta.

Jumala puhuu usein epäsuorasti. Au-
den näki tässä myös kristillisen runon
luonteen. Jos se puhuu suoraan, on se
saarnaa ja menee helposti ohitse. Auden
käyttää vertauksia. Hän puhuu ehkä en-
simmäisenä ”kielteisestä tiedosta”. Kos-
ka inhimilliset rajat ja esteet erottavat
meidät Jumalasta, emme voi koskaan
määrittää todellisuutta. Iäisen tunnem-
me vain vertauksen välityksellä. Paratii-
sista tiedämme vain sen, että emme ole
siellä. Ehkä avaruuden mustat aukot
ovat tällaista negatiivista tietoa, nekään
niin kuin luonnossa moni muu seikka
eivät sisällä suoraa todistusta Jumalasta.

Kirjassaan Kadotetun paratiisin por-

tilla Rekola kertoo, kuinka ranskalainen
Charles Péguy lähti  innolla mukaan
ensimmäiseen maailmansotaan. Hänelle
Ranska oli Jumalan kansa ja länsimaisen
kulttuurin pelastaja. Saksa merkitsi pait-
si sodan uhkaa myös kulttuurista barba-
riaa. Péguy kaatui Marnen suuren taiste-
lun  alkaessa syyskuussa  vuonna 1914.
Rekola kommentoi Péguyn isänmaalli-
suutta sanomalla, että ns. isänmaalliset
kirjailijat ovat tuottaneet enemmän va-
hinkoa maailmalle ja myös omalle maal-
leen kuin ne, jotka ovat saaneet petturin
nimen – ainakin ajaksi.

Usko ja sielu Kafkan linnan surinaa

Rekolan viimeisimpiin Kotimaassa jul-
kaistuihin esseisiin kuului 5.11.1985 il-
mestynyt erittely runoudesta ja uskon-
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nosta. Hän kertoi saaneensa käsiinsä hil-
jattain ilmestyneen Walter Jensin ja
Hans Küngin yhdessä kirjoittaman ru-
nouden ja uskonnon suhdetta käsitelleen
kirjan Dichtung und Religion. Rekola
toivoi löytävänsä siitä valaisua uskonnol-
lisen kirjan vaikeaan ongelmaan. Mikä
runous on uskonnollista? Mikä maallis-
ta? Miten ne erotetaan toisistaan? Miten
vedetään raja niiden välillä?

Tätä rajanvetoa kirjoittajat eivät suo-
rita ainakaan selväsanaisesti. Vain ker-
ran Jens mainitsee ohimennen, että kris-
tillinen kirjallisuus ”on sellaista kirjalli-
suutta, jota kristityksi tunnustautuva
kirjailija kirjoittaa”. Määritelmä on Re-
kolan mielestä kyseenalainen, koska ei-
kristitty voi kirjoittaa uskonnollista ru-
noutta ja saarnatakin. Molemmissa pätee
Paavalin huomautus: ”Vaan mitäpä
tuosta, kunhan Kristusta tavalla tai toi-
sella julistetaan, joko näön vuoksi tai
totuudessa”. Toisaalta saattaa myös kris-
titty kirjoittaa runoja, joihin ei sisälly
mitään kristillistä, vaikkapa kalastus-
matkan tunnelmia.

Jens ja Küng ovat tunnettuja nimiä
saksalaisessa hengenelämässä. Küng on
roomalaiskatolinen teologi ja Jens johta-
va kirjallisuudentutkija. Molemmat ovat
toisinajattelijoita. Jensin ja Küngin kir-
jassa käsitellään kahdeksaa kirjailijaa
Blaise Pascalista Feodor Dostojevskiin
saakka. Küng tarkasteli pitkin matkaa
modernin elämännäkemyksen, uuden
paradigman syntyä. 1600-luvulla tiede si-
vuutti dogmin, vaikka tapahtumilla oli
pitkä esihistoria. Blaise Pascal oli oikeas-
taan ensimmäinen moderni ihminen,
joka koki oman pelottavan  tilanteensa

maailmankaikkeudessa:       ”Vaikenevat
avaruudet järkyttävät minua.” Moderni
paradigma särkyi lopulta Franz Kafkan
mukana ja jäljelle jää ahdistus ja voimat-
tomuus.

Vaikka Jens ja Küng eivät luokaan
uskonnollista kirjallisuutta koskevia teo-
rioita, ovat heidän esseensä Rekolan mu-
kaan täynnä hedelmällisiä ajatuksia ja
oivalluksia. Tulkinta Franz Kaftan Lin-

nasta on tässä suhteessa hyvä esimerkki.
Kafkan lähimmän ystävän ja hänen teos-
tensa julkaisijan Max Brodin käsityk-
sen mukaan linna on suurenmoinen us-
konnollinen allegoria. Romaanin maan-
mittari elää kylässä ja yrittää saada yhtey-
den linnaan, mutta tuloksetta. Tämä ku-
vaa Brodin mukaan ihmistä, joka elää
maailmassa tuomittuna ja yrittää tur-
haan löytää armon. Tätä uskonnollista
tulkintaa on yleisesti vastustettu. Kui-
tenkin Jens hyväksyy sen jossain määrin.
Hän käyttää juutalaisen Kafkan termejä
erämaa ja Kaanan, jonka löytäminen
tuntuu mahdottomalta. Jens ja Küng
ovat yhtä mieltä siitä, että Kafkan käsi-
tyksen mukaan katoamattoman, ehdot-
toman Kanaanin hävitessä näköpiiristä
menettää elämäkin arvonsa ja mielensä.

Kafkan Linnassa kerrotaan, että sa-
laperäisessä linnassa käytetään jatkuvas-
ti puhelimia, joiden sanomaa emme kui-
tenkaan käsitä. Kafka kirjoitti: ”Tuon
keskeytymättömän puhelimenkäytön me
kuulemme täkäläisissä puhelimissa suri-
nana  ja lauluna,  jonka  tekin varmaan
olette kuulleet. Tämä surina ja tämä lau-
lu on kuitenkin ainoa oikea ja luotettava
sanoma, minkä täkäläiset puhelimet
meille välittävät, kaikki muu on harhaut-
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tavaa. Linnaan ei ole mitään määrättyä
puhelinyhteyttä, ei ole keskusta, joka yh-
distäisi meidät haluamaamme paikkaan
…”

Rekolan mukaan tämä on lupa lukea
tunnustuksena uskonnollisen runouden
ongelmallisuudesta: usko ja sielu koetaan
ja kuvataan vain vaikeasti käsitettävänä
linnasta kantautuvana surinana. Se voi-
daan lukea myös kehotuksena kuunnella
kaikessa kirjallisuudessa näitä summeri-
ääniä. Siten voi sanoa kärjistetysti, että
kaikki kirjallisuus on uskonnollista, mi-
käli se luetaan uskonnollisesti. Ratkaisu
on lukijassa.

Runo kuvaa särkyneitä

Rekolan mielestä (Kotimaa 5.11.1965)
runoilijoilla oli suuri tehtävä ekumeeni-
sessa työssä. Tosin käsite ekumenia on
kirkkokansalle varsin vieras. Siihen liit-
tyy ”teologisen komission kylmää tun-
tua”. Runoilijoitten asiana on väärien
raja-aitojen kaataminen. Runoilijoiden
ääni kantautui voimakkaana jo rautaesi-
rippuakin voimakkaampana.

Roomalaiskatolista kirjailijaa Gert-
rud von Le Fortia arvosteltiin hänen
omassa kirkossaan ankarasti. Hänen
piispansa oli tyytymätön Enkelin seppele

-kirjan loppuun. Kirjailija sanoi vastan-
neensa kärkevästi: ”Teidän teologien
tehtävänä on kuvata kunnon ihmisiä.
Runoilijan tehtävä on kuvata särkyneitä
ihmisiä.” Rekolan mukaan sama arvoste-
lu on myös ”meille” tuttua. Kysytään,
miksi modernit kirjailijat kirjoittavat
vain rumista asioista eivätkä kauniista.
Mutta saman kysymyksen voi Rekolan
mielestä suunnata myös Vanhan testa-

mentin profeettoihin. Miksi he puhuivat
niin paljon sodista ja tuomioista, vaikka
oli niin paljon kaunista kirjoitettavaa?
Vastaus voi olla vain: ”Heidän oli oltava
uskollinen sille tehtävälleen, jonka he
olivat Jumalalta saaneet.” Rekolalle tuli
mieleen Efesolaiskirjeen (5:13) sanat:
”Kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa.”

Mikä on uskonnollinen runon tehtä-
vä? Onko sillä jotain erityistä tehtävää?
kysyi Rekola ja vastasi: ”Tuskin”. Hän on
käyttänyt tästäkin Kafkan linnasta otet-
tua kuvaa. Linnassa käytiin puhelinkes-
kusteluja, vaikka linnassa ei ollut mitään
puhelinkeskusta, vaan siellä käytävät pu-
helinkeskustelut kuultiin puhelimissa
surinana ja lauluna. Rekolan mukaan
uusi runous on täynnä näitä summeriää-
niä, joita meidän – lukijoitten ja kuulijoit-
ten – on kuunneltava ja yritettävä löytää
niissä taivaallinen viesti.

Rekola kertoi Kotimaassa 3.6.1969
Marie Noëlin päiväkirjasta, jota tämä
oli pitänyt vuodesta 1920 lähtien. Kun
Marie Noël runoissaan lauloi Jumalan
kunniaa, hän päiväkirjassaan kamppaili
yöllä ongelmien, vaikeuksien ja epäilyjen
kanssa. Marie Noël ei kykene enää kut-
sumaan Jumalaa Isäksi. Luomakunta ei
ole enää kristillinen. Luontokappale voi
elää vain tuhoamalla toisen luontokappa-
leen. Luomakunnasta ei johda mitään
tietä Jumalan tykö. Jumala on käskijä,
jota on aivan hyödytöntä rukoilla. Hän
painaa meidät maahan. Hän tuhoaa mei-
dät omalla hetkellään ilman että on mi-
tään toivoa. Me joudumme ansaan, mitä
tietä kuljemmekin.

Luomakunnan  mielettömyys johtaa
ajattelemaan ihmisten kärsimystä.
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Noëlin vastaus on sama kuin Francois
Mauriacin: kärsimyksen ongelmaa voi
merkitä vain x:llä, mutta kun vähän
kääntää tätä tuntemattoman merkkiä,
siitä muodostuu risti. Ennen Jeesuksen
ristiä olivat miljoonien kidutettujen or-
jien ristit. Sitä ovat seuraavat laskemat-
tomat ristit. Jeesuksen risti ei selitä mi-
tään. Se on merkki sellaisesta yhdenkal-
taisuudesta, joka vain on olemassa. Ris-
tille ihmiset löivät myös Jumalan. Usko
on sitä, että saa voiman jännittää olemas-
saolonsa näiden kahden tosiasian: onnet-
tomuuden ja Jumalan rakkauden varaan.
Kaikki muut yritykset selittää kärsimys-
tä ovat vain kirjallisuutta.

Marie Noëlin epäily tapahtuu kristil-
lisen  uskon ja kirkon muurien sisällä.
Oman tilanteensa hän  esittää  kuvalla,
jossa hän vertaa Kristusta ylkään ja kirk-
koa yljän äitiin, anoppiin. Nuoren vai-
mon on elettävä anopin varassa, ja ano-
pin laki on usein ankarampi kuin puoli-
son. Anoppi käskee usein enemmän kuin
hän saisi. Hän käyttää väärin ikäänsä,
kokemustaan ja arvovaltaansa. Pieni mi-
niä pelkää, ettei hän uskalla hengittää-
kään vapaasti. Mutta rakkaudesta puo-
lisoon hän alistuu ja on hiljaa. Marie Noël
sanoi: ”Niin minun Herrani ja Jumalani,
minä en rohkene olla kirkossa oikein oma
itseni. Minä vaikenen. Minä pelkään
kaikkia niitä ihmiskäsiä, jotka ovat kovat
ja varmat, mutta rakkaudesta Sinuun,
Herra, minä teen kaiken, mitä se käs-
kee.”

Rekola pohti jo Kotimaassa 10.9.1965
sitä, miksi uskonnollisen romaanin luo-
minen on vaikeaa ja niin monet siihen
ryhtyneet ovat saaneet aikaan enemmän

vahinkoa  kuin  hyötyä. Ehkäpä syy on
siinä, että sitä, mikä on ollut heitä lähin-
nä, on vaikea kuvata. On helpompi kuva-
ta sellaista, joka on etäistä, erikoista ja
poikkeuksellista. Keskinkertainenkin
kirjoittaja saattaa onnistua kuvaamaan
vaikkapa alkukantaisen heimon uhrijuh-
laa, mutta kun tulevat esiin kaikki lähel-
lä olevat kysymykset, kuten rakkaus ja
kuolema, tarvitaan suurta taitajaa. Suu-
rinta taitoa tarvitaan silloin, kun on ky-
symys siitä, joka – puuttuvanakin – on
ihmisen läheisin ja suurin kysymys: usko.
Rekolan mukaan vain Dante on siinä
täydellisesti onnistunut.

”Odotamme uutta runoa”

Rekola eli ”uuden runon odotuksessa”.
Hän kirjoitti teoksensa Kadotetun para-

tiisin portilla päätösluvussa, miten odo-
tamme sitä uskonnollista kirjailijaa, joka
on osoittava vääräksi väitteen, ettei para-
tiisia eikä taivasta voi esittää uskottava-
na kaunokirjallisuudessa. Hän sanoi sen
kuitenkin tapahtuvan, jotta se tajuttai-
siin, koettaisiin ja uskottaisiin.

Nyt niistäkin kirjailijoista, joita pide-
tään uskonnollisina, ovat lähes kaikki
pysähtyneet helvetin kuvaamiseen. Se
voi tapahtua inhimillisin välinein. Sitä-
kään ei saa sivuuttaa, sillä muuten luo-
vuttaisiin totuudellisuudesta. Tähän
maailmaan ei sisälly toivoa, ja siksi sitä
ei voi puristaa esiin. Tämä olisi jo taiteel-
lisesti toivotonta.

Paratiisia ei voi kuvata, ellei siihen
usko – tosin ei vielä silloinkaan. Kuiten-
kin helvetin kuvaaminen loputtomasti
sen kaikissa muodoissaan ei vielä riitä.
Uskotaan tosin, että jo toivottomuuden
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kuvaaminen panee kaipaaman paratii-
siin. Niinhän väitetään, että kärsimys
ajaa Jumalan luo. Kuitenkin ajallisen us-
kon hävitessä tuhoutuu myös iäisyystoi-
vo. On kyseenalaista, johtaako kurjistu-
minen vallankumoukseen. Todennäköi-
sesti se vie useimmiten tylsistymiseen
niin poliittisesti kuin henkisesti.

Helvetti on kuvattava. Se voi kuiten-
kin tapahtua ainakin  kahdella  tavalla.
Helvetti voi olla täydellisen toivottomuu-
den kuva. Aikamme kirjallisuuden hal-
litseva teema kertoo Rekolan mukaan
maailmasta, joka vuotaa verta tuhansista
haavoista. Helvetti voi olla kuitenkin
myös jotain muuta. Itse asiassa – jo teo-
logisesti – käsite helvetti on yhteydessä
niin paratiisiin kuin taivaaseen. Sen ku-
vaamisessa voi avautua kiertotie kohti
paratiisia. Helvetin ei tarvitse olla samaa
kuin nihilismi. Sen tunnus voi olla hylä-
tyn huuto ristillä, hänen joka kuoltuaan
kävi helvetissä. Siitä alas astumisesta on
jäänyt pysyvä jälki. Ristin huuto on mo-
nen romaanin teema. Schneiderin mu-
kaan on epäilyä ja epäuskoa, joka kuuluu
armonjärjestykseen. Hänen päiväkirjan-
sa Talvi Wienissä kertoo hänen henkisen
persoonansa järkkymisestä. Sen kieli on
katkeilevaa surun  kieltä, mutta  siihen
sisältyy ainakin heikko lupaus ja toivo
paratiisin tulemisesta.

Rekolan mukaan odotamme runoa,
joka vakuuttaa meille, että paratiisi on
ollut, että se on ja että se on jälleen
kerran tuleva. Elävä kuva paratiisista voi
antaa – ja vain se – tälle maailmalle ja
yksityisen ihmisen elämään toivon. Para-
tiisi-sana on chiffre,  merkki siitä, että
yksityisen ihmisen elämä ei pääty pimey-

teen, tyhjyyteen, yöhön, vaan että on
oleva elämä kuoleman jälkeen, missä
muodossa kaikki sitten tapahtuneekin.
Vain tämä usko voi antaa tähän elämään
mielen. Kaikki muu on riittämätöntä.
Maailmankirjallisuus on luonut korvik-
keita loputtoman määrän, mutta kaikki
ne ovat osoittautuneet korvikkeiksi. Ylös-
nousemus voi olla kallisarvoinen vertaus
ihmisen voitosta yli kuoleman, mutta
vertaus ei riitä, jollei se vastaa todelli-
suutta. Rekolan mukaan vain usko para-
tiisin olemassaoloon ja sen tulemiseen
sekä usko ylösnousemukseen sisältää lo-
pullisen ja todellisen armon.

Uusi laulaja on kutsuttu esittämään
näkynsä sillä tavalla, että myös tavalli-
nen ihminen ymmärtää sen, jatkoi Reko-
la. Nythän on niin, että lyriikka on käsit-
tämätöntä, teatteri absurdia ja romaani
uutta kokeilevaa. Vain pieni joukko kyke-
nee seuraamaan niitä. Rekolan mukaan
saa uskoa, että uusi runo on löytävä
yhteyden myös kirkkoon ja dogmiin. Nyt
yhteys kirkkoon on täysin särkynyt. Us-
konnollinenkin kirjallisuus liikkuu kir-
kon ulkopuolella. Se arvostelee kirkkoa ja
niin on sen tehtävä. Arvostelu ei kuiten-
kaan johdu siitä, että haluttaisiin korjata
ja parantaa, vaan siitä, että kirkkoa pide-
tään tarpeettomana. Takana on Rekolan
mukaan vanha usko, että kirkko on vä-
kevä ja voimakas. Sellainen se ei enää ole.
On mahdollista, että se ei ole koskaan
ollutkaan, vaikka sen näkyvät kantajat ja
vaikuttajat ovat olleet voimakkaita. Kir-
kon kokeminen heikkona ja voimattoma-
na voi Rekolan mukaan avata mahdolli-
suuden nähdä se luonnollisena ja välttä-
mättömänä.
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Niin myös aikamme kaunokirjalli-
suus on vieras dogmille ja teologialle.
Kuitenkaan teologia ei ole enää saman-
lainen pilkkasana kuin ennen. Frankfur-
tin ns. sosiaalikriittisen koulun perustaja
Max Horkheimer näki aikamme pelot-
tavimman vaaran siinä, että teologia hä-
viää.

Paratiisiin kuuluu mukaan Jumala.
Uusi runo on näyttävä hänet sellaisena
kuin Jeesus hänet ilmoitti. Rajattomat
eivät ole hänen mahdollisuutensa. Eivät
runoilijat ole kyenneet estämään kahden
maailmansodan syttymistä. Saa toivoa,

että uusi runo on oleva mukana pelasta-
massa meitä. Paratiisin aito ja uskottava
kuva on vakuuttamassa meille, että myös
esiripun tällä puolella on armo ääretön
armo. Sitä armoa meidät on myös kutsut-
tu osoittamaan toinen toisellemme. Sota
ja väkivalta ovat tämän täydellistä kieltä-
mistä. Rekola päätti kirjansa sanoihin:
”Odotamme uutta Dantea, uutta laula-
jaa, jonka kohdalla saamme puhua todel-
la uskonnollisesta ja kristillisestä kirjalli-
suudesta. Kirjallisuuden tutkimukselta
odotetaan vain sitä, että se antaa odotuk-
sen lampun palaa.”

Vartija 50 vuotta sitten

Miten Jeesukseen suhtauduttaisiin nykyisin? Kirkolliset organisaatiomiehet si-
vuuttaisivat hänet hymähtäen, farisealaiset herjaisivat häntä lehdistössään, kir-
janoppineet vaatisivat tuomiokapituleita rankaisemaan häntä harhaopista, saddu-
kealaiset pitäisivät häntä sivistymättömänä ja yksinkertaisena miehenä ja maalli-
nen valta vaientaisi hänet paljon tehokkaammin keinoin kuin ristiinnaulitseminen
oli. Jo yksistään julkisuus on murhaavaa.

On syytä toivoa, että Jeesus ei tulisi takaisin.

–  Eila Pennanen Vartijassa 5–6/1962.
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Hollon näkemys uskonto-
kasvatuksesta

Matti Taneli

n J. A. Hollo (18851967) oli varsin mo-
nialainen suomalainen kulttuurivaikut-
taja. Hän ehti toimia elämänsä aikana
monessa tehtävässä. Hän oli suomenta-
ja1, kriitikko, esseisti, kirjailija, Helsingin
yliopiston kasvatus- ja opetusopin profes-
sori ja Yhteiskunnallisen korkeakoulun
kansleri.

Hollon mukaan sivistyskasvatukseen
kuuluvat kasvatuksen eri osa-alueiden
kasvatus: älyllinen, eettinen, esteettinen,
uskonnollinen ja toiminnallinen kasva-
tus. Yhdessä kasvatuksen osa-alueet voi-
vat parhaiten edistää kasvatettavan mo-
nipuolista oppimista, kasvua ja hyvää elä-
mää. Tässä artikkelissa käsittelen Hollon
näkemystä uskonnollisesta kasvatukses-
ta.

Hollon mielestä emotionalistinen us-
konnonteoria on relevantti, vaikka hän ei
kiellä Immanuel Kantin tahtoelämään
ja Georg Wilhelm Friedrich Hegelin

älylliseen elämään perustuvien teorioi-
den merkitystä. Emotionalistinen teoria
muistuttaa Friedrich Schleiermache-
rin käsitystä uskonnosta. Se on saanut
vaikutteita myös William Jamesin ja
Georg Simmelin uskontopsykologisista
tutkimuksista.

Hollo väittää, ettei uskonnon perus-
taminen tunne-elämään, esteettistyyppi-
sen tunnelmoinnin varaan tai etiikkaan
tee siitä sen takia hataraa tai negatiivi-
sesti salaperäistä. Tunne-elämä on kiel-
tämättä tavallaan salatumpaa kuin älyl-
liset toiminnot. Tunne-elämä ikään kuin
kasvaa implisiittisesti, vaikka siihen liit-
tyy myös ulkonaisesti havaittavia or-
gaanisia toimintoja. Nämä tekijät eivät
tee uskonnon emotionaalista selittämistä
mahdottomaksi vaan itse asiassa tukevat
sitä. Jos uskonnollinen elämä, so. yli-in-
himillisten yhteyksien kokeminen, on
erityinen kokemuksellinen tosiasia, sen
täytyy olla jollakin tavoin tiedostamaton-
ta.

Hollo toteaa vain tunteella olevan
arvo itsessään. Jos väitetään, että esteet-
tisen, eettisen tai uskonnollisen elämän
ilmauksilla on ehdoton, muista elämän-
piireistä riippumaton merkitys, erehdy-

1 Tuomas Anhava mainitsee Hollon
suomennosten määräksi yli 300(!) kir-
jaa. Hollon saavutus on Suomessa ai-
nutlaatuinen. Hän suomensi monia kir-
jallisuuden, kasvatusajattelun, mutta
myös (uskonnon)filosofian klassikkoja,
esimerkiksi Nietzscheä, Kierkegaardia
ja Jamesia.
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tään. Taideteos, laupeudentyö ja uskon-
nollinen käsitys ovat välttämättä monin
tavoin sidoksissa erilaisiin tekijöihin.
Riippumaton merkitys, joka takaa niille
oman erityisen oikeutensa, perustuu yk-
sinomaan niiden perustana oleviin tun-
teisiin. Tunne on myös mielikuvituksen
välttämätön pohja, sen syy ja selitys.

Hollon mukaan uskonnolla on yhty-
mäkohtia etiikkaan ja estetiikkaan, mut-
ta se ei kuitenkaan palaudu kumpaan-
kaan. Uskontoa ei voi johtaa etiikasta,
edes niin ajatellen, että se olisi jonkinlai-
nen etiikan höyste tai täydennys. Uskon-
to ja moraali tai uskonnollisuus ja moraa-
lisuus ovat itsenäisiä – Hollon sanoin –
autoteelisiä elämänpiirejä. Jos tunnetta
tahtoon ja tottumuksiin nähden pidetään
ensisijaisena, silloin uskontoa tulee pitää
etiikkaan nähden ensisijaisena. Näin sik-
si, että Hollo ajattelee – Kantiin vedoten
– eettisen elämän olevan pikemmin tah-
don kuin tunteen perustalta kehittyvää.
Kant ajatteli, ettei maailmassa ja sen
ulkopuolellakaan ole mitään muuta eh-
dottomasti hyvää kuin hyvä tahto: vain
ein guter Wille on kiistattomasti hyvää.
Siis se, että toiminnan syynä on pelkäs-
tään moraali, halu tehdä oikein vain ja
ainoastaan siksi, että se on oikein. Hyvä
tahto ei ole hyvää vain sen seurausten tai
tulosten takia, vaan hyvän tahtomisen
takia, hyvän sinänsä.

Uskonnossa tunteella ja mielikuvi-
tuksella on aivan erilainen funktio kuin
estetiikassa. Esteettisyyden todellisuus ei
ole uskonnon aluetta, koska siihen liitty-
vä tunne syventää siihen kiinteästi sidok-
sissa olevaa todellisuusainesta. Uskon-
nollisessa elämyksessä sen sijaan ilmenee

selkeä taipumus irrottautua kokonaan
konkreettisesta todellisuudesta. Uskon-
nossa tunne-elämän kohteena näyttää
olevan metafyysinen tai metapsyykkinen
todellisuus. Esteettinen tunne jää konk-
reettiseen maailmaan, uskonnollinen
tunne sen sijaan väittää avaavansa tien
toisenlaiseen, transsendenttiin   todelli-
suuteen. Hollo toteaa, ettei ole oikeas-
taan olemassa mitään erityisiä uskonnol-
lisia tai esteettisiä tunteita.

Hollon näkemys esteettisyydestä eroaa
Kierkegaardin näkemyksestä siinä, että
jälkimmäisen näkemys yksilöstä ja Kris-
tuksen seuraamisesta saa hänet hylkää-
mään runouden ja näkemään sen demo-
nisena, erityisen viettelevänä. Toisaalta
Kierkegaard näkee kristillistä eksistens-
siä elävän esteetikon ja runoilijan välillä
yhtäläisyyttä, kummallekin on kärsimys
tuttua. Hänen mukaansa runoilijan ek-
sistenssi on välttämättä onnetonta. Hän
kärjistää uskon ja taiteellisen luomisen
välisen jännityksen repiväksi vastakoh-
taisuudeksi, joko–tai-vaihtoehdoksi. ”Ei
kukaan voi palvella kahta herraa.” Lo-
pulta Kierkegaardin ajattelussa esteetti-
syys ja paha samastuvat.

Hollo selittää, että uskonnollinen
tunne on riippuvaisuuden tunnetta.
Tämä näkemys   muistuttaa Friedrich
Schleiermacherin lausumaa, että kristil-
lisessä uskossa on ääretöntä riippuvuu-
den tunnetta. Uskonnolliset tunteet
vaihtelevat pelon ja kunnioituksen tun-
teiden välissä. Kehittyessään ihmisen us-
konnolliset tunteet pyrkivät vapautu-
maan äärimuodoistaan. Niiden kehitty-
neimmät muodot ilmaisevat tyyntä ja
alistunutta turvallisuutta, jossa pelko on
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vain suurena vakavuutena (kunnioituk-
sena) ja rakkaus kestävänä, hiljaisena
onnena.

Hollo asettaa uskonnollisen koke-
muksen – Schleiermacherin ja Jamesin
tavoin – ensisijaiseksi ja dogman eli (kris-
tillisen) uskonopin ja sen käsitteellisen
tulkinnan toissijaiseksi. Hänen näke-
myksessään on yhtymäkohta myös Ru-
dolf Otton näkemykseen, jonka mu-
kaan pyhä on apriorinen ontologinen ka-
tegoria, jonka aktuaalistuminen ei edel-
lytä sitä edeltävää kokemusta, mutta
joka kokemuksen välityksellä määrittää
sen kokijan arvoja ja merkityksiä. Numi-
noosin tunne syntyy joko suorasta tai
epäsuorasta yhteydestä pyhään. Suora
yhteys saa aikaan kokemuksen, jota voi-
daan ilmaista vain mystisin, sanoinku-
vaamattomin käsittein. Silti mystinen-
kään kokemus ei ole Otton mukaan itse
pyhä, numinoosi, vaan sen skeema eli
sisäinen malli. Epäsuora yhteys ilmenee
erilaisina tunteina, jotka hän kiteytti il-
maisuun pyhästä mysteerinä, joka samal-
la sekä pelottaa (Mysterium Tremendum)
että kiehtoo (Mysterium Fascinans).

Uskonnollisen tunteen kehittyneim-
mistä muodoista kehittyy sanan varsinai-
sessa merkityksessä religio: ”uskonnolli-
sen tunteen kokija elää mielialoja, joissa
suuren ja ylevän kokonaisuuden erilleen
sinkoutunut osa tuntuu pääsevän takai-
sin alkuyhteyteensä.” Hollon mielestä
tuon alkuyhteyden eli jumaluuden luon-
netta voidaan teologiassa selittää speku-
latiivisten käsitteiden, esimerkiksi abso-
luuttisuuden, äärettömyyden, muuttu-
mattomuuden ja kaikkivaltiuden (kaikki-
voipaisuuden) avulla. Sen sijaan uskon-

nollinen elämys näiden ominaisuuksien
kokemiseksi on psykologisesti – ihmises-
tä lähtien – paljon vaikeammin selitettä-
vissä oleva asia, koska ihmisen ominai-
suudet ovat kuitenkin rajalliset erilaisten
elämyksien kokemisen kannalta.

Uskontopsykologinen uskonnollisten
kokemusten tutkimus on mahdollista,
eikä sitä voi pitää hedelmättömänä. Hollo
viittaa tässä yhteydessä William Jamesin
tutkimuksiin, jotka tämä esittää lähinnä
teoksessaan The  Varieties  of  Religious

Experience (1902). Jamesin mukaan ih-
miset eivät ole huolissaan, vaikka heillä
ei olisi tarkkaa Jumalan luonnetta koske-
vaa määritelmää tai todistusta Jumalan
olemassaolosta, jos he kuitenkin tuntevat

tarvitsevansa Jumalaa. James sanoo, et-
tei Jumalaa tiedetä tai ymmärretä, hän-
tä käytetään – joskus ravinnonantajana,
moraalisena tukena, joskus ystävänä ja
joskus rakkauden kohteena. Jos Jumala
todistaa itsensä hyödylliseksi, uskonnol-
linen mieli ei kysy enempää. Onko Juma-
la olemassa? Millä tavoin hän on olemas-
sa? Mitä tai millainen hän on? Nämä ovat
irrelevantteja kysymyksiä. Ei Jumalaa,
vaan elämää, enemmän elämää, laajem-
min, runsaammin, enemmän tyydyttä-
vää elämää, on viimeinen analyysi, us-
konnon loppu. Elämän rakastaminen,
mikä ilmenee  jokaiselle  eri elämänvai-
heissa, on uskonnollinen impulssi. James
ei laita painoa perinteisille rationaalisille
(spekulatiivisille) jumala-argumenteille
eli Jumalan olemassaolotodistuksille.

Hollo toteaa, että Jamesin tapa suh-
tautua jumaluuden metafyysisiin omi-
naisuuksiin ja pyrkiä sivuuttamaan ne,
on arveluttava, vaikka Hollokaan ei pidä
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niitä arvokkaina uskonnolliselle elämäl-
le. Ne ovat kuitenkin älyllisiä vihjeitä,
joiden avulla saamme tietoa uskonnolli-
sen tunteen oleellisemmasta ominaisuu-
desta. Tässä yhteydessä Hollo tarkastelee
absoluuttisuuden käsitettä. Hän toteaa,
ettei jumaluutta voi mitenkään rajoittaa
ja että uskonnollisen elämän kohde on
ehdottomasti täydellinen eikä sitä voi
sulkea kausaalilain piiriin. Hollo väittää
myös, että jos tarkastelemme kausaalila-
kia itsessään, niin havaitsemme siinä
ikään kuin idullaan olevan käsityksen tai
oikeammin tunteen, jonka päätymiskoh-
tana on absoluuttinen jumaluus. Empii-
risessä maailmassa ilmiöt liittyvät toi-
siinsa kausaalisuutta noudattaen. Näin
ollen pelkästään älyllisesti ajatellen inhi-
millinen tiedonhankinta voisi tapahtua
ainoastaan kokemusperäisesti ja pyrki-
mättä koskaan abstrahoimaan yleistä ja
ehdotonta lakia. Tiedonhankinta ei ole
kuitenkaan pelkästään älyllistä, Hollon
sanoin: ”sen alinomaista rauhatonta jat-
kumista myötäilee tunne, joka vaatii älyl-
tä veroa rauhoittavan, ikuisen lain muo-
dossa.” Hollo yhtyy tässä sosiologi Georg
Simmelin Die Religion -teoksessa esittä-
mään väitteeseen, jonka mukaan jo
kausaaliliikunnossa itsessään kaikuu
mukana uskonnollisen äänilajin sointu.

Älyllisen elämän alueella, uskonnolli-
sesta, esteettisestä tai eettisestä elämän-
muodoista puhumattakaan, tunne pyrkii
vapautumaan sitä koskevien ”oliotodelli-
suuksien” rajoituksista ja elämään ”puh-
dasta arvoa” omassa itsessään. Hollo ko-
rostaa, ettei tällainen tunteen ihanteellis-
tuminen suinkaan tapahdu muissa elä-
mänmuodoissa yhtä hyvin kuin uskon-

nollisessa elämänmuodossa. Älyllisessä
elämässä tunteen ihanteellistuminen jat-
kuu laeista ja ehdottomuuksista huoli-
matta, esteettisessä elämässä mieli kiin-
tyy välttämättä tunteen syventämiin to-
dellisuuden ilmiöihin ja eettisellä alueella
ihmissuhteet vaativat jatkuvaa huomioi-
mista.  Hollo  kirjoittaa: ”Ainostaan  us-
konnollisessa kokemuksessa on ihanne

täysin saavutettavissa, ainoastaan siinä
pääsee tunne täysin elämään itseänsä,
kokemaan puhdasta, minkään oliotodel-
lisuuden rajoittamatonta arvoa.”

Tunteen kaipaama erikoinen, ylevä
ja sitä ylläpitävä syvin todellisuus virtaa
uskonnollisessa kokemuksessa täysin va-
paana, kun taas muissa elämyksissä se
”ikään kuin pisaroina tihkuu läpi estä-
vän muurin.” Tämän takia inhimillinen
äly yrittäessään ilmaista uskonnollista
kokemusta joutuu käyttämään  esimer-
kiksi sellaisia ilmaisuja kuin täydellinen,
kaikkivaltias, kaikkitietävä, täydellisen

hyvä, ajaton, paikaton tai esimerkiksi su-
perlatiiveja viisain ja suurin.

Näin määriteltyinä uskonnollisen ko-
kemuksen salaperäisiltä vaikuttavat
ominaisuudet tulevat täysin ymmärre-
tyiksi ja niissä ilmenevät vastakohdat se-
littyvät ihanteellistuneen tunteen avulla.
Nimittäin uskonnollisessa kokemuksessa
ihminen voi samanaikaisesti kokea uh-
raavansa itsensä ja saavansa täydellisen
voiton, hän voi kokea pelkoa ja turvaa
sekä vielä armon ja lunastuksen, koska
uskonnollisessa elämyksessä on mahdol-
lista tapahtua coincidentia oppositorum

eli vastakohtien yhteensulautuminen.
Monet mystikot, esimerkiksi Ristin Jo-
hannes ja Avilan Teresa, pitivät coin-
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cidentia oppositorumia Jumalan (juma-
luuden) määritelmänä.

Hollon mukaan kehittymätön uskon-
nollinen tunne on erityisesti pelon auto-
paattisen mielenliikutuksen samentama
ja itsekkäitä motiiveja sisältävä ilmiö.
Uskonnollinen tunne on ihanteellinen
silloin, kun se on autopaattisen ja sym-
paattisten tunteiden yläpuolella liikkuva
emootio. Se voidaan ymmärtää yli-inhi-
millisten yhteyksien tunteeksi, kosmi-
seksi elämäntunnoksi, jossa ihminen voi
välittömän uskonnollisen elämyksen
avulla kokea ajatuksella saavuttamaton-
ta olevaisuuden ydintä. Se on Harald
Höffdingin sanoja käyttäen ”uskoa ar-
vojen säilymiseen”. Se on siis tunteen-
omaista varmuutta siitä, että elämä ei ole
vain huonoa pilaa, vaan todellisuuteen
kätkeytyy tarkoituksellisuutta, syvällistä
(elämän)merkitystä. Hollon näkemyksel-
lä ihanteellisesta uskonnollisesta tun-
teesta on kiintoisa paralleeli Peter Win-
chin käsitykseen Zande-magian myön-
teisestä funktiosta elämän merkityksen
ja merkittävyyden tunnun antajana, joka
on oleellisesti yhteydessä ihmisen kykyyn
hahmottaa elämänsä kokonaisuutena.
Winchin sanoin: ”Se näkeekö ihminen
sillä, mitä hän tekee, olevan jonkin mer-
kityksen (point), riippuu siitä, kykeneekö
hän näkemään ykseyden moninaisissa
toimissaan, pyrkimyksissään ja suhteis-
saan muihin ihmisiin. Se, minkälaisen
merkityksen (sense) hän elämällään nä-
kee olevan, riippuu tämän ykseyden laa-
dusta. Kyky tämän tapaisen merkityksen
näkemiseen ei pelkästään riipu kyseessä
olevasta yksilöstä, joskaan tämä ei tarkoi-
ta, ettei se laisinkaan riippuisi hänestä.

Se riippuu myös niistä tällaisten merki-
tysten antamisen mahdollisuuksista, joi-
ta hänen elinympäristönsä muodostava
kulttuuri hänelle tarjoaa tai on tarjoa-
matta.”

Elämän arvon ja merkityksen tun-
nun katoaminen näyttää olevan tyypillis-
tä nimenomaan tämän ajan länsimaalai-
sille ihmisille. On ensiarvoisen tärkeää,
että ihminen voi kokea elämänsä olevan
tärkeä ja merkityksellinen. Uskonnolli-
nen tunne kohottaa ihmisen (ikään kuin)
metafyysiseen tasoon ja arvoon, korkealle
arkipäiväisyyden yläpuolelle.

Hollon mukaan uskonnon emotiona-
listisen teorian avulla voidaan parhaiten
selittää uskonnollisen elämän sisintä
luonnetta ja ilmiöitä, vaikka hän ei kiellä
muiden teorioiden merkitystä. Uskonnol-
lisuus laajasti ymmärrettynä ei ole suin-
kaan vain tunne-elämyksistä muodostu-
nut inhimillinen ilmiö. Merkittävät us-
konnolliset elämykset ovat harvinaisia
”sunnuntaituokioita”, sillä uskonnolli-
nen ihminen kokee yleensä vain vaatima-
tonta, voimakkuudeltaan vähäisempää
uskonnollista herkistymistä.

Uskonnollisen tunteen syntymiseen
vaikuttavat monet tekijät. Hollo sanoo
ihmissydämen olevan sen varsinainen
tyyssija. Uskonnollisen tunteen herkisty-
minen on kuitenkin pääasiassa seurausta
muista asioista: luonnosta, kohtaloista ja
sosiaalisista yhteisöistä, kaikista elä-
mään liittyvistä tekijöistä. Usein kuole-
ma tai sen läheisyys synnyttää ihmisessä
uskonnollisuuden. Mutta mielikuvituk-
sella on kuitenkin ratkaiseva tehtävä il-
mentää todellisuuden tunnearvoja kaikil-
la uskonnollisuuden tai uskonnollisen
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kokemuksen syntymiseen vaikuttavilla
alueilla. Jopa kuolema synnyttää uskon-
nollisuutta, koska se ei jää vain ymmär-
ryksen ja havainnon toteamaksi elämän
loppumiseksi vaan ilmenee kuvittelun ta-
kia välttämättömänä elämänvaiheena ja
vapautumisena ajallisista ja muista rajoi-
tuksista. Käytännöllisesti tarkastellen
voidaan sanoa, että mielikuvitusta myö-
täilevää kehitystä on uskonnollisen elä-
män jokaisessa vaiheessa. Näin ollen Hol-
lo pitää erilaisia uskonnon, myös uskon-
non intellektuaalisia, selityksiä ymmär-
rettävinä, jos ne korostavat mielikuvitus-
ta uskonelämän älyllisenä tekijänä.

Hollo selittää kiinnostavasti, että ih-
misen ihanteellisen uskonnollisen tun-
teen aikaansaama varmuus siitä, että to-
dellisuudella on jokin arkipäiväistä koke-
musta tai tieteellisen tutkimuksen tulos-
ta syvempi tarkoitus, ei avaudu ymmär-
ryksen äärettömyyksiin jatkuvalla ana-
lyysilla. Elämän perimmäisen tarkoituk-
sen oivaltaminen vaatii synteettistä eli
kokoavaa ymmärrystä, ajattelua. Se on
nimenomaan mielikuvitusta,  jota ilme-
nee primitiivisissä jumalkäsityksissä ja
antropomorfisissa näkemyksissä sekä ke-

hittyneissä uskonnollisuuden muodoissa.

Mielikuvituksen merkitys

uskonnollisessa kasvatuksessa

Hollon mukaan kehittynyt uskonnolli-
suus edellyttää mielikuvitusta enemmän
kuin alkeellinen uskonnollisuus. Näin on
esimerkiksi silloin, kun merkittävät us-
konnolliset henkilöt, uskonnon perusta-
jat tai uudistajat, pyrkivät ilmaisemaan
uskonnollisia kokemuksiaan sellaisessa
synteettisessä muodossa, mitä kulloinen-

kin yleinen kehitysvaihe edellyttää. Toi-
sin sanottuna heidän on laajennettava ja
yhtenäistettävä uskonnollista mielikuvi-
tusta siten, että sublimoitu uskonnolli-
nen tunne saa sitä tyydyttävän älyllisen
ilmenemismuodon. Uskonnollisuutena
pidetään usein myös sellaista älyllistä
toimintaa, joka on (aikaisemmin suoritet-
tujen) synteesien analysoimista ja yritys-
tä luoda uudelleen synteesi analysoiduis-
ta osista ymmärryksen lakeja vastaavak-
si järjestelmäksi. Hollo kutsuu tällaista
toimintaa teologiseksi tutkimukseksi,
sen harjoittamisesta uskonnolliselle elä-
mälle ei ole välttämättä mitään hyötyä,
mutta siitä voi olla jotain haittaa.

Merkittävät uskonnollisen elämän il-
miöt ovat aina yhteydessä ihmisen mieli-
kuvitukseen ja sen välityksellä uskonnol-

lisuuden varsinaiseen perustaan, tunne-

elämään. Hollo epäilee, että tuskin on
olemassa muuta psyykkisen toiminnan
aluetta, jossa mielikuvituksen ja tunteen
vuorovaikutus  olisi niin  ilmeinen  kuin
uskonnollisessa elämässä.

Hollo kysyy, voimmeko havaita ku-
vittelua myös  täysin  kehittyneessä us-
konnollisessa elämässä. Voimakkaimmat
uskonnolliset kokemukset ilmenevät ku-
vattomilla ja sanoinkuvaamattomilla ta-
voilla. Uskonnollinen kokemus on puh-
taimmassa muodossaan älyllisistä ja
muista tekijöistä vapautunutta tunnetta,
jossa kokija tuntee elävänsä syvällisem-
pää todellisuuden elämää kuin se, jossa
sanat ja mielikuvat ovat syntyneet. Näin
ollen mielikuvituksellakaan ei voi olla
uskonnollisen kokemuksen huippuelä-
myksessä mitään oleellista tehtävää.
Mutta tällainen uskonnollinen kokemus

187



on poikkeuksellista ja lyhytaikaista,
ihanteellinen mahdollisuus, joka harvoin
toteutuu. Hollo kirjoittaa: ”Äärimmilleen
laajetessaan uskonnollinen tunne-elämys
on kuin henkeä salpaava, sen täytyy laue-
ta rukoukseen, ja rukous, sielun hengitys,
tapahtuu mielikuvituksen varassa, ellei
se ole pelkkää suun ja huulten liikettä.”

Uskonnollisen elämän kehitys ei
suinkaan aina saavuta ekstaattista tun-
ne-elämystä. Se on tyypillistä ennen
muuta itämaisille mystikoille, mutta ei
niinkään länsimaalaisille uskonnollisille
ihmisille. Hollo korostaa, että uskonnol-
lisuuden omalaatuisuus on niin ehdoton-
ta, etteivät eettisyys ja uskonnollisuus
koskaan voi olla  sama  asia.  Nimittäin
eettisyys  perustuu  sellaiseen oikeuden-

mukaisuuden periaatteeseen, joka vaatii
sanktion jokaisesta eettisesti väärästä
teosta. Uskonnollisuus sen sijaan perus-
tuu caritas-periaatteeseen, joka kehottaa
rakastamaan vihollisia ja antamaan an-
teeksi ja rukoilemaan niiden puolesta,
jotka vainoavat. Uskonnollisuuden ja eet-
tisyyden välillä ei ole kuitenkaan ehdo-
tonta vastakohtaa, koska eettinen tahto
on alttiina tunne-elämän vaikutuksille.
Näin uskonnollisuus vaikuttaa myös eet-
tisessä elämässä. Älyllisen kasvatuksen
alueella voidaan pitää vastaavana tapah-
tumana sitä muutosta, kun ”kylmä” mo-
raalifilosofinen analyysi muuttuu kuvit-
telunomaiseksi ”eettiseksi synteesiksi”,
jonka perusteella yksityinen moraalinrik-
koja voi olla, ei yhteisön tuomittavana,
vaan sen armahdettavana jäsenenä. Voi-
daan siis sanoa, että mielikuvituksella on
oleellinen merkitys siinä, mikä on uskon-
nollisen ja eettisen elämän ja kasvatuk-

sen yhteistä aluetta. Näin ollen Hollo
katsoo osoittaneensa, että uskonnollisen
kasvatuksen päämäärä on uskonnollisen
elämän herättäminen ja hoivaaminen,
tiivistetysti sanottuna: ”[U]skonnollinen
kasvatus on kuvittelutoimintoon alin-
omaa vetoavaa uskonnollisen tunteen
ihanteellistamistyötä ja yhä samaan toi-
mintoon varautuvaa huolenpitoa siitä,
että ihanteellistuneen tunteen pohjalle
pääsee rakentumaan yleinen, inhimilli-
sen elämän kaikilla aloilla vaikuttava us-

konnollinen elämänasenne.” (kursivointi
M.T.)

Hollon mukaan mielikuvitusta apu-
naan käyttävän uskonnollisen kasvatuk-
sen – kuten kaiken muunkin kasvatuk-
sen – tulee olla psyykkisten voimien va-

pauttamista eikä niiden kahlehtimista.
Uskonnon alueella tehtävä on varsin vaa-
tiva, koska siinä tunteella on valta-ase-
ma. Se olisi lähes mahdotonta, ellei ihmi-
sellä olisi kykyä kehittää (uskonnollisen)
tunne-elämän älylliseksi ilmaukseksi
mielikuvitusta.

Uskontoa ei voi kuitenkaan pitää
tunteen ja kuvittelun vapauttamisena,
koska silloin olisi vaarana, että se olisi
vain jotain tunnehurmiota tai vapaana
tunneilmaisuna arvotonta ja eettisesti ih-
mistä rappeuttavaa. Näin ei käy, koska
uskonto ei ole vain tunnetta tai kuvitte-
lua, vaan se vaikuttaa omalla tavallaan
”elämänpiirin jokaiseen sopukkaan.” Us-
konnollinen elämä ei voi myöskään olla
moraalisesti huonoa, koska se on sinänsä
inhimillisten suhteiden ulkopuolella. Jos
moraalista rappeutumista ilmenee us-
konnollisissa toimissa, niin sen syynä on
moraalisen elämän eli eettisen kasvatuk-
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sen puuttuva tai huono hoito.
Uskonnollinen kasvatus tulee älylli-

sen ja esteettisen kasvatuksen tavoin so-
peuttaa kasvatettavien ikäkauden mu-
kaiseksi. Hollon mukaan lapsen mielestä
puuttuvat toiminnot, joiden avulla us-
konnollisuuden varsinainen kehittymi-
nen tapahtuu: herkistynyt ja monipuoli-
nen tunne-elämä ja sitä vastaava mieli-
kuvitus. Vaikka varsinainen uskonnolli-
nen kasvatus on lapsuudessa vielä mah-
dotonta, niin on kuitenkin mahdollista
muokata maaperää ja kehittää edellytyk-
siä myöhemmin tapahtuvan varsinaisen
kasvun ja kasvattamisen perustaksi. Kos-
ka ikäkaudet eivät ole vain toistensa edel-
lytyksiä ja toisiaan täydentäviä, voidaan
jokaiselle ikäkaudelle suunnitella sopivaa
kasvatusta.

Lapsuudessa kehittyy omanlaatui-
nen primitiivinen uskonnollisuus, jolla
on itsenäinen arvonsa. Vastaavasti myö-
hemmissä ikävaiheissa voidaan kehittää
kullekin vaiheelle tunnusomaisia uskon-
nollisen elämän muotoja. Varhaisen lap-
suuden   illuusiovalmiudella,   alttiudella
leikkiin ja tarinointiin, on erittäin tärkeä
tekijä sekä mielikuvitus- että uskonto-
kasvatuksessa. Koska lapset eivät välttä-
mättä epäile näkymättömän olemassa-
oloa, ”taivasten valtakunta” ikään kuin
kuuluu lapsille enemmän kuin muiden
ikäkausien edustajille. Hollo kuitenkin
selittää, että tämä lapsuuden suuri etuoi-
keus johtuu lähinnä psyykkisen elämän
kehittymättömyydestä.

Kasvattajan ei tule kuitenkaan pyr-
kiä asettamaan lapsen luontaisen, her-
kän ”yliuskon” sijaan myöhempien us-
konnollisen ajattelun kehitysvaiheiden

mukanaan tuomia näkemyksiä. Hollo
näyttää ajattelevan, että uskonto ilmiönä
on historiallisesti kehittynyt primitiivi-
sestä uskonnollisuudesta kehittyneim-
pään muotoon. Tällöin on myös relevant-
tia kehittää alkukantaista uskonnolli-
suutta vain omissa rajoissaan ja omien
edellytystensä mukaisesti, jos halutaan
toimia kaikkein tehokkaimmin uskon-
non kehittyneimpien ilmenemismuoto-
jen aikaansaamiseksi.

Varhaisen lapsuuden uskontokasva-
tuksen tulee olla satuinnostuksen ja illu-
sionismin hoivaamista ja kehittämistä.
Hollo tosin huomauttaa, ettei yksilön
varhaisen ikäkauden uskonnollinen elä-
mä, omalaatuisuudestaan huolimatta, oi-
keastaan erotu omaksi elämänalueek-
seen älyllisestä tai esteettisestä elämän-
piiristä. On oikeastaan irrelevanttia pu-
hua lasten uskonnollisesta kasvatukses-
ta. Voimme kuitenkin puhua lapsuuden
uskonnollisuuden omalaatuisuudesta, jos
tarkoitamme sillä myöhempien ikäkau-
sien vastaavista kehitysmuodoista eroa-
via ominaisuuksia. Toisaalta lapsuuden
ajan luontoperäinen uskonnollinen elä-
mä sulautuu sen ikäkauden älyllisiin, es-
teettisiin ja muihin alkeellisiin elämän-
asenteisiin niin ehdottomasti,  että sen
nimeämistä omaksi alueekseen voidaan
pitää pelkkänä abstraktiona. Hollon mu-
kaan lapsen uskonnollisen elämän kas-

vattaminen tarkoittaa vain yhteisen poh-

jan muokkaamista, josta kuvittelu ja us-
konnollinen  ja esteettinen  elämä  myö-
hemmin kasvavat. Tuon pohjan muodos-
taa tunne-elämä, jonka kasvattaminen
on uskonnollisen elämän alueella tär-
keämpää kuin älyllisessä ja esteettisessä
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elämänpiirissä. Lapsen uskonnollisesta
kasvatuksesta huolehditaan parhaiten,
kun annetaan ”tunne-elämää muovaile-
vain illusionististen haavelmain ja sa-
tuinnostuksen päästä oikeuksiinsa.”

Hollon mukaan on erityisen tärkeää,
ettei uskonnon oppikirjoissa ole sellaisia
sadunomaisia kertomuksia, joihin on esi-
tyksen sävyn tai huomioiden avulla sisäl-
lytetty uskonnollista tendenssiä enem-
pää kuin kertomuksissa itsessään on.
Kertomusten teologisia selityksiä tulee
myös välttää, koska näin kasvatuksessa
ei pysytä lapsen elämänpiirissä. Ne ai-
heuttavat vain vahinkoa lapsen uskon-
nolliselle kasvulle.

Kun varhaislapsuuden uskonnolli-
nen kasvatus keskittyy illusionismin hoi-
vaamiseen, vaatii myöhempi lapsuusikä
puolestaan toiminnallisuuden ja kerto-
musten  käyttämistä  niin, että voidaan
kertomusten avulla vedota muistin mie-
likuvitusmuotoihin. Vasta nuoruusiässä
varsinainen uskonnollinen elämä mah-
dollistuu tunne-elämän ja mielikuvituk-
sen kehittymisen myötä. On tärkeää
myös muistaa, että eettinen kasvatus an-
taa monia  mahdollisuuksia  uskonnolli-
sen tunteen ja mielikuvituksen kehittä-
miselle. Myöhäisen lapsuuden luontohar-
rastus vaikuttaa myös epäsuorasti myön-
teisesti myöhemmin kehittyvään uskon-
nolliseen elämään, mielikuvitukseen ja
tunteisiin.

Nuoruusiän tyypillisiä piirteitä, jotka
pitää ottaa huomioon uskonnollisessa
kasvatuksessa, ovat älyn terävyyden ihai-
leminen ja älyllisen kritiikin kohdistami-
nen dogmaattisuutta ja auktoriteetteja
kohtaan. Tämän takia ei ole tarkoituk-

senmukaista käsitellä opetuksessa – ai-
nakaan paljon – dogmatiikkaa, koska
nuorille on tavanomaista uskonnollisten
oppien epäily. Epäily ei ole sinänsä pa-
hasta uskonnollisuuden suhteen, koska
epäily herättää mielenkiinnon asiaan ja
on heräävän uskonnollisen elämän vält-
tämätön vaihe. On opittava epäilemään
ennen kuin uskomaan. Epäilyn myötä on
mahdollista kasvaa suvaitsevaiseksi. Hol-
lon mukaan myös uskonnon(histo-
rian)opetusta on vältettävä. Siihen liitty-
vässä vertailevan uskontotieteen opetuk-
sessa on kiistatta positiivinen merkitys
siinä, ettei uskonnolliseen kasvatukseen
kuuluvan aineksen tarvitse mitenkään
olla ristiriidassa tieteellisiin periaattei-
siin perustuvien oppiaineiden sisältöjen
kanssa.  Vaikka vertailevan  uskontotie-
teen opetus on hyvä suoja uskonnollista
epäilyä vastaan, niin sen virhe on, ettei
se kosketa uskonnollisen elämän ydintä
enempää kuin dogmeja korostava uskon-
nonopetus. Sen avulla saavutettu tasa-
paino perustuu mielivaltaiseen valikoi-
miseen.

Hollon mukaan nuoruusikään kuu-
luu epäilyn lisäksi positiivisia psykologi-
sia ilmiöitä, kuten uskonnolliset käänty-
miset eli konversiot. Nuorten tunne-elä-
mä on kehittyneempi kuin lasten, ja
myös mielikuvitus alkaa ”kutoa loihdul-
lista kudelmaansa”. Tämän takia nuo-
ruusiän uskonnollisessa kasvatuksessa
on luontevaa keskittyä uskonnollisuuden
keskeisiin persoonallisuuden ilmiöihin
eikä uskonnonhistorian käsittelemiseen.
Nämä kasvatettavan persoonallisuuden
ilmiöt pyritään muuttamaan kasvatetta-
vien eläviksi, henkilökohtaisiksi koke-
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muksiksi. Historiallista ainesta ei ole
suinkaan kokonaan hylättävä, mutta itse
menetelmä ei saa olla historiallis-tieteel-
linen vaan sen tulee olla psykologista,
hienovaraista ja persoonallisesti elävää ja
elähdyttävää. Opettajan ei tule olla tietei-
lijä vaan uskonnollisten kokemusten tie-
täjä, joka osaa hienovaraisesti käsitellä
uskonnon ja uskontojen historiallista ai-
nesta.

Hollo toteaa, ettei uskonnollinen kas-
vatus voi vain yhden oppiaineen tehtävä-
nä tulla riittävän tehokkaaksi. Esteetti-
sen kasvatuksen ja mielikuvituksen kas-
vattamisen tavoin uskonnollinen kasva-
tus vaatii hyvin menestyäkseen kasva-
tuksellisen läpäisyperiaatteen mukaista
toteuttamista. Kaikissa oppiaineissa ei
voi yhtä hyvin toteuttaa uskonnollisluon-
teisia kuvitteellisia mahdollisuuksia,
muttei se missään oppiaineissa ole täysin
mahdotonta. Musiikki on oppiaineena
sellainen, jossa voidaan varsin luontevas-
ti toteuttaa uskonnollisen kulttuurin he-
delmiä. On sanottu, että musiikki on
viides evankeliumi. Esimerkiksi Johann
Sebastian Bach, Friedrich Händel ja
Wolfgang Amadeus Mozart olivat
kirkkomuusikkoja. Luontoa käsittelevät
oppiaineet voivat Hollon mukaan olla
myös uskonnollista kasvatusta edistäviä,
jos niiden sisältöjä ei opeteta vain ”kar-
kean materialistisesti” tai ”yksipuolisen
erittelevästi”. Opetuksessa pitää luoda
maaperää kuvitteelliselle toiminnalle, jos
uskonnollista kasvatusta halutaan edis-
tää mahdollisimman suotuisasti. Hollo
korostaa, ettei läpäisyperiaatteella kui-
tenkaan tarkoiteta pietististä uskonto-
valtaista tai herbart-zilleriläistä Gesin-

nungunterrichtiä. Uskonnollinen elä-
mänasenne on ennen muuta psyykkisten
voimien vapauttamista eikä niiden kah-
lehtimista. Tätä uskonnollisessa kasva-
tuksessa tulee korostaa. Uskonnollinen
elämänasenne  on asenne  muiden yhtä
korvaamattomien elämänmuotojen ohel-
la ja siksi siitä ei saa tulla valta-aatetta.
Toisaalta uskonnollisuutta ei ole mahdol-
lista sulkea vain yhteen todellisuuspii-
riin, vaan uskonnolliselle kasvatukselle
tarjoavat hyviä mahdollisuuksia mitä eri-
laisimmat todellisuuden ilmiöt. Hollo to-
teaa: ”...vasta kun uskonnollisuus osoite-
taan yksilön koko maailmaa värittäväksi
valaistukseksi, henkiseksi voimaksi, joka
vaikuttaa kaikkialla, vasta silloin on toi-
veita todellisen uskonnollisen elämän
versomisesta.”

Hollon uskonnollisen kasvatuksen
periaatteita noudattavana ihanteena
näyttää olevan Rabindranath Tago-
ren (1861–1941) koulu, jota ympäröi ja
läpäisee uskonnollinen ilmakehä. Tämä
kehä on niin kuulas ja avara, etteivät
muut kasvatukselliset arvot, so. älylliset,
esteettiset, eettiset ja muut, sen vaiku-
tuksesta himmene, vaan ne yhteen soin-
tuen luovat kasvamiselle mitä otollisim-
mat olosuhteet. Hollon mielestä Tagoren
koulua ei tule kuitenkaan täysin jäljitellä,
vaikka se on hieno esimerkki koulusta,
jossa uskonnollinen kasvatus on hyvin
hoidettu.

Hollon mukaan eheyttämisen vaati-
mus tulee sitä tärkeämmäksi mitä moni-
syisemmäksi elämä kehittyy. Tieteen ja
filosofian yleiskatsaukset jäävät vain kat-
somuksiksi toisten katsomusten ohella.
Välttämättömästi järkiperäisinä järjes-
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telminä ne eivät käsittele irrationaalista,
mitä ihminen kuitenkin elämässään ko-
kee, vaan ne tarjoavat puhtaasti käsit-
teellisen elämän- ja maailmanselityksen.
Useimmat ihmiset kaipaavat kuitenkin
niitä konkreettisempaa elämän- ja maail-
mankatsomusta. He haluavat kokea elä-
män arvon ja tarkoituksen välittömästi
eikä vain ajatuksillaan. He siis kaipaavat
uskonnollisen elämän tarjoamaa täydel-

listä eheyttä.

Uskonnollinen kasvatus elämän

eheyttäjänä

Hollo pitää uskonnollista kasvatusta elä-
män eheyttämisen yhtenä tärkeänä kei-
nona. Hänen mukaansa uskonnollinen
elämä ei rajoitu vain ”uskonnollisen al-
kuelämyksen kehään”. Hän korostaa us-
konnollisessa elämässä rakkauden mer-
kitystä. Uskonnollinen elämä ei ole vain
herätystä tai kääntymystä tai uutta syn-
tymistä, jonka jälkeen ihminen koettaa
yhä enemmän sisällyttää todellisuuden
elämää uskonnollisuuteensa. Uskonnolli-
suudesta tulee ihmisen elämän eheyttä-
misen valtatekijä. ”Se opettaa ihmistä
katselemaan kaikkea iäisyyden ja – ja-
loimmissa todellisuusmuodoissaan – rak-

kauden kaikkein avarimmin yhdistäviltä
näkökannoilta.” Tällainen ikuisuus- ja
rakkausvaatimuksen toteuttaminen si-

sältää uskonnollisen itsekasvatuksen,
joka on ihmisen elämän aikana päätty-
mätön tehtävä. Ihminen jää aina kesken-
eräiseksi. Ihmisen keskeneräisyys on
kristinuskossa aivan keskeistä, koska
näin armo tulee lain tilalle. Hollo mainit-
see yhden juutalaisen rabbin, joka luuli
voivansa käännyttää uskoon koko maail-
man, mutta huomasi, että ensiksi on kas-
vatettava itsestään todellinen Jumalan
palvelija. Sekin tehtävä jäi keskeneräi-
seksi.

Viime kädessä uskonnollinen kasva-
tus – niin kuin ylipäätään kasvatus – on
paljon kasvattajan persoonallisuuden va-
rassa. Jos meillä olisi Tagoren kaltaisia
kasvattajia, ei olisi huolta uskonnollises-
ta kasvatuksesta. Hollo väittää, että suu-
ri osa hänen aikansa suurten koulujen
opettajista oli ”uskonnollisesti kuollutta
väkeä”. Hän toteaa, että parannusta tä-
hän ei ole odotettavissa, jos ei ymmärretä
uskonnollisen elämänasenteen merkitys-
tä ja sen erikoista elämää kunnioittavaa

ja ylläpitävää luonnetta. Hän luonnehtii
uskonnollista elämää ja sen vaalintaa il-
mauksella sydämen nuoruus. Sydämellä
hän tarkoittaa tunne-elämän vertausku-
vaa, ja nuoruus merkitsee ennen kaikkea
mielikuvituksen merkittävää voimaa.
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Siemeniä levitti myös tuuli
Ajatuksia kirkon suunnasta nelivuotis-

kertomuksen äärellä

Kalevi Virtanen

n Kansankirkon uskollinen poika ma-
sentuu lukiessaan Kirkon nelivuotisker-
tomusta 2008–2011: käyrät osoittavat
alaspäin, hetken päästä Helsingissä alle
puolet väestöstä kuuluu kirkkoon. Koska
laskevien käyrien linjat ovat tasaisia ja ne
ovat kulkeneet tähän suuntaan jo vuosia,
tuntuu kehitys väistämättömältä: luteri-
lainen kirkko menettää ulkoista ase-
maansa ja kristinusko merkitystään suo-
malaisten sydämissä.

Kolme lohdutusta

Lohdutusta on kansankirkon murehtijal-
le tarjottu kolmella ajatusmallilla. En-
simmäinen lohduttaja kehottaa huomaa-
maan, että joka tapauksessa järkyttävän
moni ihminen kuuluu edelleen kirkkoon.
Näin esimerkiksi Stimulus viime Varti-
jassa. Tähän lohdutuksen lajiin liittyy
myös ajatus, että kyse ei ole kirkon tai
uskon kriisistä, vaan rovastien ja tosius-
kovaisten kriisistä, kuten Jaakko Hei-
nimäki todistaa (HS 15.11.2012).

Minua tuo ei lohduta. Näen mielestä-
ni sekä lähipiirissä että koko yhteiskun-
nassa selkeää uskon ohentumista. On

täysin mahdollista, että luvuissa tapah-
tuu jonakin vuonna jostakin syystä jyrk-
kä notkahdus alaspäin. Esimerkki tästä
on kirkollisen vihkimisen merkityksen
radikaali oheneminen pääkaupunkiseu-
dulla, jota kukaan ei osannut ennakoida
vielä kymmenen vuotta sitten.

Vain hautaukset ovat äkilliseltä ro-
mahdukselta suojassa, koska meistä tun-
tuu edelleen turvallisimmalta saatella
rakkaamme – olkoon sitten elämä ollut
millaista tahansa – haudan lepoon kris-
tillisin menoin.

Toinen lohdutus tarjotaan ajatuksel-
la: on aika lopettaa kansankirkollinen
pehmoilu, profiilia on terävöitettävä, on
palattava raamattuun ja uskontunnus-
tuksiin. On tultava siihen, mitä kutsu-
taan kirkon hengelliseksi perustehtäväk-
si. On siis olemassa yksi, selkeä toiminta-
tapa, johon palaaminen tai jonka keskuk-
seen nostaminen ratkaisee kaiken. Tätä
lohdutusta tarjoili esimerkiksi Miikka
Ruokanen Helsingin Sanomien kirjoi-
tuksessaan: ”kansankirkon tie on kuljet-
tu loppuun … kirkko tarvitsee syvempää
luottamusta omaan asiasisältöönsä,
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evankeliumin sanomaan” (HS 11.11.
2012).

Tämän lohdutuksen äärellä jään ky-
symään, mitä kirjoittaja mahtaa tarkoit-
taa evankeliumin sanomalla? Miten hä-
nen ajattelemansa evankeliumin sanoma
eroaa siitä evankeliumin sanomasta, jota
seurakunnissa tänä päivänä julistetaan.
Kuulen tällaisissa lohdutuksissa viestin:
sulkekaa, kiristäkää, terävöittäkää, kun
taas evankeliumin ääni sanoo sisälläni:
avatkaa, pehmentäkää, madaltakaa. Täs-
sä lohdutuksessa kuuluu vallan, tietämi-
sen ja oikeassa olemisen ääni.

Käyn lapsenlapseni Ilonan (2,5 vuot-
ta) kanssa viikoittain kotiseurakuntam-
me musiikkileikkikoulussa. Näitä ryh-
miä kokoontuu omalla asuinalueellamme
viikoittain kolme, kussakin viitisentoista
lasta ja aikuista. Pienen kappelimme
edusta on noina päivinä täynnä lasten-
vaunuja ja liikettä. Minusta tämä on juu-
ri sellaista toimintaa, jota kirkon tulisi
järjestää. Kuulen myös äitien jakavan
keskenään tietoja, huolia, uskoa ja jaksa-
mista. Kirkko on mukana arkisessa elä-
mässä ja rakentamassa paikallista huo-
lenpidon ketjua. Miten tässä enää mitään
voisi tarkentaa tai profiloida?

Kolmannen lohdutuksen tarjoaja on
se, joka palauttaa mieleen kristinuskon
alkuhistorian. Miten tämä usko alun pe-
rin oli lahko juutalaisuuden sisällä ja
miten siitä kolmessa vuosisadassa kasvoi
silloisen Rooman valtakunnan valtaus-
konto. Tässä lohdutus voisi olla ajatuk-
sessa, että nykyinen tilanne, jonka kautta
kristityistä tulee vähemmistö, ei ole uusi.
Tätä voi aina mietiskellä, mutta mieles-
täni siitä, mitä kerran on tapahtunut, ei

vielä seuraa, että nyt ja meillä tapahtuisi
sama.

Mutta jospa lopettaisi murehtimisen
ja katsoisi eteenpäin. Mihin suuntaan
viisaan kirkon tulisi nyt kulkea? Mistä
tulisi pitää huolta? Mitä minun uskoni
mukaan on syvempi luottaminen evanke-
liumiin?

Rakastaa kirkkoa

Kun pappisvihkimyksen aamuna polvis-
tuin ehtoollispöytään Turun tuomiokir-
kon kuorissa keskiviikkona 2.6.1971 vie-
reeni kumartui silloinen arkkipiispa
Martti Simojoki. Silmäni sattuivat Si-
mojoen ristiin laitettuihin, kuhmuisiin,
vanhan miehen käsiin. Ajattelin, että on
se kummallinen tämä kristittyjen joukko,
kun siinä samanarvoisina polvistuvat sa-
man Herran eteen niin nuori ja kovin
kokematon kuin vanha, viisas ja valtavan
kokenut. Ja on se rohkeata joukkoa, kun
se antaa sekä kokemattoman että koke-
neen tasavertaiseksi tehtäväksi kirkon
aarteen, evankeliumin julistamisen.

Se joka rakastaa omaa ihannettaan
kirkosta enemmän kuin sitä kirkkoa, jos-
sa elää, saattaa päätyä tuhoamaan mo-
lemmat, totesi Dietrich Bonhoeffer ai-
kanaan. On rakastettava sitä kirkkoa ja
oltava rohkea siinä kirkossa, jossa elää.
Vaatii henkistä  kypsyyttä ja  nöyryyttä
katsoa kirkon todellisuutta suoraan sil-
miin sellaisena kuin se on. Helpompaa
kuin todellisuuden näkeminen on oman
haavekuvan rakentaminen, sen suojaan
kätkeytyminen ja siellä sisällä rohkeuden
harjoittaminen varjonyrkkeilynä kuvitel-
tuja uhkia vastaan.

Ensimmäinen asia, josta voisimme
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yhdessä pitää huolta on se, että pysymme
ainakin jonkinasteisesti realisteina em-
mekä kuvittele, että tilannetta pystyttäi-
siin muuttamaan yhdellä korjauksella.
Se kehitys, joka on menossa meidän kir-
kossamme, on menossa monissa muissa-
kin kirkoissa. Se kehitys, joka on menos-
sa kirkossa, on menossa myös  muissa
vastaavankokoisissa organisaatioissa,
esimerkiksi puolueissa. Olemme siirty-
neet uuteen ja toisenlaiseen maailmaan.

Vanha ja uuden hierre

Kirkon elämä on tiellä kulkemista. Se on
joukkuepeliä tällä hetkellä tällä samalla
taipaleella olevien kanssa, mutta jouk-
kuepeliä myös niiden kanssa, jotka ker-
ran ensimmäisinä kulkivat tiellä.

Kirkon elämä on jatkuvuuden ja ny-
kyhetken tasapainon hakemista.

On kuin kirkon ja kristityn silmien
edessä olisi jatkuvasti kaksi eri suuntiin
osoittavaa tienviittaa. Toisessa lukee Jär-
jestys, toisessa Osallisuus. Järjestyksen
tiellä keskeinen tunnuslause on tradition
siirtäminen eteenpäin ja kysymys, teh-
tiinhän kaikki oikein: jokin vastaanote-
taan, siitä huolehditaan ja lopulta se luo-
vutetaan eteenpäin sellaisessa muodossa,
että siitä voidaan tunnistaa koko men-
neen taipaleen jatkuvuus. Käsitys nyky-
hetken merkityksestä syntyy menneisyy-
destä käsin. Osallisuuden tiellä nähdään,
että kaikkein tärkeintä on saadun tehtä-
vän täyttäminen. Nykyisyyttä tarkastel-
laan tulevaisuudesta käsin ja peruskysy-
mys kuuluu, mitä meistä yhdessä voi
tulla.

On hyvä, että kirkolliset käytännöt
muuttuvat hitaasti. On tärkeätä, että kir-

kon jumalanpalveluselämä ei samaistu
kameleonttimaisesti kulloiseenkin histo-
rian hetkeen. Silti meidän on nyt kirkko-
na ja kristittyinä nähtävä, että tärkeämpi
iskusana kuin Järjestys on saamamme
tehtävä, joka väistämättä haastaa uudis-
tumaan, muuttumaan ja rakentamaan
osallisuutta. Kristinusko olisi aikanaan
jäänyt juutalaisuuden alaryhmäksi, jos
Paavali ei olisi ryhtynyt lähetystyöhön
pakanoiden seassa. Jerusalemin juuta-
laiskristityt sanoivat: Järjestys ympäri-
leikkauksineen ja isien säännöksineen,
Paavali taas sanoi: Osallisuus, uudistus,
muutos (Apt 15).

Uskon, että ilman Pyhän Hengen
vaikutusta ei ole keinoa olla rohkea ja
irtautua tradition ketjusta ja sen määrit-
tämistä toimintatavoista. Kun Jumala
vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta, voi-
daan saada uusi näkökulma sekä tule-
vaan että myös menneeseen. Kussakin
historian hetkessä on sekä eteen- että
taaksepäin katsomisen mahdollisuus.
2010-luvulla meidän on nähtävä, että so-
siaalinen media tarjoaa valtavia uudistu-
misen mahdollisuuksia. Sen nousu saat-
taa olla yhtä suuri murros kuin kirjapai-
notaito, jonka keksiminen edelsi uskon-
puhdistusta ja  teki uskonpuhdistuksen
nopean leviämisen mahdolliseksi. On
rohkeutta hyväksyä muutos ja murros,
jotka nyt muokkaavat kirkkoa ja sen us-
kontulkintaa.

Miten on? Uskotko ja ajatteletko kai-
kista asioista samalla tavalla nyt kuin
vuosi sitten? Jos näin on, etkö ole yhtään
huolestunut itsestäsi? Oletko itse muu-
toksen jarru?
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Kutsu ulos

On rohkeutta nähdä kristinusko totaali-
kulttuurista irtautuneena uskontona.
Olihan Paavalin toiminnan perusajatus
se, että kristityksi voi kääntyä riippumat-
ta siitä, minkä kulttuurin piirissä ihmi-
nen on kasvanut. Kristinusko on kutsu
muutokseen, se on astumista ulos ja pois
johonkin toiseen, jonka nimi on Jumalan
valtakunta.

2010-luvulla elämme suurta murros-
ta, jossa vanha ja uusi hiertävät toisiaan.
Vanhassa usko ja uskonto asettuivat nä-
kyviksi ulkoisessa eli rituaaleissa, toimin-
nassa ja rakennuksissa. Uudessa keskei-
nen käsite on sisäinen, jossa ihminen
hakee suojaa ja turvaa. Vanhassa piti
varoa sanomasta sitä, että oli mahdolli-
sesti eri mieltä tai uskoi erilaisella taval-
la. Uudessa on selvää, ettei kenenkään
pidä pelätä sanoa rehellisesti sitä, mikä
on ihmiselle itselleen totta. Tämän pe-
rusteella ei kuitenkaan voida määritellä
sitä, mikä on yhteisesti oikein ja totta.
Yhteisen totuuden löytäminen ja siihen
sitoutuminen edellyttää vuorovaikutus-
ta, toisten kunnioittamista ja kuuntele-
mista. Elämme todeksi yhteen sovitettua
erilaisuutta.

Kun ihminen  tänään  yhtyy uskon-
tunnustukseen, hän yhdistää itsensä kris-
tittyjen historialliseen ketjuun. Uskon-
tunnustus ei ole hänelle paketti, joka on
nieltävä, mutta ei myöskään merkitykse-
töntä sanahelinää, vaan kokoelma asioita,
joihin hän selvittää omaa suhdettaan.

Tulla nähdyksi

Elämme kiireen ja katseen maailmassa,
jossa kilpailemme päiväkodissa tätien

huomiosta, teemme pätkätöitä ja myym-
me itseämme. Elämä on taistelua elinti-
lasta ja nähdyksi tulemisesta. Jokainen
toivoo tulevansa nähdyksi, ei vain katso-
tuksi. Katse vain hipaisee pintaa, kun
taas nähdyksi tuleminen osuu sydämeen.
Tämän päivän evankeliumi on sanoma
Jumalasta, jonka katse ei hellitä ihmises-
tä. Kun Jumala katsoo minuun, hän nä-
kee. Hän ei väisty, eikä käännä katset-
taan tärkeämpiin asioihin, vaan katsoo
kohti.

Joku nuori totesi, että hänelle kosmi-
sen yksinäisyyden suurin muoto on se
kun lähettää twitterin (viestin, liverryk-
sen), mutta kukaan ei sitä seuraa. Inhi-
millinen liverrys häviää maailmankaik-
keuden kohisevaan pimeyteen. Ennen
kaikessa oppimisessa oli tärkeää oppia
mestarilta, keskeinen oli mestari–kisälli-
asetelma. Tänään jokainen kehittää ne-
roajatuksen hengessä mallioppimisen si-
jasta omaa ääntänsä ja omaa erikoisosaa-
mistaan.

Kilpailun maailmassa vaatii kirkolta
suurta rohkeutta ja omaehtoisuutta
kamppailla tarjolla olevia malleja ja me-
dian valtaa vastaan. Media yksinkertais-
taa, pelkistää ja rakentaa vastakkaisaset-
teluja. Kirkkona ja kristittyinä olemme
esillä mediassa, mutta emme voi hyväk-
syä sitä, että usko näkyisi julkisuudessa
vain median antamien merkitysten kaut-
ta. Mediassa nähdyksi tuleminen ei ole
kirkon toiminnan ydintä.

Aito kohtaaminen

Kirkon elämässä autenttinen, aito koh-
taaminen on olennaista. ”Kirkon ytimes-
sä olevat merkitykselliset asiat tapahtu-
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vat välittömässä vuorovaikutuksessa.
Hetkellä, jolloin ihminen esimerkiksi sai-
rastuttuaan joutuu kasvokkain oman
haurautensa kanssa, on aika yhdenteke-
vää, mitä julkisuudessa keskustellaan.
Samoin päiväkotien kirkkohetket, diako-
niatyön kohtaamiset, jumalanpalvelus
tai hautajaiset haastavat median vallan
määritellä sitä, mikä on tärkeää. Kirkon
merkitys tulee vastaan, kun jotakin mur-
tuu, kun voimat loppuvat. Kun ihminen
joutuu alistetuksi tai häpeään eli kanta-
maan ristiään. Kirkon merkitystä kysy-
tään erityisesti hyvinvoinnin kääntöpuo-
lella” (arkkipiispa Kari Mäkinen).

Välittömän, aidon vuorovaikutuksen
ohella tilat, ajat, tavat ja rutiinit tulevat
yhä tärkeämmiksi tässä hajoavien merki-
tysten maailmassa. Kannattaa asettua
ulkopuolisen asemaan ja tarkastella
omaa toimintaympäristöä ja koetella ru-
tiineja. Mitä tämä tila tai tapa kertoo
vanhemmalle, joka tuo lastaan kerhoon?
Rakentaako se yhteyttä, houkutteleeko
se yksilökamppailuun vai kysyykö se,
mitä meistä voisi yhdessä tulla. Onko
tilamme tai tapamme viesti yksilö- vai
joukkuelajista? Joka tätä kysyy, on roh-
kea ja asettuu vastavirtaan suhteessa
vallitsevaan kulttuuriin.

Anna meille meidän aamenemme

Paljon rohkeutta vaaditaan kirkollisen
kielen uudistamiseen. Jos olemme roh-
keita, hyväksymme ajatuksen, että ihmi-
sellä on oikeus käsitellä uskonkysymyk-
siä omalla kielellään ja tulla kuulluksi
niillä sanoilla, joita hän on tottunut luon-
nostaan käyttämään. Kirkkoon sisälle as-
tuessaan hänen ei tarvitse opetella uutta

kieltä. Vielä suurempaa rohkeutta kirkon
työntekijältä vaatii myöntää: Ei ole help-
poa löytää sanoja sen ilmaisemiseen,
mikä on oma suhde Jumalaan.

Edellä sanottu ei tarkoita kirkon pe-
rinteisen liturgisen ja symbolisen kielen
hylkäämistä. Uskon, että siihen on vuo-
sisatojen aikana kokoontunut latautunei-
ta sanontoja, liikkeitä ja käytäntöjä, jotka
avaavat tietä Pyhään. Mielestäni kirkol-
lisessa kielessä on kuitenkin paljon salai-
sesti poissulkevaa. Hyvin usein kirkon
julistusta kuunnellessa tulee tunne, että
puheen tarkoituksena on antaa kuulijoil-
le heidän jokapäiväinen aamenensa. Ju-
malan sanasta  on tullut uskonnollisen
sisäpiirin turvajärjestelmä. Se ei enää ole
evankeliumia, jonka avulla löytyy välinei-
tä käsitellä ja käydä läpi oman elämän
kipeitä kysymyksiä.

”Joka päivä rintaani vasten painau-
tuu ihminen, jonka silmissä on kyynelei-
tä”, kuvasi lähetystyössä toimiva ystävä-
ni työtään. Ympäri maailmaa kristinusko
tuo ihmisille aivan konkreettisesti iloa,
rauhaa, pelastusta, lohdutusta ja vapaut-
ta. Se lisää moninaisuutta, moniäänisyyt-
tä ja osallisuutta. Näitä kaikkia evanke-
liumin tulisi luoda myös Suomessa.

Kolme kirkkoa

Kirjailija Markku Envall eritteli semi-
naarissa omaa suhdettaan kirkkoon. On
olemassa ulkoinen kirkko, johon Envall
on harvoin yhteydessä, lähinnä sukujuh-
lissa kuten kasteissa ja konfirmaatioissa.
On olemassa sisäinen kirkko, johon En-
vall on usein yhteydessä lukiessaan esi-
merkiksi spiritualiteetista kertovaa kir-
jaa kotonaan. Vielä on olemassa kolmas
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kirkko, Envall  sanoi, yksityinen sellai-
nen, se poisnukkuneiden pyhien yhteisö,
joka muistoina elää väkevänä keskelläm-
me.

Vaatii suurta rohkeutta nähdä sa-
manaikaisesti nämä kolme kirkkoa ja
nähdä ne yhtä arvokkaina. Yhdestä nä-
kökulmasta katsottuna kolmen kirkon
näkemisessä on kyse kirkon ja uskon
sulautumisesta kulttuuriin. Tämän kehi-
tyksen kritisoijat sanovat, että jos kristin-
uskosta tulee symbolien ja rituaalien
muodostamaa kulttuuria, jonka jäseneksi
kasvetaan pikemminkin kuin käänny-
tään, suola menettää makunsa. Kaikkia
palveleva, kaikille  avoin ja kansallisiin
juuriin  liittyvä  kulttuurikristillisyys on
joidenkin mielestä uskonelämän pilaan-
tunut muoto.

En itse pidä kritiikkiä oikeaan osuva-
na. Pikemminkin näen, että kuvassa kol-
mesta kirkosta on kysymys sellaisen kris-
tillisyyden hahmottamisesta, jossa on
mahdollisuus sekä totuudentavoitteluun
että inhimillisen todellisuuden ymmärtä-
miseen. Tällaisessa uskonnollisuudessa
oikeaoppisuus on löytänyt armahtavai-
suuden ja ne asuvat samassa talossa.

En näe, että luterilainen kirkko olisi
matkalla jonkinlaiseen kansanuskon-
toon, joka olisi ajanmukaistettu vastaus
järjen haasteisiin tai kansallisiin tarpei-
siin. En etsi uskontoa, joka olisi siten
ilmaistu ja sellaisiin yhteisöllisiin muo-
toihin puettu, että se kykenisi innosta-
maan ja lumoamaan suomalaisten sydä-
met ja toimisi heidän omantuntonsa ää-
nenä.

Ei, vaan minusta tuntuu hyvin todel-
ta Tuomas Nevanlinnan toteamus:

”Traditionaalista uskoa emme enää voi
sellaisenaan niellä, mutta toisaalta tiede,
tekniikka ja tarpeentyydytys eivät riitä
nekään rapautumisen kompensaatioksi.
Tämä on yhteinen johtopäätös ja lähtö-
kohta kaikille ajattelijoille, jotka eivät
tyydy banaaliin valistukseen. Niin kuin
Ludwig Wittgenstein muotoili: tuntuu
siltä, että vaikka kaikki tieteelliset ongel-
mat olisi ratkaistu, elämänongelmiamme
ei olisi edes sivuttu.”

Lapsi keskelle kirkkoa

Martti Luther sanoi aikanaan, että kai-
ken kielen on mentävä ristin kylvyn
kautta. Samalla tavalla kirkossa tulisi
rohkeasti ajatella ja uskoa, että kristilli-
sessä elämässä kaiken tulee kohdata nä-
kemys lapsesta keskellä kirkkoa. Lapsi
keskellä on kuin sakramentti, kuin näky-
vä sana, kuin tienviitta ja majakka.

Kun Jeesus asetti lapsen opetuslas-
tensa keskelle (Mt 18:1–10), hän kehotti
heitä nostamaan katseensa ja näkemään
oman elämänsä ja sen tärkeysjärjestykset
uudella tavalla. Tärkeintä ei ole valta,
näkyvyys, suuruus, vaan sitoutuminen,
nöyryys ja pienuus. Jeesus ei asettanut
lasta opetuslasten keskelle ihailtavaksi
tai huomion keskipisteeksi, ei myöskään
siksi, että lapsi tarvitsisi jonkinlaista hoi-
toa tai hoivaa, ruokaa, ystävyyttä tai mi-
tään tällaista.

Lapsi opetuslasten keskellä on Juma-
lan läsnäolon merkki ja avain Jumalan
valtakuntaan. Hän on avain siksi, että
hän omalla olemisellaan haastaa meidän
aikuisten kaikkitietävyyden, mahtavuu-
den ja kovuuden. Omalla olemisellaan
lapsi kutsuu aikuista avautumiseen, elä-
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män haurauden, keskeneräisyyden ja rik-
kinäisyyden kohtaamiseen. Lapsi keskel-
lä kirkkoa on kutsu muutokseen.

Matkalla muutokseen kysytään, mi-
ten lapset ovat voineet vuosisatojen ajan
olla täysin sivussa teologian tekemisestä
ja kristillisen hurskauselämän kehittä-
misestä, vaikka Jeesuksen mukaan kris-
tittynä elämisessä on keskeisesti kyse
tulemisesta lapsen kaltaiseksi. Tai, miten
on mahdollista, että seurakunnan keskei-
nen tapahtuma, sunnuntaisin vietettävä
messu, on sisällä rakennuksessa tapahtu-
va, hiljaisuuteen ja paikallaan istumiseen
perustuva todellisuus?

Entä miksi on niin, että kristillisen
ihmiskuvan keskuksessa on usein aikui-
nen ihminen ja vieläpä mies? Miksi lapset
eivät ole kristillisessä antropologiassa
olemassa? Mitä seurauksia tästä on kirk-
kojen rakenteisiin ja käytäntöihin?

Heikko kirkko – vahva kirkko

Englantilaisen Pyhän Elisabethin seura-
kunnan uusi kirkkorakennus oli viiden
vuoden ajan jatkuvan ilkivallan kohtee-
na. Keskusteluissa ilkivaltaa tehneiden
nuorten kanssa huomattiin, että kirkko
samaistui nuorten mielissä vanhempien
vallankäyttöään – enemmän resursseja,
enemmän kokemusta, enemmän fyysistä
voimaa. Keskustelujen sävy muuttui,
kun mielikuva kirkosta vaihtui lapseksi –
hoivaa tarvitseva, avoin kaikenlaisille ky-
symyksille, tarvittaessa itsepäinen.

Seurakunnassa vahvistui näkemys,
että se tarvitsi väärinymmärrysten ja
luottamuspulan leimaamassa ilmapiiris-
sä uuden lähestymistavan ympäristöön-
sä. Uusi kiteytyi ajatukseksi: kirkko tulisi

hahmottaa pikemminkin avuttomana
lapsena kuin arvovaltaisena vanhempa-
na. Kirkko ei sano: ”Tulkaa sinne, missä
jo olemme”. Kirkko asettuu kuuntelijan
asemaan Herransa jalkojen juureen. Val-
lan tavoittelu ja komentelu vähentävät
elinvoimaa, eivät lisää sitä. Heikkous voi
olla myös vahvuutta (2 Kor. 12:9).

Sanan ”lapsi” voi korvata jollakin
seuraavista: köyhä, maaton, nainen, al-
kuperäiskansaan kuuluva, sorrettu, vai-
nottu, työtön, nälkäinen. Heitä kaikkia
yhdistää kaksi asiaa: heillä ei ole valtaa,
he eivät istu niissä saleissa, joissa päätök-
siä tehdään. He ovat päätöksenteon koh-
teita, objekteja, joita autetaan, opetetaan
tai tuetaan. Kokonaisina ihmisinä he ei-
vät ole olemassa. Toinen, mikä näitä ryh-
miä yhdistää, on Jeesuksen antama siu-
naus: Onnellisia, siunattuja, autuaita
ovat hengellisesti köyhät, murheelliset,
hiljaiset, vanhurskautta janoavat, lau-
piaat, puhdassydämiset, rauhantekijät ja
vainotut (Matt. 5:3–10). Kaikille heille on
annettu siunaus vietäväksi eteenpäin,
siunaus on kätketty heihin ja he ovat osa
Jeesuksesta alkanutta siunauksen  ket-
jua.

Kirkon uudistuminen on vaikea asia,
koska meissä ihmisissä, varsinkin mie-
hissä, asuu sisäänkirjoitettuna mallina
lähteä liikkeelle vahvuuden kautta. Täs-
tä näkökulmasta katsottuna uskon löytä-
minen on heikkouden tunnustamista.
Omat mäkensä ja loukkonsa uudistuksen
tielle tuo vielä se, että elämme maailmas-
sa, jossa talouselämän puolelta tuleva
voiton ja kilpailun puhe hiljentää monta
muuta ääntä. Mitä tapahtuu kirkossam-
me ja isänmaassamme, jos äidit ja isät
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alkavat yhä enemmän uskoa, että kasva-
tus ja koulutus ovat vain valmentautu-
mista tulevaisuuden kovaan kilpailuun?
Silloin toinen ihminen alkaa näyttää
uhalta ja kilpailijalta, silloin ei sovi aut-
taa.

Kertomus kasvusta

Jos tahtoo nähdä ihmisluonnon par-

haimmillaan, aivan poikkeuksellisine hy-

veineen, tarvitaan onnea, paljon onnea, ja

aikaa, monien pitkien vuosien verran ai-

kaa – vasta sitten voi tietää, miten ihmi-

nen on toiminut ja mitä on tapahtunut.
Pienoisromaanissaan Mies joka istutti

puita, jonka ensimmäinen lause yllä ole-
va on, ranskalainen kirjailija Jean Gio-
no kertoo tarinan Provencen karulta alp-
piseudulta. Ei lähdettä, ei vettä, ei puita,
vain villiä laventelia.

Todettuaan itsekseen parin päivän
patikoinnin jälkeen,  ettei  tällaista  loh-
duttomuutta, eihän tällaista lohdutto-
muutta voi ollakaan, kirjoittaja tapaa
yksinään alastomassa ja yksitoikkoisessa
nummimaassa asuvan paimenen ja yöpyy
tämän mökissä. Illalla paimen kumoaa
eteensä pussin tammenterhoja ja käy ne
huolellisesti läpi. Seuraavana päivänä
hän upottaa pussin vesisaaviin ja ottaa
mukaansa rautakankea muistuttavan
tangon. Sitkeän kyselyn jälkeen käy ilmi,
että paimen on istuttanut terhoja kolmen
vuoden ajan. Satatuhatta hän oli laitta-
nut kasvamaan. Kaksikymmentätuhatta
oli versonut taimiksi, mutta niistä puolet
oli mennyt, kun oli jyrsijöitä ja muuten-
kin, mahdotonta sitä on tietää mikä nyt
on Kaitselmuksen suunnitelma. Kymme-
nen tuhatta on silti jäljellä.

Kuuden vuoden päästä kirjoittaja käy
samalla seudulla uudelleen. Ensin mi-
kään ei näytä muuttuneen, ”mutta kun
katsoin hylätyn kylän ylitse taemmaksi
olin erottavinani ikään kuin harmaata
hämärää usvaa, joka niin kuin matto
peitti kukkuloiden rinteitä”. Paimenen
luomalla tammimetsällä oli nyt pituutta
yli 11 kilometriä, leveyttä yli 3 kilomet-
rin. Tämä oli alkanut istuttaa myös pyök-
kejä ja ylpeänä hän näytti nuoret koivut,
jotka olivat vasta viiden vuoden ikäisiä.
Niitä hän oli istuttanut laaksoihin, joissa
aavisti – aivan oikein – vesisuonien ole-
van lähempänä pintaa.

Siemeniä levitti tietysti myös tuuli.
Ja samaan aikaan kuin vesi palasi maise-
maan, palasivat myös pajut, kaislat, nii-
tyt, kedot, puutarhat ja kukat, ylipäänsä
jonkinlainen elämisen tunto. Mutta muu-
tos oli niin hidas, että siihen tottui kuin
huomaamattaan. Kukaan ei aavistanut,
että takana oli ankara työ. Kirjoittaja
alkaa käydä seudulla vuosittain ja 30
vuoden kuluttua ensimmäisestä käynnis-
tä kaikki on muuttunut: ”Jopa ilmakin.
Kun kävijää ennen tervehtivät kuivat ja
rajut puuskatuulet, tuulen henki oli nyt
lempeä ja hyvältä tuoksuva. Vuorilta
kuului kohinaa, niin kuin vesi olisi vir-
taillut, mutta se olikin tuulen ääntä met-
sien puissa.

Lopulta, mikä hämmästyttävintä,
kuulin aivan oikeankin veden äänen sen
ryöpytessä keräilyaltaaseen. Näin että
sinne oli rakennettu yleinen vedenotto-
paikka ja että se miltei tulvi yli äyräitten-
sä, mutta eniten minua kosketti sen ää-
relle istutettu lehmus – ehkä neljän vuo-
den  iässään  se oli jo tuuhea, ylösnou-
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semuksen vastaansanomaton tunnusku-
va.” Harvaanasutulla seudulla asui nyt
10 000 ihmistä, jotka kaikki olivat onnes-

taan velkaa vanhukselle, mutta joista il-
meisesti kukaan ei tiennyt, mistä ja mi-
ten kaikki oli syntynyt.

Vartija 50 vuotta sitten

Minua kiinnostaisi tietää, minkälainen usko oli Hitlerin Saksassa sillä uskovien
ydinjoukolla, jota Tiililä syystä ihailee ja joka pysyi ihailtavan lujana ja joka omisti
marttyyriutta pelkäämättömiä johtajia. Olen ollut huomaavinani, että ne ihmiset,
jotka täällä ajassa ovat eniten kantaneet huolta tuonpuoleisen Jeesukseen kiinni-
tetyn uskonsa lujuudesta, pelkäävät kuolemaa enemmän kuin ne, jotka kantavat
huolta elämänsä aitoudesta, täyteydestä, intensiivisyydestä, jotka haluavat olla
aina avoimia, aina tiellä kohdatakseen yhä kestävämpää totuutta ja uutta elämä-
töntä elämää. Omasta kokemuksestani uskon, että tuska, pelko, aggressiivisuus on
elämättömän elämän ilmausta. Kuoleman pelko voidaan poistaa ainoastaan uskos-
sa  tämänpuoleiseen elämään  ja tämänpuoleiseen ihmiseen. Jumala  loi ihmisen
omaksi kuvakseen, antoi hänelle mahdollisuuden seurata Jeesusta. Uskommeko
siihen?

–  Kyösti Skyttä Vartijassa 5–6/1962.
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Näkymätön gorilla

Kari Enqvist

n Kuuluisassa amerikkalaisessa psyko-
logisessa  testissä koehenkilöitä pyydet-
tiin seuraamaan videota, jossa kuusi hen-
kilöä heittelee toisilleen koripalloa. Kes-
ken kaiken kuvaan tallustelee gorilla-
asuinen näyttelijä, kääntyy kameraa
kohti, nostaa karvaiset peukkunsa pys-
tyyn, ja kävelee pois. Kun koehenkilöiltä
jälkeenpäin kysyttiin, oliko videolla ollut
mitään tavallisesta poikkeavaa, puolet
heistä ei ollut nähnyt gorillaa.

Tämä koe on noussut déjà vuna mie-
leeni lueskellessani uskonnollisen taus-
tan omaavien henkilöiden arvosteluja
kirjastani Uskomaton matka uskovien

maailmaan. En tiedä, miten muutoin
osaan ymmärtää arvioita, jotka vaikkapa
Vartijassa 4/2012 ilmestyneen tavoin to-
teavat: ”Enqvist vaatii uskonnollisilta väit-
teiltä samantyyppistä tiedollista oikeutus-
ta kuin hän tottunut vaatimaan tieteellisil-
tä väitteiltä.”" Tämä kun on tismalleen
vastakkaista kirjani pääsanoman kanssa.
Olen käyttänyt kokonaisia lukuja todistel-
lakseni, että uskonnollisten väittämien tie-
teellinen perustelu on mieletöntä. Minulle
uskonnollisuus on tunnetta eikä tietoa, ja
tämän mielipiteen olen kirjassa tuonut
esille niin useaan otteeseen etten voi käsit-
tää, miten se voidaan ohittaa.

Kirjani arvioilla ei sinänsä ole laajem-
paa mielenkiintoa. Ne tarjoavat kuiten-

kin peilin, jota vasten voi pohdiskella
uskonnollisuuteen kohdistuvaa dialogia.
En epäile uskonnollisten henkilöiden ha-
lukkuutta käydä keskustelua myös us-
konnottomien kanssa, mutta omien ko-
kemusteni perusteella kyvykkyydestä en
enää ole varma. On kuin uskonnollisuus
sumentaisi luetun ymmärtämistä. Mieli
ei pelkästään suodata pois esioletusten
vastaisia lauseita vaan myös sepittää lue-
tuksi sellaista, mitä ei lainkaan ole kirjoi-
tettu. Kuin taikaiskusta ”esille tunkevat
aatokset sameat”, kuten Tuomari Nur-
mio laulaa. Näen tässä mahdollisen pro-
jektion käytännön uskonelämästä, jossa
Raamattua luetaan tulkiten pikemmin
kuin analyyttisesti ymmärtäen.

Kirjani esipuheessa ilmoitan: ”Tämä
ei ole kirja uskonnosta vaan uskonnolli-
suudesta sellaisena kuin se näyttäytyy
uskonnottomalle." Heti ensimmäisellä
tekstisivulla, kuvatessani SLEYn tilai-
suutta, kirjoitan: ”En ollut etsimässä ym-
märrystä vaan todellisten matkamiesten
tavoin halusin oppia jotakin itsestäni:
mitä on olla uskonnoton.”

Samaan hengenvetoon lisään: ”En
ole uskontotieteilijä. En pyri analysoi-
maan uskontoja yleisesti vaan ainoastaan
testaamaan omia tuntojani ympäröivän
yhteiskunnan uskomuksia vasten.”

Olin kuvitellut, että näin paaluttaisin
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selkeällä tavalla lähtökohtani ja päämää-
räni. Silti arvioissa kysellään tyytymättö-
minä: miksi valitsin vain uskovien mar-
ginaaliryhmiä? Miksi en tutkinut uskon-
toja laajemmin, miksen keskustellut teo-
logien kanssa? Miksen käynyt Tuomas-
messuissa ja Taizén yhteisössä (ikään
kuin ne edustaisivat joillakin mittareilla
jalompaa uskonnollisuutta kuin vaikka-
pa helluntailaisuus)? Tämä siitä huoli-
matta, että kirjani ei todellakaan ole tut-
kielma kristinuskosta. Sellaiseen minulla
ei tietenkään ole edes edellytyksiä. Vaik-
ka Vartijan arvioitsija niin kuvitteleekin,
tarkoitukseni ei siis ollut pyrkiä ymmär-
tämään uskontoja tai uskonnollisuutta,
minkä yllä esitettyjen lainausten valossa
pitäisi olla ilmeistä.

Kirjassa kirjoitan myös: ”Ne, jotka
huudahtavat: ’Tämä ei ole minun uskon-
toni’, ovat oikeassa, jos heistä siltä tun-
tuu. Yhtä kaikki se, mitä olen kuvaillut,
on jonkun uskontoa. Sen minä näen sil-
loin, kun katson uskontoon.”

Omat tuntoni eivät tietenkään voi
summata uskonnollisuutta yleisesti. Yhtä
ilmiselvästi minulle on sallittu omat vaiku-
telmani astuessani eräänlaisena asiakkaa-
na tiloihin, joissa uskonnollisuutta kaupus-
tellaan. Tämänkin tunnustan kirjassa to-
teamalla, että jokainen luonnostelee mat-
kakohteensa itse piirtäminsä viivoin, ”jot-
ka ovat aina oikeita, sillä ne ovat matkaa-
jan oman mielen heijastumia.”

Mutta uskovaisen tulokulma tuntuu
olevan se, että asiakas on aina väärässä.
Silloin en voi olla muistelematta 1970-lu-
kua, jolloin kaikki ne mielipiteet, jotka
eivät ylistäneet sosialismia, saivat neu-
vostovastaisuuden leiman. Vastaavasti

uskonnollisuuteen kohdistuva vähäinen-
kin negatiivisuus tulkitaan uskonnon-
vastaiseksi hyökkäilyksi, jonka kohteena
ovat sekä evankelis-luterilainen  kirkko
että kristinuskon kaikki pyhinä pitämät
arvot. Otan tällaisen käytöksen lisätodis-
teena käsitykselleni uskonnollisuudesta
kiihkeänä tunnekokemuksena.

1970-luvun opiskelija-sosialistiseen li-
turgiaan kuului joukko oikeaoppisuutta
osoittavia sanoja; yhteiskunnallista tiedos-
tavuuttaan saattoi korostaa korvaamalla
sanan ”nyt” ilmaisulla ”tässä historiallises-
sa tilanteessa”. Näen esimerkiksi määrit-
teen ”näköalaton tieteisusko” kuuluvan
vastaavaan mutta uskonnolliseen ekviva-
lenssiluokkaan. Nyt kuitenkin pyydän,
anelen, rukoilen: nimetkää – joku, kuka
tahansa teistä, jotka skientismikorttia hei-
lutatte – edes yksi tämän hypoteettisen
ajatussuunnan edustaja! Edes yksi skien-
tistinimi, pelkästään keskustelun kalibraa-
tion vuoksi. Vai onko tässä todella kyseessä
se sama sepitteellinen joukkio, jonka hu-
huttiin kokoontuvan prahalaisella hautuu-
maalla ja yrittävän korvata uskonnon arit-
meettisesti lasketuilla materiaalisilla tar-
peilla, kuten ”Siionin viisaiden pöytäkir-
joissa” väitettiin?

Kirjani ei ole tutkielma uskonnosta,
sillä en ole uskontotieteilijä. Se ei ole filo-
sofinen teos, sillä vaikka olen filosofiaa
aikoinaan opiskellutkin, en ole filosofi. Ky-
seessä ei ole edes tietokirja. Näiden tosi-
seikkojen unohtaminen johtaa ohipuhumi-
seen, joka saa ajoittain lähes koomiset mit-
tasuhteet, kuten Vartijan 4/2012 harvinai-
sen vinoutuneessa arviossa, kun se moittii
kirjaa lähdeviitteiden puutteesta (!).

Epätieteellisyydestäkin minua on
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syytetty, ikään kuin tutkijalle olisi sallit-
tua vain eräänlainen tunteeton robotti-
puhe. Kun Vartijan arvioitsijan Linnea
Leivon lailla vääristellään ajatteluani
esittämällä, että minusta tieteellisen
maailmankuvan pitäisi vakuuttaa kaikki
järkevät henkilöt oikeellisuudestaan, nä-
kymätön gorilla on ollut kirjan lause ”tie-
teellistä maailmankuvaa ei ole osoitettu
oikeaksi.” Tieteellinen maailmankuva on
vain hahmotelma mahdolliseksi todelli-
suudeksi, ei tosiseikkojen luettelo. Sitä ei
osoiteta oikeaksi tai vääräksi.

Oma maailmankuvani toki rakentuu
tieteelliselle  tiedolle mutta sallin teolo-
gian opiskelijalle aivan sellaisen maail-
mankuvan kuin tämä hyväksi näkee. En
arvosta uskonnonfilosofiaa enkä tunne
ketään muutakaan luonnontieteilijää, joka
sen tekisi. Meille se on kuin laavaa, joka
syntysijoillaan näyttäytyy punahehkuisena
ja voimakkaana mutta joka nopeasti jäh-
mettyy mustaksi, ajatukset peittäväksi
kuonaksi. Mutta tämä voi tietysti olla
vain meidän vajaavaisuuttamme. Tämän-
kin puutteen olen implisiittisesti mutta
kuitenkin rehdisti kirjannut siihen omien
puutteitteni luetteloon, joka Uskomaton

matka uskovien maailmaan on.
Oma toiveeni oli, että ensisijaisesti

kirja auttaisi muita uskonnottomia jäsen-
tämään omia tuntojaan. Vaikka moni ohi-
lukija niin on väittänytkin, en pyrkinyt
käännyttämään ketään. Kirjoitin, että mi-
nulle on yhdentekevää, uskooko joku mi-
nua  vai ei mutta  tunnustin myös, että
”egoani tietysti hivelisi, jos löytyisi kymme-
nisen järkevää henkilöä, jotka pääpiirteis-
sään olisivat samaa mieltä kanssani.” Mut-
ta tämäkin gorilla on näkymätön silloin

kun kuvitellaan minun haluavan esiintyä
”uuden uskonnon profeettana”.

Elättelin myös ajatusta, että kirjani
voisi hyödyttää uskonnollisia ihmisiä
esittämällä heiltä määritelmän mukaan
piilotetun ulkopuolisen perspektiivin, ai-
van kuten ulkomaalaisen näkymä suo-
malaisuuteen voi joskus olla meille kiin-
nostava. Naiivisti siis uskoin, että jonkin-
lainen dialogi voisi olla mahdollinen vaik-
kapa juuri Vartijan kaltaisilla arvoste-
tuilla ja kiihkottomilla foorumeilla. Mut-
ta näkymättömien gorillojen määrä on
sielläkin yllättävän suuri.

Paraatiesimerkki näkymättömästä
gorillasta liittyy lapsikasteeseen. Siitä
kirjoitin: ”Vanhemmat, jotka antavat
kastaa lapsensa, eivät tee mitään väärää.
Jos tilaisuus on heille tärkeä, siitä vaan.
Jos he tuntevat tällä tavoin saattavansa
lapsensa osaksi maailmanlaajuista kris-
tillistä hengellistä yhteisöä, se heille suo-
takoon.” Minun puolestani lapset voi-
daan kastaa vaikka kaksi kertaa päivässä
– aamukaste ja iltakaste. Mutta moraalit-
tomana pidän (evankelis-luterilaisen)
kasteen yhteydessä syntyvää ja lasta kos-
kevaa sitovaa juridista sopimusta, joka
vapaiden kansalaisjärjestöjen kentässä
on ainutlaatuinen. Ja ei, kielen oppimi-
nen tai kansalaisuus eivät ole mitenkään
verrattavissa kastejuridiikkaan, sillä
kumpaankaan ei liity erikseen tehtävää
sitovaa sopimusta. Uskonnolliset arvioit-
sijat toistelevat pitkästymiseen saakka
samoja tunnepitoisia perusteluja van-
hempien oikeuksista mutta vaikenevat
kaikki siitä, mikä omasta mielessäni on
oleellisinta: toisen henkilön nimiin on
tehty sopimus, jota käytetään maallisen
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vallan lisäämiseen.
Jos kirjoittaja systemaattisesti ym-

märretään väärin, on tietenkin syytä kat-
soa peiliin. Mutta uskomattoman matka-
ni kohdalla tilanne on ollut sikäli poik-
keuksellinen, että ohilukeminen on ra-
joittunut pelkästään uskonnollisiin ar-
vioihin. Uskonnottomista tai neutraaleis-
ta lähtökohdista kirjoittavat ovat olleet
samalla aaltopituudella kanssani. He
ovat esimerkiksi ymmärtäneet lapsikas-
te-puheeni kärjen eivätkä ole pitäneet
kirjaa uskontotieteellisenä tutkielmana.
He ovat korkeintaan ihmetelleet, miksi
niin itsestään selvistä asioista pitää edes
kirjoittaa. Itse asiassa jopa lyhensin kir-
jani lapsikaste-lukua, kun kustannustoi-
mittajani mielestä sama asia oli jo sanot-
tu niin moneen kertaan että jokaisen sen
pitäisi vähemmälläkin ymmärtää.

Uskonnolliset arvioitsijat ovat epäil-
leet motiivejani ja peräänkuuluttaneet
salattua agendaa. Jos uskonto ei kiinnos-
ta minua, miksi sitten olen kirjoittanut
kokonaisen kirjan uskonnollisuudesta?
he ovat tivanneet. Tähänkin olen kirjassa
vastannut: olen kyllä kiinnostunut us-
konnollisuudesta psykologisena ja yhteis-
kunnallisena ilmiönä mutten uskonnosta
oppijärjestelmänä. Mutta jos olisin, millä
tavoin se muuttaisi kirjassa esitettyjen
mielipiteiden  ja  argumenttien luentaa?
Tuskinpa millään tavoin.

Kun Linnea Leivo Vartijassa arvelee,
että näen kristinuskon ja luonnontieteisiin
pohjautuvan maailmankuvan keskenään
ristiriitaisina ja toistensa pahimpina kilpai-
lijoina, hän erehtyy samaan tapaan kuin
kristilliset evidentialistit kuvitellessaan
”tieteentekijöiden jatkuvasti kamppaile-

van Jumalan olemassaolon kanssa”, ku-
ten kirjoitin. Uskonto ei ole tieteen
kamppailuvastustaja enkä  näe uskontoa
älyllisen ajattelun vastapoolina. Päinvas-
toin: tieteellisen maailmankuvan kannal-
ta uskonto on merkityksetön sivujuonne.
Kirjassani totesin  lisäksi: ”Myös uskon-
nollisen ihmisen maailmankuva voi olla
tieteellinen.” Leivo erehtyy myös pahasti
arvellessaan minun yleisesti pitävän kris-
tittyjä evoluutioteorian vastustajina tai
että vaatisin uskontokuntien edustajilta
yksimielisyyttä. Kreationisteja olen luon-
nehtinut jo itsessään marginaaliin kuulu-
vien evidentialistien   yhdeksi alalajiksi.
Uskonnollisuuden monisärmäisyydestä
kirjoitin: ” Suomalaisen kristillisyyden
valtaisa kirjo on ollut minulle yllätys.”

Reilut kolme vuosikymmentä tiede-
miehenä ovat opettaneet minulle, mitä tie-
to ja sen hankkiminen on käytännön tasol-
la mutta myös sen, miten helppo on ereh-
tyä. Työssäni kohtaan usein teoreettisia
ajatelmia, joihin ensimmäinen reaktioni
on: tuon täytyy olla väärin. Mutta kokemus
pakottaa minut kysymään itseltäni: entä
jos en olekaan ymmärtänyt oikein?

Epäily, mahdollisuus omaan erehtymi-
seen, tuntuu valitettavan usein puuttuvan
uskonnollisilta kirjoittajilta. Kun siihen
liittyy voimakkaan tunnesitoutumisen luo-
mien ennakkokäsitysten sokaisema luku-
tapa, edellytyksiä dialogille ei tietenkään
ole. Ja vaikkei dialogiin pyrkisikään, voisi
silti kysyä, miksi uskonnottomalle jää juuri
tämä eikä jokin muu vaikutelma -- ellei
sitten ajattele, että uskonnoton on aina ja
automaattisesti väärässä. Siinä tapaukses-
sa on viisainta jättää uskonnottomien kir-
jat lukematta.
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NÄKÖALOJA
Suomen Siionin vähemmän
viisaat pöytäpuheet

Stimulus

n Yhdysvalloissa rahat ja media ovat
juutalaisen väestönosan käsissä. Näin on,
mikäli uskomme kansanedustaja Pertti
Salolaista.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan
varapuheenjohtaja Salolainen sanoi Ylen
aamu-tv:n lähetyksessä marraskuun lo-
pussa, että ”Yhdysvaltojen on vaikea ot-
taa neutraalimpaa kantaa Israel–Pales-
tiina-asiassa, koska heillä on niin vaiku-
tusvaltainen juutalaisväestö, jolla on
sekä rahat että media käsissä.”

Antisemitismiä vastaan taisteleva
juutalainen ihmisoikeusjärjestö Simon
Wiesenthal Center (nimetty kuuluisan
natsien metsästäjän mukaan) otti tiukan
kannan Salolaisen puheisiin. Se vaati
Suomen hallitusta tuomitsemaan Salo-
laisen puheet ja erottamaan hänet kaikis-
ta virallisista tehtävistä. Salolainen ei
ymmärtänyt asiasta nousseita antisemi-
tismisyytteitä.

Puoluetoveri Ben Zyskowicz, joka
on tuntenut Salolaisen vuosikymmenien
ajan, todisti, että tämä ei missään nimes-
sä ole antisemiitti. Se ei kuitenkaan pois-
ta sitä tosiasiaa, että Salolainen käytti

yhtä tyypillisimmistä antisemiittien val-
heellisista väitteistä.

Voi tietenkin olla, että kyseessä oli
vain hetkellinen huono sananvalinta, ku-
ten asiaa on eräillä tahoilla selitetty, eikä
lause kerro mitään Salolaisen todellisista
aatoksista. Mutta entä se vaihtoehto?
Että jos Salolainen todella ajattelee niin?
Entä jos hän pitää faktana sitä, että
Yhdysvalloissa juutalaisväestö = juuta-
laiset pitävät hallussaan maan finansseja
ja mediaa? Siinä tapauksessa hänen on
tietenkin vaikea ymmärtää, että on vää-
rin todeta silkka tosiasia.

Helsingin Sanomien mukaan juuta-
laisten seurakuntien keskusneuvoston
puheenjohtaja Gideon Bolotowsky to-
tesi, että ”Salolaisen kannattaisi vaihtaa
yöpöytälukemiseksi jotkut muut kirjat
kuin Siionin viisaiden pöytäkirjat ja
Mein Kampf, jossa juutalaisten maail-
manherruus on kovasti esillä.” Tämä on
tietenkin kärjistys, vaikka Adolf Hitle-
rin bestseller Mein Kampf pitkästyttä-
vyydessään käykin hyvästä unilääkkees-
tä.

Siinä Bolotowsky on tietenkin oikeas-
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sa, että idea juutalaisten turmiollisesta
maailmanherruudesta, johon rahamaail-
man ja median hallinta oleellisesti kuu-
luu, ja sen leviäminen on pitkälti 1800-
1900-lukujen taitteessa laaditun Siionin
viisaiden pöytäkirjojen ansiota.

Mutta voisiko Siionin viisaiden pöy-
täkirjojen vaikutus ulottua nykyaikaan ja
Kokoomuksen kansanedustajiin? Viimei-
nen painos teoksesta otettiin Suomessa
toisen maailmansodan aikoihin, mutta
suomeksi pöytäkirjat löytyvät helposti
useammalta nettisivulta. Huijaus siis
elää yhä.

Simon Wiesenthal Center oletti Salo-
laisen väitteen edustavan hyväksyttyä
ajattelutapaa Suomessa, koska siihen ei
heti puututtu. Hyvä kysymys onkin,
kuinka monet Salolaisen poliitikkokave-
rit Kokoomuksessa ja muissa puolueissa
ajattelevat samalla tavoin.

Stimulus on törmännyt väitteeseen
joskus hyvin yllättävillä tahoilla. Tutta-
vat, jotka muuten ovat ihan tolkun ihmi-
siä, saattavat vakavalla naamalla todeta
juuri saman kuin Salolainen. Eivätkä he-
kään pidä itseään antisemiitteinä. Mikä
siis on mennyt pieleen?

Kysymyksen voi purkaa auki vertai-
lemalla Salolaisen sammakkoa muihin
kansallisuuksia, rotuja ynnä muita sellai-
sia koskeviin yleistyksiin. Onko mustilla
Yhdysvalloissa enemmän valtaa käsis-
sään, kun Barack Obama istuu toista
kautta presidenttinä? Kokoaako hän toi-
sia amerikanafrikkalaisia yhteen pohti-
maan, miten tätä valtaa voitaisiin käyt-

tää? Olisivatko homot saaneet Suomessa
lisää valtaa, jos Pekka Haavistosta oli-
si tullut meidän presidenttimme? Miten
”he” olisivat siinä tapauksessa ryhtyneet
juonikkaasti toimimaan ”meitä” vas-
taan?

Ennen kaikkea tulisi katsoa tarkem-
min Yhdysvaltojen poliittista kenttää ja
kahden valtapuolueen presidenttien toi-
mintaa sekä heidän suhdettaan Israeliin
ja Yhdysvaltojen juutalaisväestöön. Re-
publikaanipresidentit ja muut poliittiset
vaikuttajat ovat olleet perinteisesti tiu-
kasti Israelin asiaa ja Yhdysvaltojen vah-
vaa sotilaallista läsnäoloa Lähi-Idässä
ajaneita haukkoja. Heidän joukossaan on
kuitenkin ollut huomattavasti myös
Richard Nixonin kaltaisia antisemiit-
tejä. Demokraatit ovat yrittäneet enem-
män tasapainoilla Israelin, palestiinalais-
ten ja arabien välissä – ei tarvitse kuin
muistella Jimmy Carterin ja Bill Clin-
tonin erinomaista työtä liennyttäjinä ja
(tilapäisen) rauhan luojina. Tämä onkin
yksi niistä syistä, joiden vuoksi Yhdysval-
tojen juutalaiset äänestävät enimmäk-
seen demokraatteja. Monet asiantunte-
vat tarkkailijat ja analyytikot ovat jo vuo-
sikymmenten ajan todenneet uudestaan
ja uudestaan, ettei Yhdysvaltojen juuta-
laisilla ole Israelin suhteen yhteistä po-
liittista agendaa. Vanha vitsi kahdesta
juutalaisesta ja heidän kolmesta mielipi-
teestään pitää tässäkin paremmin kutin-
sa kuin antisemiittisiin kliseisiin nojaa-
vat spekulaatiot.
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ARVIOT

Anna-Riitta Tunturi
LUVUT SYMBOLEINA
Die  Zahlen. Symbolik, Mythos,  Magie. Symbolon.  Gesellschaft für wissen-
schaftliche Symbolforschung. Jahrbuch, Band 18. Hrsg. von Hermann Jung. Frank-
furt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 2011.

Luvut ovat elämässämme kaikkialla. Ne
ovat järjestyksen luojia: päivämäärässä,
osoitteissa, puhelinnumeroina, pankkiti-
lissä, pin-koodina. Ilman numeroita
emme pärjää nykymaailmassa.

Keskiajalla, ennen renessanssin uut-
ta maailmanjärjestystä numeroilla oli
myyttinen mentaliteettitilansa ja allego-
rinen symboliikkansa, jotka korvasivat
myöhempien aikojen järkiperäisyyden.
Vasta 1700-luvulla luvut menettivät sy-
vemmän mielekkyytensä tullakseen ta-
kaisin 1900-luvun alussa. Saksalainen
tieteellisen symbolitutkimuksen vuosi-
kirja Symbolon 1911 on koonnut yhteen
Ludwigshafenissa pidetyt esitelmät ni-
mellä ”Luvut, symboliikka, myytti ja ma-
gia”. Seuraan tässä eri lukujen merkityk-
siä tutkijoiden mukaan.

Filosofi Rudolf Suntrupin mukaan
Raamatussa mainitaan 185 lukua. Mutta
jo Pythagoraksen, Aristoteleen ja Plato-
nin aikoina merkitystä oli suorilla ja epä-
suorilla luvuilla, prim-luvuilla, kolmioil-
la, neliöillä ja kubiikkiluvuilla Kuitenkin
kosmoksen harmonian luku on kuusi,
koska Jumala loi maailman kuudessa
päivässä, minkä jälkeen tuli sapatti. Au-
gustinus operoi luvun kuusi mahdolli-
suuksilla. Kirjassa De genesi ad litteram
käsitellään maailman luomisen täydelli-
syyttä, ja luku kuusi on numerus perfec-
tus. Se on harvinainen luku, koska se
koostuu osiensa (1,2,3) summasta, joita
voidaan jakaa. Luvussa kuusi ei ole mi-
tään ylimääräistä eikä mitään puutteita.

Jumala olisi voinut luoda maailman yh-
dessä päivässä, mutta hän käytti luvun
kuusi täydellisyyttä.

500-luvulla Gregorius Suuri huo-
mautti, että ihminen luotiin kuudessa
päivässä ja Kristuksen ristiinnaulitsemi-
nen tapahtui kuudentena päivänä, joten
luominen ja Kristuksen vapauttaminen
muodostivat oman typologiansa.

Seitsemäntenä päivänä Jeesus lepäsi
haudassaan, kuudennella tunnilla tuli
kuolemaa seurannut pimeys, aikana, jol-
loin Pilatus antoi hänet ristittäväksi.
Tulkitsijat huomauttavat typologisesta
suhteesta ihmisen luomiseen ja Kristuk-
sen lunastukseen kuudennen päivän vä-
lillä, formare/reformare. Seitsemäntenä
päivänä oli rauha, jolloin oli pidettävä
lepoa. Seitsemän oli ikuisen elämän sym-
boli. Kahdeksantena päivänä oli ylösnou-
semuksen päivä.

Seitsemän ja kahdeksan merkitsevät
luomista, myös luku kymmenen, denari,
oli se palkka, joka saatiin työstä viinivuo-
rilla. Luku koostuu kolmesta ja seitse-
mästä, ikuisen elämän merkeistä. Kol-
me on triniteetin, kolminaisuuden luku
ja seitsemäs muodostaa viikon. Luku
kaksitoista on sidottu apostolien mää-
rään. Hrabanus Mauruksen mukaan
apostolien luku on kuuden kaksinker-
taistaminen vanhatestamentillisessa
mielessä. Kuusitoista koostuu kymme-
nestä, dekalogin luvusta ja kuudesta, luo-
misen luvusta. Josef vartioi 16-vuotiaana
laumaansa, mikä oli Kristuksen vanha-
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testamentillinen esikuva. Suntrupin mu-
kaan kahdeksikon pelastushistoriallinen
merkitys on Kristuksen ylösnousemuk-
sen passioviikon voittamisessa sapatin
jälkeisenä päivänä. Kristuksen ylösnou-
semuksessa yhdistyvät Kristuksen mys-
tillinen ruumis ja häneen liittyneet usko-
vaiset.

Frankfurt am Mainin uskontopeda-
gogiikan emeritusprofessori Otto Betz
käsittelee lukua yksi: Myöhäisantiikin fi-
losofi Plotinos (204269) perusti koko
filosofisen ajattelunsa tälle luvulle. Koke-
mus maailmamme moninaisuuden taka-
na on perustavalaatua oleva ykseys. Jo-
kaisen alkuasetelman edellä on absoluut-
tinen yksi, ja moninaisuus voi ilmentyä
vain, koska ”oleminen” on kaiken moni-
naisuuden perusta. Plotinokselle Jumala
on yksi ja ensimmäinen, summum, joka
oli koko kristillisen keskiajan näkemys.
Tämän pysyvyyden määrittelivät niin fi-
losofia, teologia kuin mystiikka.

Jo esisokraattisessa ajattelussa
Xenofon näki luvussa yksi jumaluuden.
Samoin vanhassa kiinalaisessa ajattelus-
sa yksi on kaikkiyhtenevyyden laki huo-
limatta perusvoimien Yin ja Yang jännit-
teisyydestä. Yin ja Yang ovat silti yksi-ko-
konaisuus, Tao Te Kingissä on luettavis-
sa:

Taosta valui ulos Yksi.
Yhdestä syntyi kaksi.
Kahdesta syntyi kolme. Ja kolmesta

ovat johtuneet kaikki oliot.
Keskiajan mystiikassa mestari Eck-

hart toivoo luvun yksi avulla pelastusta
rauhattomuudesta ja repivyydestä. Myös
uudella ajalta nykyisyyteen asti luvulle
yksi annetaan suuri merkitys. Kosmologi
ja palentologi Pierre Teilhard de
Chardin nimittää luomisen alkuimpuls-
sia alfaksi, ja lopussa on omega. Syntyy
noo-sfäärin synteesi uudessa tiedostami-
sessa. Mystikko Simone Weilin mu-
kaan ihmisen oman egon päätepisteessä
Jumalasta voi tulla yksi ja kaikenkattava.

Luku yksi on ainoa, joka kerrottaessa
itsensä kanssa antaa saman luvun. Siksi
se on Betzin mukaan ”persoonallisuus”,
joka tulee esiin kaikissa kokonaisluvuis-

sa. Mutta jos suosii lukua yksi, suhteut-
taako ja mitätöikö silloin muita lukuja?
Ehkä, sillä jo luvun kaksi kohdalla on
murtuma: ykseys hajoaa ja koko luoma-
kuntaan tulee hajonta. Luvun kaksi koh-
dalla tulevat esiin vastakkainasettelu ja
taistelu, – mutta ehkä myös jotain erit-
täin myönteistä: kahdella on mahdolli-
suus rakkauden, parisuhteen kokemi-
seen, – joskin myös sen hajoamiseen.

Filologi Oliver Münsch muistuttaa
Umberto Econ Romaanin Ruusun nimi
mukanaan tuomasta keskiaikakiinnos-
tuksesta. Romaanissa on vahvaa luku-
symboliikkaa: toiminta on jaettu seitse-
mälle vuorokaudelle. Luku neljä avaa
oven salaiseen kirjastoon. Jos painaa
konkreettisesti kädellään seitsemän kir-
jaimen quatour-sanasta ensimmäistä ja
viimeistä kirjainta, salaovi aukeaa. Eco
johdattelee lukijaa symbolisin merkein
väärillekin poluille, ja lukijan on ymmär-
rettävä keskiaikaisten munkkien hen-
gentilaa kun hän uskoo sananmukaisten
merkitysten takaa salaisia allegorioita ja
viittauksia. Siten  Eco  johdattelee luki-
jaansa keskiajan merkityksellisen kielen
ja ajattelun saloihin.

Münsch puolestaan kuvaa Odo von
Morimondin (1116–1161) mietteitä lu-
vusta 40. Jeesus paastosi 40 päivää, sa-
moin hän näyttäytyi pääsiäisen jälkeen
elävänä opetuslapsilleen ja puhui Juma-
lan valtakunnasta. Englantilainen Can-
terburyn piispa John Peckham (k.
1292) määritteli luvun 40 Kristuksen ka-
tumuksen ja paastoamisen luvuksi. Oli-
han Israelin kansakin 40 vuotta kiusat-
tuna erämaassa. Toisaalla Kristus vietti
40 päivää opetuslapsiensa kanssa.

Muita lukuja: Jeesus ruokki 5000 ih-
mistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla,
valitsi 12 apostolia, nousi kolmantena
päivänä kuolleista ja jätti yhden karitsan
vuoksi 99 lammasta yksin. Kalabrialai-
nen munkki Joachim von Fiore (1135–
1202) määritteli historian kolminaisuu-
den mukaan: on vanhan testamentin
isä Jumala, Uuden testamentin Jumalan
poika ja Pyhä henki. Pian Joachimin kuo-
leman jälkeen syntyi pseudo-johanniitta-
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lainen virtaus, joka laski kolme 42 suku-
polven statusta, koska Matteuksen evan-
keliumissa lasketaan 42 esi-isää Davidis-
ta Kristukseen. Sukupolvi käsittää 30
vuotta, joten 1260-luvun puolivälissä las-
kettiin siirryttävän Pyhän hengen aika-
kaudelle.

Peckham määritteli luvun 40 lisäksi
lukua yhdeksän. Yhdeksän on enkelten
luku, varsinkin kun sen neliöjuuri on
kolme. Se on korkeimmillaan Pyhässä
kolminaisuudessa. Luku yhdeksän on sil-
ti säryn ja rangaistuksen luku, kuten
Hesekielin kirjan 24 luvussa on yhdek-

sännestä vuodesta luettavissa. Yhdeksi-
kön mielekkyys on olla suurempi kuin
oikeudenmukaisuuden luku kahdeksan,
mutta siltä puuttuu dekalogin täyttymys.

1300-luku kriiseineen ennakoi aikoi-
naan tulevaa uutta aikaa, symboliset lu-
kuarvot jäivät taka-alalle. Nykyaikana
lukuja taas tarvitaan, symbolisen merki-
tyksen ne saavat kristillisessä kalenteris-
sa, valtiollisten muistopäivien ja juhlien
yhteydessä sekä tietysti läheistemme
merkkipäivissä.

Petri Järveläinen
KENTTÄPAPPI KOLLAALLA
Marjo Heiskanen, Kollaan kenttäpapin tarina, Siltala 2012.

Jouni Tilli väitteli syksyllä 2012 papis-
ton retoriikasta jatkosodan aikana tutki-
muksellaan The Continuation of war as
a Metanoic Movement. Tillin mukaan pa-
piston puheenparsi oli bolshevismia vas-
taan suunnattua ja hyökkäyssotaa tuke-
vaa uskonnollisen motivaation keinoin.
Toisen näkökannan näihin teemoihin
tarjoaa aikaisempaa sotaa koskeva tutki-
mus, Ilkka Huhdan Papit sisällissodas-
sa: ”...Väinö Linnan kirkkoherra Salpa-
kari ja hänen upseeripoikansa eivät ole
todellisuuden suhteen yksi-yhteen suh-
teessa oleva kuvaus.”

Perskohtaisen lähestymisen aihee-
seen sisältää Pohjois-Savon lääninkirjai-
lijan Marjo Heiskasen teos Kollaan kent-
täpapin tarina, joka ilmestyi lokakuussa
2012. Marjo Heiskasen kirja on yli 700-si-
vuinen selonteko Erkki Palolammen
teoksen Kollaa kestää sotilaspastori Jor-
ma Heiskasesta. Heiskanen julkaisi väli-
rauhan aikana teoksen Kenttäpappina
Kollaalla. Hänet tunnetaan myös lähisu-
kuun kuuluneen Eeva Kilven muistel-
mallisista romaaneista.

Heiskanen usutettiin jatkosodan al-
kaessa TK-joukkoihin joukkueenjohta-
jaksi, ja hän katosi sodan alussa, kesä-
kuussa -41 Ensossa muun joukon jättäes-
sä tulitusta väistäneen kaverin tulen ar-
moille. Ilmeisesti Heiskanen vangittiin ja

hän kaiketi menehtyi, mahdollisesti pa-
komatkalla kotimaahan, muutamaa
vuotta myöhemmin.

Jorma Heiskanen oli Marjo Heiska-
sen isoisä. Teos on kuuluisan henkilön
elämänkuvauksen lisäksi isoisän ja po-
jantyttären välinen välienselvittely, joka
asettaa ajoittain lukijankin koville. Juuri
ennen talvisotaa tapahtuneen  rakastu-
misen, päivittäisen kirjeenvaihdon ja so-
dan keskellä tapahtuneen avioitumisen
myötä teos on myös rakkaustarina. Tari-
na on lähes katkeamaton, koska se jat-
kuu kadonneen puolison vuosikymmen-
ten läpi jatkuvan odotuksen kuvauksena,
lapsille välitettynä sankaritarinana, us-
kollisuutena, epätoivoisena rakastetun
kohtalon selvitysyrityksenä, 2000-luvulla
kuolinvuoteella laadittuna viimeisenä
kirjeenä Jormalle.

Julkaistu teos on ensimmäisen parin
sadan sivulta paikoitellen lähellä muo-
dostua perhepiirin teokseksi seikkaperäi-
sine kuvauksineen päähenkilön kotiolo-
suhteista, koulunkäynnistä, kohoamises-
ta vaatimattomista olosuhteista Mikkelin
lyseon priimukseksi, lähdöstä asepalve-
lukseen, teologianopiskeluajoista jne.
Vauhti kuitenkin kiihtyy yleisesti puhut-
televaksi, kun päästään AKS:n vaikuttei-
den ja esimerkiksi Berliinin-matkan ku-
vaukseen. Näiden valossa kirjan alkuosa-
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kin muodostuu perustelluksi.
Sota-ajan rakkauden rinnalle asettuu

kysymys ihmisestä ideologian valtaama-
na, pyhyyttä vannovana ja samalla tappa-
vana, siihen toisiakin kehottavana. Kir-
jailija on ammattipianisti, joka soittaa
kuvauksensa väliin kuin näytteeksi muu-
taman helmiolan. Teemojen risteyttämi-
sen taidon lisäksi teoksessa lause pysyy
hallinnassa ja saa usein lukijan aistit
herättävän muodon. Teoksen uskonnon
ja sodan välistä suhdetta käsittelevät fi-
losofiset jaksot ovat teräviä ja ajatuksia
herättäviä. Oikeutetun sodan teorian on-
gelma varsinkin nykyaikaisen sodan-
käynnin kannalta on asianmukainen.
Uskonnon ja raakuuden välinen suhde
herättää kysymyksen myös protestantti-
sesta jumalakuvasta, jota joskus on luon-
nehdittu ”heprealaiseksi”. Vielä Luther
perusteli   sotilaan   ammattia   Jumalan
”vasemman käden” virkana, hirvittävän,
pimeän, tuhoavan Jumalan käyttäytymi-
senä.

Jorma Heiskanen, kielellisesti lahja-
kas nuorukainen, jonka piirrokset osoit-
tavat myös poikkeuksellista aivojen ja
käsien – ne ehkä amputoitiin vangiksi
joutumisen jälkeen – yhteyttä, ponnisti
alhaalta  korkealle ja  astui ikäpolvensa
eturiviin. Jos hän olisi saanut elää, hä-
nestä olisi tullut piispa, menestynyt kir-
jailija tai valtakunnan eturivin poliitikko
– tai sitten morfiinia nauttiva sodan run-
telema veteraani. Näiden vaihtoehtojen
sijasta hänestä tuli sotavanki, jonka vai-
measti hymyilevät kasvot näkyvät tunte-
mattomalta vankileiriltä otetussa valo-
kuvassa. Vangin kasvot ovat jotenkin re-
signoituneet. Hän on pärjännyt osassaan,
mutta ehkä hän hymyilee sitä, että tietää
erehtyneensä. Totuus on tehnyt hänet
vapaaksi?

Matkatessaan Berliiniin opiskelijana
hän näki, miten ihmeellisen hienolla ta-
valla Hitlerin systeemi pyörii. Kaikkialla
on siistiä. Teknologia on kunnossa. Up-
seerit ovat kohteliaita vanhuksille. Nuo-
riso on puhdasta ja valpasta. Poissa kaik-
ki likainen ryssänhaju ja kristinuskon
vastainen huliganismi. Tiesikö hän siitä,

mistä pojantyttären ja minun sukupolvi
sitten järkyttyi lukiessaan Anna Bram-
wellin teoksen Ecology in the 20th Cen-
tury (Yale University Press 1989): Hitler
oli kasvissyöjä, Heinrich Himmler teo-
sofi, joka uskoi luonnonmukaisuuteen, ja
että Kolmannessa valtakunnassa oli Ru-
dolf Hessin toimisto, jonka tehtävä oli
edistää biodynaamista viljelyä ja kätkeä
moottoritiet maalaisidyllin turmelemat-
tomaan maisemaan? Ehkä tiesi. Tuskin
kuitenkaan Dachaun keskitysleirin bio-
dynaamisesta keskuksesta, jolla valmis-
tettiin yrttejä arjalaisen rodun luonnon-
mukaisuuden vahvistamiseksi.

Esitän kysymyksen isovanhempien ja
meidän sukupolvemme ideologioiden
kamppailusta johtuen. Marjo Heiskanen
sanoo olevansa punavihreä, itse maksoin
aikanaan Greenpeacen jäsenmaksun kai-
keti ainoana poliittisen aktiivisuuteni
osoituksena ja taisin joskus pällistellä
Osmo Soininvaaran kanssa Vihreän Lan-
gan kannessa jonkinlaisena viisaana hö-
pisemässä metsätaloudesta jotakin huu-
haata.

Ideologian leviäminen on kiinnostava
ilmiö. Siitä saa tartunnan, kun se on
riittävästi kaikkialla. Erityisesti lahjak-
kaat, herkät, taiteelliset ihmiset antautu-
vat sen pauloihin. Niin Jorma Heiskanen
kuin me lastenlasten ikäpolvi. Nuorison
tehtävä on pelastaa maailma. Ikuisuuk-
siin asti.

Marjo Heiskasen kysymykset papista
tappajana ja julmuuteen lietsojana osu-
vat oikeisiin kohtiin, vyön alle. Helpolla
ei pääse niin isoisä kuin lastenlasten su-
kupolvikaan. Teos antaa tekstuaalista
tulta isoisän kristillisen julmuuden mu-
nille samaan mittaan kuin tämä ryssälle.
Kirjailija kärjistää ajatuksensa lausumal-
la, että kutakin aikaa ei tarvitse arvioida
siitä käsin vaan tulevaisuudesta käsin. Se
on kova lause ketä tahansa kohtaan. Se
on  omalla  tavallaan jopa  kirjoittajansa
ideologisen vakaumuksen vastainenkin:
tili on tehtävä, historian tuomio tulee,
viimeinen, absoluuttinen tuomio tulee.

Ällöttäviähän Jorma Heiskasen sota-
nautintokohtaukset ovat. Mutta samalla
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kirjoittaja osoittaa, omassa kritiikissään
murtuen, ratkaisun niiden kanssa elämi-
seen: Jorma Heiskanen on pieni ihminen
hädässä. Tuohon kysymykseen liittyviä
seikkoja pohtiessaan kirjailija joutuu tun-
nistamaan itsessään rakkauden ohella vi-
han leimahduksen: kertokaa venäläiset
muusikkokollegani, kuka teistä isoisän
tappoi, ettei tarvitse vihata jokaista rys-
sää.

Hänelle ei annettu mahdollisuutta
korjata käsityksiään. Ellei sitten niin ta-
pahtunut tuntemattomalla vankileirillä,
kuten ehkä kädettömän miehen kasvojen
ilme voisi vihjata. Olisiko hän silloin voi-

nut hyväksyä papintoimelle tämän pe-
rustelun? Sotilaspappi ei voi olla valistus-
upseeri, hän ei voi olla rintamamotivaa-
tion tuottaja. Mutta jos sodan töissä ole-
vien keskellä ei voi toimia pappina, voiko
sitten vankiloissa, päihdehoitoloissa, tai
missään, missä on meitä ideologioista
hurmaantuvia nuoria kokemattomia ih-
misiä? Jorma Heiskasen tarina tuo mie-
leen Hannah Arendtin teoksen Pahuu-
den banaliteetista. Kuka tahansa meistä,
kiitollinen iltateevieras, saattaa muuttua
hirviöksi.

Leo Näreaho
NEUROTUTKIJAN KÄÄNTYMINEN
Eben Alexander: Proof of Heaven: A Neurosurgeons Journey into the Afterlife.
New York: Simon & Schuster, 2012. 196 s.

Suomalaisessakin verkkojulkisuudessa
on kuluneena syksynä herättänyt huo-
miota amerikkalaisen Eben Alexande-
rin tarina. Alexander, joka on toiminut
neurokirurgina ja alan tutkijana mm.
Harvardissa, sairastui 54-vuotiaana syk-
syllä 2008 harvinaiseen aivokalvontuleh-
dukseen. Alexander oli sairaalaan tuo-
taessa tilassa, joka hänet tutkineen lää-
kärin mukaan johtaa neurologisiin
komplikaatioihin tai    kuolemaan yli
90 %:n todennäköisyydellä. Oltuaan vii-
kon ajan syvässä koomassa Alexander
kuitenkin heräsi ja toipui myöhemmin
ilmeisen normaalikuntoiseksi. Hämmäs-
tyttävintä tarinassa on Alexanderin poik-
keuksellisen voimakkaalta vaikuttava
kuolemanrajakokemus. Kirjoittaja kuvaa
kirjassa kokemustaan lomittain sairau-
tensa kehittymisen kanssa. Mukana on
myös amerikkalaiseen, hiukan sokeri-
seen tyyliin esitettyä ihmissuhdekuvaus-
ta, vaikka kokonaisuutena kirja on sopi-
van tiivis.

Tyypillisessä kuolemanrajakoke-
muksessa (near-death experience) henkilö
on fysiologisessa kriisitilassa, joka ilman
toimenpiteitä johtaa kuolemaan. Usein
kokijalla on ollut sydänkohtaus tai hänen

sydämensä on pysähtynyt esimerkiksi
leikkauksen aikana. Rajakokemuksia
esiintyy tutkimuksesta riippuen 10–
35 %:lla kuolemankriisin   kokeneista.
Alexander itse korostaa, että pelkkä sy-
dänpysähdys sinänsä ei riitä kuolemanti-
lan kriteeriksi; ratkaisevaa on, mitä ta-
pahtuu aivoissa. Ja kirjan mukaan Ale-
xanderin isoaivojen kuorikerros, jossa
prosessoidaan korkeampia tietoisia toi-
mintoja, oli todistettavasti täysin la-
maantunut. Kirjoittajan mukaan baktee-
rinen aivokalvontulehdus on erityisen
vaarallinen tila muihin aivovaurioihin
verrattuna, koska bakteerit vaurioittavat
kattavasti aivojen kuorikerrosta ja lopul-
ta tunkeutuvat myös aivojen sisempiin
osiin. Kuitenkin Alexander kertoo, että
hänellä oli sairauden aiheuttaman koo-
man aikana erittäin selkeä tietoisuuden
tila, josta käsin hänelle avautui toinen,
transsendenttinen maailma.

Alexander ei kuvaamassaan spiri-
tuaalisessa maailmassa kohdannut kuol-
leita omaisia tai käynyt läpi moraalista
elämänarviota; nämä piirteet esiintyvät
usein syvissä rajakokemuksissa. (Tosin
kokemukseen liittyy myös kiinnostava
yhteys Aleksanderin perhesuhteisiin).
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Sen sijaan muita kuolemanrajakokemuk-
sille tyypillisiä piirteitä löytyy Alexande-
rinkin tarinasta. Hän esimerkiksi koros-
taa monta kertaa, kuinka vaikea hänen
on pukea kokemustaan sanoiksi peräk-
käin etenevän ajattelun kielelle. Tämä on
mystikkojen usein mainitsema seikka.
Aleksander korostaa kokemuksensa poh-
jalta, että aito (”true”) ajattelu on ”esify-
sikaalista”, ei-lineaarista oivalluskykyä,
joka nousee ihmisen todellisen, hengelli-
sen olemuksen pohjalta. Mitä tulee kir-
joittajan oman kokemuksen kuvaukseen,
hän teki kommunikaatiokykynsä takai-
sin saatuaan viisaan ratkaisun eikä luke-
nut muiden kuolemanrajakokemuksista
ennen kuin oli kirjoittanut oman koke-
muksensa muistiin. Ennen kokemustaan
Alexander kuului kristilliseen kirkkoon,
vaikka ei ollutkaan aktiivinen kristitty.
Kokemus ei näytä muuttaneen hänen
suhdettaan institutionaaliseen uskon-
toon.

Olennaisin piirre Aleksanderin koke-
muksessa on persoonallisen supertietoi-
suuden kohtaaminen; rajakokijat puhu-
vat tyypillisesti hengellisestä ”valosta”
tai valo-olennosta. Aleksander nimittää
kohtaamaansa tietoisuutta Jumalaksi,
mutta käyttää Hänestä myös nimitystä
Om. Kirjoittaja kertoo nimen (tavun) liit-
tyvän ääneen, jonka hän herättyään liitti
tuohon jumalpersoonaan. Aleksander ei
näytä tiedostavan kiinnostavaa yhteyttä
intialaiseen perinteeseen. Sanskritin ta-
vulla ”om” (tai ”aum”) on ollut tärkeä
rooli rituaalisissa ja meditatiivisissa käy-
tännöissä. Toisaalta Alexander nimittää
kokemaansa jumalallista maailmaa Yti-
meksi (Core) ja puhuu sen ”pyhästä pi-
meydestä”. Kirjoittaja kuvaa, kuinka hä-
nen maallisen elämän identiteettinsä ja
muistonsa häipyivät kokemuksen aikana
kokonaan pois. Hän tiesi viimeinkin,
kuka hän todella on; hän koki olevansa
osa jumallista todellisuutta, jonka olemus
on rakkaus. Sama Jumala ja jumalallinen
rakkaus ylläpitävät lukemattomia uni-
versumeja.

Alexander kertoo, että varhemmin
hänellä oli jonkin verran tietoa kuole-

manrajakokemuksista, mutta useimpien
lääketieteilijöiden tavoin hänkin piti
mahdottomana, että rajakokemukset voi-
sivat viitata muuhun kuin aivojen hallu-
sinatoriseen tilaan. Kirjoittajan oma ko-
kemus kuitenkin muutti hänen käsityk-
sensä täydellisesti. Aleksander korostaa
useaan kertaan, että hänen kokemansa
transsendenttinen maailma oli paljon to-
dellisempi kuin normaali fyysinen maail-
ma. Aleksanderin mukaan aivot eivät
tuota tietoisuutta, vaan ne toimivat
eräänlaisena suotimena, joka sovittaa tie-
toisuuden fyysisen maailman ehtoihin
sopivaksi (tämä ajatus muuten esiintyy jo
William Jamesilla).

Kuinka Alexander aivokirurgina ja
luonnontieteilijänä sovittaa rajakoke-
muksensa yhteen tieteellisen maailman-
kuvan kanssa? Hänen mukaan hyvin mo-
net luonnontieteilijät yksinkertaisesti si-
vuuttavat tietoisuuden olemassaoloon
liittyvän ongelman, koska heille tietoi-
suus on vain fysikaalisten prosessien si-
vutuote. Kokemuksensa perusteella Ale-
xander sen sijaan väittää, että transsen-
denttinen tietoisuus josta ihmiset ja koko
maailma ovat osallisia, on koko todelli-
suuden perusta. Tukea käsitykselleen
hän hakee ensinnäkin filosofiasta puhu-
malla tietoisuuden ns. kovasta ongelmas-
ta (tosin Alexander määrittelee ongel-
man toisin kuin se filosofisessa keskuste-
lussa tehdään) ja toisaalta viittaamalla
nykyfysiikkaan (kvanttimekaniikkaan).
Vaikka tietoisuuden metafyysistä perus-
tavuutta voidaankin mielestäni puolus-
taa, jää Alexanderin teoretisointi epä-
määräiseksi. Jos tietoisuus on todellisuu-
den perustava ilmiö, tarvitseeko tätä väi-
tettä  yrittää  tukea fysikaalisen tieteen
keinoin? Olennaista on pikemminkin
osoittaa, että väite on yhteensopiva luon-
nontieteiden tulosten kanssa. Siksi esi-
merkiksi Alexanderin väite, että ”todelli-
nen  ajattelu  ei ole aivojen tuottamaa”
kaipaisi perusteluja erityisesti aivojen
asiantuntijalta. Ylipäänsä kirjoittaja vai-
kuttaa niin vakuuttuneelta oman koke-
muksensa totuudesta, että tietty saarna-
nuotti ei tekstistä ole kaukana. On kui-
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tenkin muistettava, että henkilökohtai-
nen vakuuttuneisuus ei ole riittävä to-
tuuden kriteeri – olipa oma kokemus
ollut miten pysäyttävä tahansa.

Alexander käy myös läpi mahdollisia
neurofysiologisia selityksiä kokemuksel-
leen. Hänen mukaansa nämä selitykset
epäonnistuvat erityisesti siksi, että hä-
nen isoaivojensa kuorikerros (neokortek-
si) oli toimimattomassa tilassa. Esimer-
kiksi aivojen omien ”huumeiden” tuotta-
mat kokemukset edellyttävät toimivaa
neokorteksia. Ainoa ns. naturalistinen
selitys näyttäisi olevan, että Alexanderin
kokemus ilmeni sinä lyhyenä hetkenä,
jolloin hän heräsi koomasta (poikkeavis-
sa tajunnantiloissa ajan kokeminen
muuttuu). Tällöin Alexanderin aivot oli-
sivat koostaneet kokemuksen menneiden
muistikuvien katkelmista. Tämänkin se-
lityksen kirjoittaja torjuu mielestäni us-
kottavasti. Kokemus oli poikkeuksellisen
voimakas ja selkeä; on vaikea uskoa, että
se olisi perustunut katkelmallisiin muis-
toihin. Tosin erääseen Alexanderin mai-
nitsemaan piirteeseen voisi kiinnittää
huomiota. Kirjoittaja kuvaa, kuinka hän

lapsuudessaan usein näki selkounia len-
tämisestä. Eräässä tutkimuksessa on ha-
vaittu, että kuolemanrajakokijoilla on ta-
vallista suurempi taipumus kokea tiloja,
joissa uni ja valvetietoisuus sekoittuvat.
Tämä taipumus tuskin selittää ihmisten
kuolemanrajakokemuksia, mutta se voi
auttaa ymmärtämään, miksi tietyllä hen-
kilöillä on rajakokemus ja toisilla ei.

Alexander panee paljon painoa sille,
että hänen rajakokemuksensa on tapah-
tunut aivojen ollessa toimimattomassa
tilassa. Tällä on toki suuri merkitys kes-
kusteltaessa materialistisen ihmiskuvan
totuudesta; tosin skeptikot voivat aina
kiistää väitteen aivotoiminnan puuttu-
misesta. Mutta voidaan myös kysyä,
kuinka keskeistä rajakokemuksen sisäl-
lön kannalta on aivojen toimimattomuu-
den todisteleminen. Jos kuolemanrajako-
kemuksia tarkastellaan aitoina mystisinä
kokemuksina, voivat ne paljastaa todelli-
suuden transsendenttisen ulottuvuuden,
vaikka kokijan aivot  olisivat  toimineet
täysin normaalisti.
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Vartijan matkassa 1892

Heidi Haahtela

Herman Råbergh argumentoi Vartijassa 120 vuotta sitten seuraavaan tapaan us-
konnonvapauslakia vastaan ja ”voimakkaan ja virkeän kansanrakkauden kannat-
taman kansankirkon” aseman puolesta.

Meidän käsityksemme mukaan ei siis
useinmainittuja epäkohtia taideta eikä
saakaan korjata muutoksien kautta lute-
rilaisen kansankirkon laissa. Ei kirkon,
vaan valtion laki on syynä, ja se on vas-
tuunalaisena siitä. Siis on valtionlaki,
eriuskoislaki, kehitettävä ja muutettava.
Me uskomme tosin, että laajemman us-
konnonvapauden tarve, kuin minkä ny-
kyinen eriuskolaislaki myöntää, ei ole
niin välttämätön kuin moni on sitä luul-
lut. Käsitys uskonnonvapaudesta on näet
monelle sangen horjuva ja yksipuolinen.
Sillä ymmärretään vähemmässä määräs-
sä oikeutta etsiä tyydytystä omantunnon
vaatimuksille uskonnosta, vaan enem-
mässä määrässä oikeutta halveksia us-
konnollisia tarpeitansa tai ainakin va-
pauttaa niitä kaikesta vaarinpidosta pait-
si omaa mielivaltaisuutta. Tämä käsitys
on pidettävä kevytmielisyytenä, ja itses-
tänsä selvä on, että valtion lainsäädäntö
ei taida eikä saakkaan suostua uskonnol-
liseen kevytmielisyyteen, vaan on sen sitä
hillitseminen. Katsantokantaa ei valtion-
laki taida tuomita, olkoonpa se kuinka
kevytmielinen hyvänsä. Omantunnon-
pakkoa se ei saa eikä taidakaan harjoit-
taa. Mitä ihminen ajattelee sydämessään,
siitä on hän yksinänsä vastuunalaisena

Jumalan edessä; mutta kun hänen sisäl-
linen elämänkatsantonsa ilmenee ulko-
naisissa harjoituksissa, silloin astuu se
alalle, jonka täytyy olla lain katsonnan
alla. Lain tulee hillitä ja rangaista kaik-
kea kevytmielisyyttä, samalla kun se tu-
lee olla yksityisen oppaana kehittämässä
ja tyydyttämässä omantunnon uskonnol-
lisia tarpeita. Tästä seuraa, että kaikkien
yksityisten uskonnollisten mielijohteiden
ja vaatimusten noudattaminen olisi moi-
tittava hairahdus. Mutta me emme epäile
toivomuksenamme lausua uskonvapau-
den laajentamista nykyisen eriuskolais-
lain perustuksella ja pidämme tämän pu-
heena olevan kysymyksen ainoana oikea-
na ratkaisuna. […]

Tällä ei ole vielä kysymys kokonansa
ratkaistu; sillä aina on löytyvä ihmisiä,
jotka pitävät kaikkea järjestystä sietämät-
tömänä pakkona ja jotka erittäin katsovat
ihmisen velvollisuuden huomioonottaa,
kasvattaa ja kurissa pitää uskonnollisia
taipumuksiansa väkivaltaiseksi hyök-
käykseksi yksityisen vapauden oikeuteen.
Nämä tahtovat mieluummin pysyä kan-
sankirkossa, toivossa että se suolaton tra-
ditsiooni, joka siinä on luonut heille häi-
ritsemättömän tyyssijan, yhä edelleen
säästäisi  heitä  kaikista  kirkon  puolelta
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tehdyistä vaatimuksista noudattaa kris-
tityn ihmisen velvollisuuksia armonväli-
kappalten käytäntöön nähden. Tässä ei
mikään uskonnonvapautta koskeva lain-
säädäntö auta, sillä uskonto on sellaisille
olennoille aivan vieras asia. Myöskin siir-
tyminen ja kuuluminen johonkin erius-
kolais-yhteiskuntaan, olkoonpa se sitte
miten vapaamielinen hyvänsä, tuntuisi
aina heistä sietämättömältä pakolta, kos-
ka he joko kokonansa ovat välinpitämät-
tömiä uskonnollisista kysymyksistä tai
sitte vihamielisiä jokaista suoraa uskon-
nollista vakaumusta kohtaan. Siis ei näy-
tä olevan muuta keinoa näiden vaikeuk-
sien ratkaisemiseksi kuin valinnallisen,
fakultatiivisen siviiliavioliiton käytän-
töön ottaminen, kuitenkin niin, että se ei
saa koskettaa kansankirkon tai muiden
valtion hyväksymäin uskonnollisten yh-
teiskuntien oikeutta niiden jäsenien ku-
rinpidossa. Kuitenkin otaksumme me
useista syistä, että aika näiden muutok-
sien esittämiseen ja toimeenpanemiseen
ei ole vielä käsissä. Me uskomme myös,
ettei sen tarve läheisimmässä tulevaisuu-
dessa näyttäydy niin kireänä kuin tähän
saakka. Waikea on näet kieltää, ettei se
taipumus uskonnolliseen vapaaoppisuu-
teen epäuskon muodossa, joka viime vuo-
sikymmeninä on päässyt voimaan maas-
samme niin kuin edellä on huomautettu,
olisi yhteydessä onnellisten erittäin suo-
tusain olojen kanssa, jota kansamme sillä
ajalla on saanut nauttia. Wastoinkäymis-
ten aika on nyt lähestynyt, jonka loppua
ihmissilmä ei taida nähdä; ja monella
taholla, missä ennen ei tunnustettu elä-
vää, Kristuksessa ilmestynyttä Jumalaa,
näytään nyt tahdottavan ainakin vedota

siihen Jumalaan, ”joka ohjaa kansojen
kohtalot” ja vieläpä oltavan taipuvaiset
myöntämään, että uhkaavat vastoinkäy-
miset ovat rangaistuksena ”kansan syn-
neistä”. Näyttää siltä, kuin hätä täällä,
niinkuin usein ennenkin, olisi opettanut
ihmisille sen, mitä he hyvinä päivinä ei-
vät kyenneet oppimaan. Me rohkenem-
me toivoa, että nämä yksityiset tapahtu-
mat ovat hyviä enteitä, jotka todistavat
sekä yksityisten että kansojen heräämis-
tä miettimään kristillisen uskonnon mer-
kitystä. Kenties antavat nämä tapahtu-
mat oikeuden toivoa parempienkin aiko-
jen koittavan luterilaiselle kansankirkol-
le. Tähän asti on se saanut kestää tuon-
tuostakin hyökkäyksiä epäuskon ja lah-
kolaisuuden puolelta; on huomattu näet
monella taholla halua repiä sitä rikki.
Monikaan ei ole tahtonut myöntää, että
voimakas ja virkeä kansan rakkauden
kannattama kansankirkko on parhaim-
pia suojeluskeinoja meidän kaltaiselle
pienelle kansalle. Kentiespä sen mukaan
kuin oikea käsitys nykyisen tilan syvästä
vakavuudesta saavutetaan tullaan tätä
yhä yleisemmin huomaamaan ja sen mu-
kaan sitte menettelemään. Silloin on
kenties myös tuo usein uusittu ylenkatse
tämän kirkon järjestystä kohtaan vä-
henevä, ja moni, joka nyt ei todellisesta
omantunnon vakaumuksesta, vaan
enemmän ajattelemattomuudesta ja mul-
listuksen halusta tai petollisen n. k. ”va-
paamielisen valistuksen” pakosta on hal-
veksinut ja ylenkatsonut kirkolle usko-
tuita armonvälikappaleita, huomaa, että
näiden armonvälikappalten käyttäminen
evankeelisessa kirkossa ei ole ainoastaan
velvollisuus, vaan kallisarvoinen oikeus.
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