
Kiista poikavauvojen
ympärileikkauksesta

Matti Myllykoski

n Loppukeväästä 2012 perussuomalais-
ten kansanedustaja Vesa-Matti Saa-

rakkala teki eduskunnalle lakialoitteen
ympärileikkausten kriminalisoimiseksi.
Konkreettinen ehdotus lakipykäläksi
kuului näin: ”Joka järjestää viittätoista
vuotta nuoremmalle lapselle ilman lääke-
tieteellisiä perusteita ympärileikkauksen
tai osallistuu sen suorittamiseen, on tuo-
mittava, jollei teosta muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta, ilman
lääketieteellisiä perusteita suoritetun
ympärileikkauksen järjestämisestä sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi. Yritys on rangaistava.”

Aloitteessaan Saarakkala katsoi, että
yleisesti ”on juridisesti kestämätöntä,
että poika- ja tyttölapset asetetaan oikeu-
dellisessa tarkastelussa eriarvoiseen ase-
maan heille suoritetun ympärileikkauk-
sen lainmukaisuutta arvioitaessa”. Suo-
messa hyvin monet – allekirjoittanut mu-
kaan lukien – tuomitsevat joissakin mus-
limimaissa harjoitetun ja siirtolaisten
mukana Suomeen tuodun tyttöjen ympä-
rileikkauksen sukuelinten silpomiseksi,
mutta eivät pidä sekä etenkin juutalaisil-
la heidän uskonnolliseen identiteettiinsä
olennaisesti kuuluvaa poikien ympäri-

leikkausta rikollisena tai edes tuomitta-
vana. Saarakkalan aloite ei saanut tarvit-
tavaa kannatusta ja raukesi, mutta kes-
kustelu poikien ympärileikkauksesta ei
ole laantunut.

Keskustelu vailla lääketieteellisiä pe-
rusteluita tehtävien ympärileikkausten
kriminalisoinnista on noussut uudelleen
esille, kun eduskunnan sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa kielteinen kanta ym-
pärileikkauksiin on selvästi vahvistunut.
Näissä näkemyksissä tyttöjen ja poikien
ympärileikkaus nähdään yhä enemmän
lain edessä samanlaisena asiana. MTV:n
haastattelema Juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvoston puheenjohtaja Gi-

deon Bolotowsky reagoi tällaiseen ke-
hitykseen hyvin voimakkaasti. Jos taas
Suomeen tulisi ympärileikkaukset kieltä-
vä laki, Suomen juutalaiset joutuisivat
Bolotowskyn mukaan lähtemään maas-
ta: ”He lähtisivät täältä pois. Ilman muu-
ta! Eivät Suomen juutalaiset voi asua
antisemiittisessä yhteiskunnassa.” Bolo-
towskyn reaktiota ei ole syytä ihmetellä;
poikavauvojen ympärileikkaus on Suo-
men juutalaisille vähintään yhtä tärkeä
kuin lapsikaste on Suomessa vaikuttavil-
le perinteisille kristillisille kirkoille.
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Vaikka poikavauvojen ympärileik-
kaus on olennainen osa juutalaisuutta,
sillä on vahvat juurensa etenkin anglo-
saksisessa lääketieteellisessä ajattelussa.
Maailmansotia edeltäneenä  aikana esi-
nahan ympärileikkauksen katsottiin eh-
käisevän tai parantavan monia erilaisia
sairauksia sekä jopa hillitsevän mastur-
baatiota. Poikavauvojen ympärileikkauk-
selle suopea kanta on säilyttänyt ase-
mansa maltillisessa ja tarkempaan tutki-
mukseen perustuvassa muodossa. Sen
myönteisten   vaikutusten   kannattajilla
on takanaan uskonnosta riippumattakin
traditio, johon liittyviä käsityksiä voi
puolustaa tai vastustaa.

Poikavauvojen ympärileikkauksen
vastustajat korostavat ympärileikkauk-
seen liittyvää infektioriskiä, joka on asian-
sa osaavan lääkärin käsissä ja hygieeni-
sesti turvatuissa oloissa hyvin pieni. Pro-
sentuaalinen arvio riskistä vaihtelee vä-
lillä 0,2–1,5%. Haittapuoliin luetaan eri-
tyisesti viimeaikaisessa keskustelussa
vauvalle aiheutettu kipu ja siitä seuraava
järkytys tai trauma, joiden tutkiminen
tosin on huomattavan vaikeaa. On kui-
tenkin todettu, että sikiöiden kykyä tun-
tea kipua on aliarvioitu. Uutena argu-
menttina keskusteluun on ilmaantunut
myös ajatus, että vauvana koettu ympä-
rileikkaus vähentää myöhempää suku-
puolista nautintoa. Tämä on edellistä väi-
tettä vieläkin vaikeampi todentaa, ja joku
voisi väittää jopa päinvastaista. Monesti
kaikkien uskonnollispohjaisten ympäri-
leikkausten niputtamisessa yhteen on
nähtävissä uskontokritiikkiä, jossa yksi-
lön oikeudet asetetaan vastakkain epätie-
teelliseksi ja epäinhimilliseksi koetun us-

konnollisen perinteen kanssa.
Läätetieteen piirissä käytävä keskus-

telu ei liity ensi sijassa tällaisiin asetel-
miin vaan objektiivisuuteen pyrkivään
tutkimukseen. On kuitenkin huomatta-
va, että kulttuuriset asenteet erottavat
Yhdysvalloissa  ja Euroopassa vaikutta-
vien tutkijoiden käsityksiä toisistaan. Ka-
nadassa noin 48 % ja Yhdysvalloissa pe-
räti 60 % poikavauvoista ympärileika-
taan edelleen ei-uskonnollisista syistä.
Aiemmin luvut olivat jopa korkeampia.
Ympärileikkauksen sairauksia ehkäise-
västä vaikutuksesta on Yhdysvalloissa
tuotettu tutkittua tietoa, jonka mukaan
ympärileikkaus heikentää miehillä todis-
tetusti virtsatietulehduksen ja sukupuo-
litautien, erityisesti HIV-tartunnan ris-
kiä. Brian J. Morris ja Thomas E.

Wiswell kirjoittavat virtsatieinfektion
esiintymisen ympärileikatuilla ja ympäri-
leikkaamattomilla vauvoilla, pojilla ja
miehillä artikkelissaan ”Circumcision
and Lifetime Risk of Urinary Tract Infec-
tion: A Systematic Review and Meta-
Analysis”, The Journal of Urology 189
(2013) 2118–2124. Artikkeli kirjaa 22 tut-
kimukseen perustuvan meta-analyysin
tulokset, jotka osoittavat esimerkiksi,
että virtsatietulehduksen riski on ympä-
rileikkaamattomilla poikalapsilla lähes
kymmenen kertaa korkeampi kuin ym-
pärileikatuilla. Kun Yhdysvalloissa aiem-
min tavanomaisten ympärileikkausten
määrä on laskussa, nyt pelätään erityi-
sesti infektioiden lisääntymistä. Miesten
ympärileikkausta on myös suositeltu
osaksi maailmanlaajuista AIDSin leviä-
misen vastaista toimintaa; tämä johto-
päätös tehdään esimerkiksi usean asian-
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tuntijan tutkimuskatsauksessa ”The Im-
pact of Male Circumcision on HIV
Transmission” (The Journal of Urology

183 [2010] 21–26). Afrikan vakavien
AIDS-alueiden miehiin kohdistuva tutki-
mus osoittaa, että heistä ympärileikatuil-
la esiintyy selvästi vähemmän HIV-tar-
tuntoja, vaikka heidän sukupuolinen ak-
tiivisuutensa  on suurin piirtein samaa
luokkaa kuin ympärileikkaamattomien-
kin. Kaikki tämä tutkimus on luonnolli-
sesti syntynyt konteksteissa, joissa poi-
kien ympärileikkauksen takana on vahva
lääketieteellinen traditio ja taipumus sen
vaalimiseen.

Suurimmassa osassa Eurooppaa asiat
ovat toisin. Ympärileikkauksia ei perin-
teen puuttuessa nähdä mielekkääksi kei-
noksi sairauksien ehkäisyyn – keinoksi,
jota pitäisi puolustaa, tutkia tai perustel-
la. Suomen Lääkäriliitto ja Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim ovat keväällä
2013 antamassaan lausunnossa kyseena-
laistaneet amerikkalaiset tutkimukset,
joiden mukaan poikien ympärileikkaus
olisi lääketieteellisistä syistä suositeltava.
Suomalaisten asiantuntijoiden mielestä
kulttuurierot ohjaavat poikien ympäri-
leikkausta koskevia käsityksiä. He totea-
vat, että lasten virtsatieinfektio on harvi-
nainen ja että se on hoidettavissa anti-
biootein; ympärileikkaukseen itseensä
liittyvä riski on heidän mukaansa tilastol-
lisesti hieman korkeampi kuin riski saada
virtsatieinfektio. Esinahan poistamista
sukupuolitautien ehkäisemiseksi he puo-
lestaan pitävät täysin tarpeettomana.

Lääketieteellisten argumenttien
osalta Suomen Lääkäriliitto ja Suomalai-
nen Lääkäriseura Duodecim voisivat

nähdäkseni asettua kannalle, jonka mu-
kaan poikavauvojen ympärileikkauksia
voidaan tehdä asettamatta niiden etuja ja
haittoja jyrkästi vastakkain. Julkilausu-
massaan he kuitenkin sanovat myös, että
”leikkauksessa on kyse peruuttamatto-
masta toimenpiteestä terveelle lapselle,
joka ei itse kykene päättämään puoles-
taan”. Edelleen he pitävät tärkeänä,
”että tutkijan oma usko tai vakaumus ei
pääse vaikuttamaan tulosten tulkin-
taan”. Nämä johtopäätökset ovat ongel-
mallisia, koska amerikkalaislääkärien
tutkimustulokset ja niistä käyty keskus-
telu eivät liity heidän uskontoonsa vaan
tutkitun tiedon tulkintaan siinä konteks-
tissa,  jossa  he  toimivat. Edelleen  voisi
väittää, että jokainen rokotus tai vaikka-
pa  sosiaalisista syistä tehty abortti on
peruuttamaton toimenpide ”terveelle
lapselle, joka ei itse kykene päättämään
puolestaan”. Näissä kahdessa argumen-
tissa ei mielestäni ole kyse tieteellisestä
argumentaatiosta vaan asenteista, joiden
suhdetta muihin lääketieteellisiin ja eet-
tisiin valintoihin ei ole pohdittu loppuun
saakka. Vanhemmille voi mielestäni an-
taa mahdollisuuden poikalapsensa ympä-
rileikkaukseen aivan yhtä pitävin perus-
tein kuin heille voidaan antaa mahdolli-
suus tehdä rokotuksiin liittyviä valintoja
tai teettää abortti sosiaalisista syistä.

Poikien ympärileikkauksen krimina-
lisoiminen ja leimaaminen yksioikoisesti
pahoinpitelyksi ja yksilön perusoikeuk-
sien loukkaamiseksi ei olisi viisasta lain-
säädäntöä. Siinä ei ole kysymys samasta
asiasta kuin tyttöjen ympärileikkaukses-
sa – ei eettisesti, lääketieteellisesti eikä
uskonnollisestikaan katsoen.
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Evankeliumi Kari Peitsamon
mukaan
Matti Myllykoski haastattelee Kari

Peitsamoa

n Rock-legenda Kari Peitsamo on poik-
keuksellinen kristitty. Hänen uskonsa on
syntynyt kypsällä iällä ja vailla yhteyttä
kirkkoon, herätyskristillisiin tai muihin yh-
teisöihin. Hän julistaa uskoaan toisin kuin
muut uskoon tulleet: hän tyytyy lyhyisiin
ydinlauseisiin, joilla on sekä kova ytimensä
ja särmänsä, mutta myös monimielinen
ulottuvuutensa. Tämän haastattelun tar-
koituksena on avata Kari Peitsamon uskoa
ja julistusta, joka on kiinnostavin ja virkistä-
vin ilmiö, jonka Suomen Siionissa hyvin
pitkään aikaan olen kohdannut.

Näkemisestä

Olen keskustellut Karin kanssa useaan
otteeseen, yrittänyt jäljittää hänen ajat-
telunsa polkuja, osunut oikeaan ja men-
nyt harhaan, vetänyt Karin aforismeja
liian pitkälle ja kulkenut välillä väärään
suuntaan. Tämän haastattelun alkaessa
pysähdyn tulkitsemaan yhtä hänen ydin-
ajatuksistaan: ”Minulla ei ole päätä.”

MM: Jokainen meistä näkee toisen
ihmisen pään ja kasvot, mutta minä en

näe omiani. Näen kaiken muun ympäril-
läni. Luotan siihen, mitä näen: kun yri-
tän katsoa päätäni, en näe mitään. Pääni
on peilissä ja peili on maailmassa. Omas-
sa tilassaan ihminen tutkii itseään peilin
kautta. Minä voin kuitenkin nähdä alku-
peräisen pääni, jota ei ole. Näen silloin
tyhjyyden. Siksi minä olen itselleni myyt-
ti. Kun kuvittelen, että minulla on pää,
olen sokea. Onko näin?

KP: Noin se on. Jos kuvittelen har-
tioilleni jalkapallon kokoisen möykyn,
olen hallusinaation vallassa. Pääni on
maailmassa. Itse asiassa minulla on mon-
ta päätä. Miljoonittain: peilissä, valoku-
vissa, kiiltävissä ovenkahvoissa, näyteik-
kunoiden heijastuksissa ja jokaisen vas-
taantulijan katseessa.

KP vaihtaa näkökulmaa ja sanoo:
Jokainen mies luulee kusevansa alas-
päin. Mies ei tajua, että maailma loppuu
hänen kaulaansa. Kun ihminen painaa
päänsä, hän näkee kaiken ylöspäin, ylös-
alaisin! Nähdessään kaiken ympärillään
ihminen on liikkumaton ja ikuinen.
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MM: Ihminen ei siis tajua, millainen
kuningas hän on elämässään. KP: Juuri
noin. MM: Mutta ihmistä ilmeisesti vai-
vaa jonkinlainen hybris. KP: Todellakin,
ja vakava sellainen. Tälle hybrikselle ih-
minen kuolee vain osallistumalla Jeesuk-
sen ristinkuolemaan Golgatalla. MM:

Miksi ihmisen ongelman ratkaisuiksi ei-
vät kelpaa elämänviisaudet tai psykolo-
giat? KP: Näkeminen Kristuksessa on
kaikki.

MM: Päättömän ihmisen ongelman
ratkaisuksi kelpaa siis vain uusi pää?
KP: Päättömyys ei ole suinkaan ongel-
ma, vaan ratkaisu. Kun vapaudumme
kuvittelemasta itsellemme pään, vapau-
dumme elämään Kristuksessa. Sillä, ku-
ten Raamatusta voimme lukea, Kristus
on miehen pää, ja Kristuksen pää on
Jumala. Näin Kristus toimii konkreetti-
sesti välittäjänä Jumalan ja ihmisen suh-
teessa.

MM: Sinä kytket tähän myös kysy-
myksen armosta ja teoista… KP: Vas-
taanottaessamme näkemisen Kristukses-
sa asetumme myös Hänen armonsa va-
raan. Meidän tehtävämme on siis näiltä
osin suoritettu. Hyvät teot, viisaus ja
moraalisesti korkea elämä saavat odot-
taa. Itse asiassa ainoa tapa edistää edellä
mainittuja on vain pysyä Herrassa, so.
jakaa tämä näkeminen, joka edellä on
kuvattu. Tätä, ja vain tätä, on tehdä
Herran työtä. Herran työn tulos on en-
nalta arvaamaton ja yllättävä, mutta
vaikka lopputuloksen aika, paikka ja tapa
ovatkin meiltä salatut, yksi on varmaa.
Herran päivä tulee kyllä, mutta silloin
kun sitä vähiten odotamme. Kuin varas
yöllä.

MM: Kun uskova ihminen on ristiin-
naulittu yhdessä Kristuksen kanssa, hän
katsoo alhaalta ylös maailmaa, joka on
hänen samalla hänen silmissään ylösalai-
sin. Mikäli ymmärrän sinua oikein, juuri
tähän päättömyyden huomaamiseen ja
maailman ylösalaisin näkemiseen liittyy
kristityn nöyryys, vapaus, armahdettuna
oleminen. Minusta tuntuu siltä, että si-
nulle kristittynä oleminen on jatkuvaa
näkemistä ja nimenomaan näkemistä toi-
sin. Pitääkö paikkansa?

KP: En näe toisin, vaan näen. Tois-
tan: nyt vasta näen. Nöyryydestä, vapau-
desta tai armosta en tiedä, mutta sen
tiedän, että minä, joka ennen olin sokea,
nyt näen. Ja tuo mies, joka antoi minulle
näköni, onko hän syntinen, sitä en tiedä.
En puhu  vertauksin enkä  arvoituksin.
Kyse on konkreettisesti todellisuuden nä-
kemisestä, kuin se on. Tätä on elämä
Kristuksessa. Kompastuskiveksi sen te-
kee näkemisen helppous, ei suinkaan vai-
keus, sillä tämä näkeminen hylkii kaik-
kia filosofioita, epistemologioita mutta
myöskin magiaa. Näkemällä vapaudum-
me kaikesta taikauskosta ja ennen kaik-
kea myytistä nimeltä ihminen. Sillä ihmi-
nen on myytti. Vain Kristus on tosi. Mut-
ta Jumalan piti tulla ihmiseksi, jotta ih-
minen voisi jälleen elää Jumalan yhtey-
dessä. Usko on sen näkemistä, mitä ei
nähdä. Ei suinkaan näkemistä toisin,
vaan näkemistä oikein. Ainoaa todellista
näkemistä. Kaikki muu on sokeutta.

Kristuksesta

MM: Oikein näkemisenä kuvaamasi nä-
keminen ei liity ensi sijassa ihmisen sisäi-
seen muutokseen vaan totuuteen. Oikein
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nähdessään ihminen huomaa olevansa
myytti. Tarkoitatko ihmisen myyttisyy-
dellä sitä, että ihminen näkee kaiken
ympärillään syntymästään saakka väärin
ja elää harhan vallassa? Perinteisesti
myytti ei tarkoita väärää käsitystä vaan
tarinaa tai kertomusta, jossa modernin
historiankirjoituksen kannalta taru ja to-
dellisuus sekoittuvat toisiinsa. Mikäli
ymmärrän myytti-termin käyttöäsi oi-
kein, oman näkemisemme harhaisuus on
pohjimmiltaan kaiken kattavaa: se värit-
tää kaikkia niitä tarinoita, joita ihmiset
luovat itsestään, toisistaan sekä erilaisis-
ta ihmisryhmistä ja koko maailmasta ym-
pärillään. Tätäkö tarkoitat myytillä?

KP: Myytti syntyi Adamin langetes-
sa. Näkeminen muuttui. Eeva näyttäytyi
objektina. Paratiisissa ei aluksi ollut por-
noteollisuutta, mutta koska ihminen teki
itsestään myytin, hänen oli poistuttava
paratiisista myyttien maailmaan. Ja tääl-
lä sitä ollaan. Koko sosiaalistumisproses-
simme edellyttää tämän kollektiivisen
harhan, ihmistä koskevan myytin hyväk-
symistä. Sitä kutsutaan perisynniksi.
Lapsi, joka ei hyväksy ideaa harteillaan
olevasta karvaisesta möykystä, ei tule
aikuisena selviytymään yhteiskunnassa.
Siksi myytti ihmisestä on välttämätön.
Mutta aikuistuttuaan ihminen joutuu
kysymään, mikä on hänen todellinen
identiteettinsä. Silloin hänestä tulee tuo
Jaakobin kirjeen kaltainen mies, joka
tarkastelee kasvojaan peilistä. Ja silloin
hän ymmärtää, että nuo kasvot ja tuo pää
peilissä ovat myytti. Lankeemuksessa
syntynyt harha. Todellisuudessa päätä ei
ole. Kun tarkastelen itseäni ilman peiliä,
siis välittömän, todellisen kokemukseni

kautta, maailmani päättyy paidan kau-
luksen kohdalla. Siitä alkaa taivasten
valtakunta. Kun näen tämän, olen pelas-
tettu. Joten Jumalan näkeminen on hel-
pompaa kuin heinänteko. Kristuksen voi
nähdä kuka tahansa, koska tahansa.
Kristuksen näkeminen on helpompaa
kuin hillopurkin. Tämä näkeminen on
kuitenkin vasta alku. Sitä kutsutaan
kääntymykseksi. Uudestisyntyminenkin
käy. Nikodemos ihmetteli, miten ihmi-
nen voi vanhana syntyä. Näin se käy.
Tästä kuitenkin vasta alkaa kristityn
vaellus. Sillä me vaellamme uskossa,
emme näkemisessä. Ja usko tarkoittaa
Herran työtä, so. tämän näkemisen koke-
muksen uudistamista ja äärelle palaa-
mista joka päivä, joka hetki. Tästä meitä
muistuttaa ehtoollinen. Kun viini ja leipä
saapuvat äärettömään tyhjyyteemme,
jossa kuvittelimme pään olevan, olemme
yhtä Kristuksen kanssa.

MM: Luulen, että moni sinun kristi-
tyn vaellustasi seurannut on pitänyt ajat-
teluasi arvoituksellisena eikä ole päässyt
siihen kiinni. Tämä on ollut oma ongel-
mani ja varsinainen syy tämän haastat-
telun tekemiseen. On hyvä huomata, että
ajattelusi on hyvin selkeää ja yksinker-
taista, kun se avataan. Kiteytät kristilli-
sen uskon siihen, että se on Kristuksen
näkemisen ja Kristuksessa näkemisen
kokemuksessa elämistä. Minusta tuntuu
siltä, että haluat kuvata mahdollisimman
tarkasti uskon ytimen, ja riisua ainakin
tämän ydinkuvauksen kaikesta epäolen-
naisesta – tunteista, filosofoinnista, apo-
logetiikasta, etiikasta. Ennen kaikkea
huomaan, että haluat vetää selvän rajan
ei-kristillisiin henkisyyden muotoihin,
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etenkin new age -tyyliseen ajatteluun.
Vaikuttaa  siltä, että Kristus-kuvasi on
keskittynyt yhteen olennaiseen pistee-
seen, josta voit johtaa kaiken muun. Ym-
märränkö sinua oikein, kun kuvittelen,
että sinulle Kristus ei ole myytti, koska
hän tekee meille yhden olennaisen asian:
antaa meille näön? Onko oikein sanoa,
että sinun mielestäsi kaikki muu kristil-
lisessä uskossa seuraa tästä tai havain-
nollistaa tätä vai onko uskossa mielestäsi
jotakin, joka olisi tästä oivalluksesta riip-
pumatonta?

KP: Tulkitset tismalleen oikein.
Kristus on kaiken keskus, näkeminen
Kristuksessa. Sillä kun elän Kristukses-
sa, enää en elä minä, vaan Kristus minus-
sa. Mutta ensin minun täytyy kuolla,
kuolla maailmalta, niin kuin Kristuskin
kuoli. Kristus on tässä esikuvamme ja
edelläkävijämme. Mutta miksi Kristus
kuoli, ja miten? Paavali puhuu arvoituk-
sellisesti ”tämän maailman valtiaista”,
jotka ristiinnaulitsivat kirkkauden her-
ran tuntematta häntä. Ilmestyskirja viit-
taa uhriin, joka annettiin maailman luo-
misen alussa – siis kauan ennen Golgatan
tapahtumia. Jumalan suunnitelmana on
ollut siis lähettää poikansa surmattavak-
si, ja sitten herättää kuolleista. Vasta
tekonsa jälkeen surmaajat ymmärtäisi-
vät, mitä ovat tehneet. Mutta silloin on jo
myöhäistä – heidän kannaltaan. Sillä
näin Kristus ottaa ylösnousseena hallin-
taansa kaikki maailman henkivallat, vii-
meisenä niistä kuoleman. Tämä kaikki
tapahtuu ristillä. Risti on siis se näkemi-
sen positio, joka avaa Kristuksen kautta
meillekin tien Jumalan valtakuntaan.
Tämä näkökulma ylittää lain – ei siis

kumoa, mutta ylittää. Sillä laki on annet-
tu meidän myyttisten olentojen välille, ja
siksi laki osoittaa synnin, sokeuden. So-
keat fariseukset käyttivät lakia parhaan
kykynsä mukaan – tunnetuin seurauk-
sin. Laki tappaa. Sen pitääkin. Ensinnä
Kristuksen, ja sitten meidät muut. Mutta
Jumalan armosta me saamme Kristuk-
sessa kokea ylösnousemuksen, kun jaam-
me hänen kanssaan ristin. Risti on uni-
versumin keskus, tuo Aristoteleen liikku-
maton liikuttaja, jonka kautta Kristus
lunastaa meidät ikuiseen elämään. Pysy-
mällä Kristuksessa meille avautuvat
nämä mysteerit, eivät tietämisen, vaan
näkemisen kautta. Siksi usko on tie. Ku-
kaan ei voi kulkea sitä toisen puolesta.
Jokaisen meistä on henkilökohtaisesti
asetuttava Kristuksen esimerkkiä seura-
ten ristille ja nähtävä – siis konkreettises-
ti nähtävä – uusi  taivas  ja uusi maa.
Vasta sitten voimme ehkä ymmärtää
2000 vuoden takaiset tapahtumat Jeru-
salemissa ja Golgatalla. Järki ei niitä
koskaan tule käsittämään. Tätä on kris-
tinusko.

Lutherista, Paavalista ja ilmoituksesta

MM: Kuvaamasi tulkinta kristinuskosta
on hyvin lähellä Martti Lutherin teolo-
gian ydinajatuksia. Missä kohdin se poik-
keaa Lutherin näkemyksistä?

KP: Jatkan siitä, mihin Luther jäi.
Vaikka oma käsitteeni näkemisestä on
monilta osin yhteneväinen Lutherin
armo-ajattelun kanssa, on tulkintani
esim. ristin teologiasta Lutheriin nähden
kuitenkin olennaisesti toinen. Yhtäläi-
syyksiäkin on. Lutherin mm. Heidelber-
gin disputaatiossaan esittämä skolastii-
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kan ja etenkin ns. kunnian teologian kri-
tiikki on myös osa omaa teologista ajatte-
luani. Paavalia seuraten Luther kirkas-
taa nerokkaasti filosofian ja teologian
eron samalla hyläten keskiajan teologial-
le ominaisen epistemologisen hapuilun.
Tämä ei ole uutta. Mystiikan ja kärsi-
myksen korostaminen johtaa Lutherin
kuitenkin omassa ristin teologiassaan
alueille, jotka mielestäni eivät kestä kriit-
tistä tarkastelua. Armosta tulee näin
ikään kuin uusi laki, kumileimasin, jolla
Luther kuittaa Paavalin ajattelun syvim-
mät ja tärkeimmät haasteet ja jännitteet.
Korottaessaan armo-oppinsa   dogmiksi
Luther putoaa näin itse skolastikoille
kaivamaansa hautaan. Minun tehtäväni
on herättää hänet sieltä henkiin. Siksi
näkeminen. Ei armo. Paavalille risti ei
ole ensisijassa kärsimyksen eikä mystee-
rin ilmentymä vaan silkkaa avaruudellis-
ta geometriaa. Siirtämällä näkökulmani
Golgatan ristillä riippuvasta Jeesuksesta
sisäiseen Kristukseeni astun samalla het-
kellä ajasta ikuisuuteen. Minua ympäröi-
vä kolmiulotteinen todellisuus muuttuu
kaksiulotteiseksi. Syvyyden ulottuvuus
vaihtuu nyt kokemukseksi äärettömästä
päästä, jota minulla ei ole. Se pää on
Kristuksen. Olen näin astunut Jumalan
valtakuntaan. Tätä on näkemisen teolo-
gia. Ja tätä on perimmältään myös ristin
teologia.

MM: Entä Paavali, jolla on aivan
erityinen sija Raamatun käytössäsi ja
teologisessa tulkinnassasi?  Onko  teolo-
giasi puhtaasti paavalilaista vai erottaa-
ko jokin sinut hänen ajattelustaan?

KP: Minut ohjasivat kristillisen us-
kon ja teologisen tutkimuksen äärelle

Jeesuksen sanat: ”Silmä on ruumiin
lamppu.” Tuon lauseen myötä löysin sit-
ten apostoli Paavalin, ja itse asiassa Paa-
valin kirjeiden äärellä se on edelleenkin
referenssinäni, miten omaa uskoani tai
Paavalin kirjoituksia sitten muuten luo-
taankin. Paavaleita on useita, sen on
kriittinen tutkimus jo varhain osoittanut.
Ja jo siksi kysymys  on ongelmallinen.
Olen edellä hahmotellut omaa paavali-
laista uskon käsitystäni. Perisynnin idea,
jota ilman Paavalia emme luterilaisen
uskon keskiöön varmaankaan välttämät-
tä automaattisesti sijoittaisi, on itselleni
erityisen tärkeä. Onko se kristillisen us-
kon koko sisältö, on varmaankin kiistan-
alaista, mutta oma ihmiskuvani sopii hy-
vin yhteen Paavalin peruuttamattoman
pessimistisen ihmiskäsityksen kanssa.
Olemme hakoteillä. Ja niin perusteelli-
sesti, että joudumme toteamaan, että
sekä maasto että kartta ovat pielessä. Itse
suunnistajasta puhumattakaan. Tähän
täydellisen epätoivon ja hämmennyksen
tilaan tuo Paavali Roomalaiskirjeen sa-
nat: ”Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää,
he kyllä voivat nähdä.” Tuohon lausee-
seen luottaen voin orientoida koko eksis-
tenssini uudelleen. Sitten vasta matka
jatkuu. Enempää en voi nyt sanoa. Ja
vaikka mieluusti nyt jo sauhuaisin ja
julistaisin  näitä  ideoitani ja  teorioitani
jokaiselle satunnaisellekin vastaantulijal-
le – eihän nimittäin ole mikään pikku
juttu, kun sokeana syntynyt saa näkönsä
– luotan, että koko ilmoitus kaikessa his-
toriallisessa järisyttävyydessään kyllä
avautuu, sitten kun sen aika on. Siihen
asti painelen muina miehinä pitkin ke-
väisen Helsingin katuja ikään kuin mi-
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tään ei olisi tapahtunut, pitäen mielessä
Jeesuksen sanat: ”Älä edes poikkea ky-
lään.”

MM: Miten teologiasi suhtautuu aja-
tukseen koko Raamatusta Jumalan il-
moituksena? Onko Raamattu sinulle Ju-
malan sanaa sellaisenaan vai näetkö, että
Raamatulla on keskus, josta käsin kaik-
kea muuta on tulkittava? Jos kallistut
jälkimmäiseen vaihtoehtoon, onko Raa-
matussa ja siihen perinteisesti liitetyissä
käsityksissä jotakin, jota pidät ongelmal-
lisena?

KP: Raamattu on kokonaan tosi. Sik-
si sekä historialliset että mytologiset tul-
kinnat, jotka molemmat tahoillaan ja ta-
voillaan typistävät sen, ovat tuomitut
epäonnistumaan. Mutta hätä ei ole tä-
män näköinen, kummankaan kannalta,
sillä juuri tästähän Raamattu puhuu pu-
huessaan laista. Laki on kontekstiinsa
sidottu paradigma, joka väistämättä ku-
moaa itsensä. Sehän on itse asiassa juuri
lain luonne ja tarkoitus. Historiallis-kriit-
tinen tutkimus joutuu tulevaisuudessa
(vaikka 99 % akateemisista eksegeeteis-
tä sitä vielä pontevasti vastustaakin)
myöntämään, että historian Jeesusta ei
koskaan ollutkaan. Näin saavumme my-
tologisen tulkinnan äärelle. Mutta se-
kään ei meitä pelasta, sillä kysymykseen
myytistä Raamattu antaa vastauksen,
jota mytologiatutkimus ei ole tullut vielä
ajatelleeksikaan: koska ihminen on itsel-
leen myytti, täytyy Raamatun silloin olla
totta. Sillä vain toinen pätee. Jumala tai
ihminen. Se on juuri Raamatun sanoma.
Mitään ydintä ei ole, vaan tämä viesti on
luettavissa Ensimmäisestä Mooseksen
kirjasta Ilmestyskirjaan saakka, Raama-

tun jokaiselta sivulta, jokaisesta jakeesta,
alusta loppuun. Ainoa avain on näkemi-
nen – sanoma, joka toistuu ensimmäisel-
tä sivulta viimeiselle. Jos olemme tämän
näkemisen evankeliumin valmiit vas-
taanottamaan, ihmiskunta pelastuu. Ja
myös tenniksessä monilla tulokset pa-
ranevat kuin itsestään.

MM: Eksegeettinä olen tietysti eri
mieltä kanssasi siitä, mihin historian
Jeesuksen tutkimus johtaa ja miksi, mut-
ta se ei ole tässä yhteydessä kiinnostavaa.
Sen sijaan haluaisin jatkaa kysymyksiäni
ilmoituksesta ylipäänsä. Havainnollistan
tavoitettani usealla kysymyksellä, jotta
voisit valita itsellesi parhaiten sopivan
näkökulman; toivon, ettet kuule näissä
konekiväärin rätinää. Kun koko Raamat-
tu on sinulle Jumalan sana ja alusta
loppuun totta (siinä mielessä, että sen
avaimena on näkeminen), miten ajattelet
Raamatun syntyneen? Miten liität tähän
Raamatun kaanonin syntyprosessin?
Millä tavalla Raamattu eri aikoina ja eri
tilanteissa syntyneiden kirjoitusten ko-
koelmana on totta? Mikä tekee Raama-
tusta Jumalan ilmoituksen? Vai onko se
otettava yksinkertaisesti vastaan sellai-
sena, koska sen kantama sanoma Kris-
tuksessa näkemisestä on tosi? Onko kir-
joituskokoelma Raamatun totuudessa
kysymys taakse kyselemättömästä auk-
toriteetista vai onko sitä mielekästä pe-
rustella jollakin tavalla, esimerkiksi pe-
lastushistoriallisella teologialla?

KP: Tämä saa olla viimeinen kysy-
mys. Olen jo aivan puhki. Siksi kiitän
Sinua, Matti, jo nyt. Olet avoimesti ja
ennakkoluulottomasti lähtenyt mukaani
matkalle, jolta meillä kummallakaan ei
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ole paluuta. Ei ainakaan samalle kentäl-
le. Joten voin luvata, että työsi ei ole ollut
turhaa. Se ei ole mennyt hukkaan. Tämä
on historiallinen haastattelu. Ilmoitus
jatkuu. Se jatkuu tässä ja nyt. Kysymyk-
seesi Raamatusta en voi valitettavasti nyt
vastata tyhjentävästi, sillä minulla on
kreikan kurssi vielä kesken. Ja esimer-
kiksi englanninkielinen King James Bi-

ble vuodelta 1611 on mielestäni osa tätä
jatkuvaa ilmoitusta. Sitä minä käytän,
kun haluan ilmoituksen äärelle. Niin
hyvä se on. Yritän kuitenkin muistuttaa
itseäni siitä, että olen vain heppu, joka
yllättäen innostui näistä kysymyksistä.
Ja välillä kysyn, miksi juuri minä. Mutta
toisaalta: kuka sanoo, ettei Nokialta voi
tulla profeettaa?

Sapere aude –

Vartijan uusi tieteellisten e-kirjojen sarja

Monografiasarjan Sapere aude ensimmäinen kirja ilmestyy
Vartijan kotisivulle www.vartija-lehti.fi kaikkien ilmaiseksi

luettavaksi perjantai-iltana 23.5.

Ville Jalovaara, Paasikiven diktaatista homoiltaan. Suomen
luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet.

Antoisia lukuhetkiä!
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Twiittaavan superpaavin
ensimmäinen vuosi

Heikki Leskinen

n Paavi Benedictus XVI ilmoittaa yl-
lättäen eroavansa virastaan ja argentii-
nalaisesta Jorge Mario Bergogliosta

tulee uusi paavi. Paavi Franciscuksesta
tulee supersuosittu, ja hänet valitaan
Time-lehden vuoden henkilöksi. Juoru-
jen mukaan Benedictuksen eron taustal-
la on kabinettipeliä ja Vatikaanissa on
salainen homolobbareiden verkosto. Ku-
lunut vuosi on ollut katolisessa kirkossa
aivan käsittämättömän jännittävä.

”Rukoilkaa puolestani”

Kun 13. marraskuuta 2013 konklaavin
toisen päivän päätteeksi Sikstuksen kap-
pelin savupiipusta nousi valkoinen savu
uuden paavin merkiksi, miljoonat koti-
katsojat Pietarinkirkon aukiolle kerään-
tyneen ihmisjoukon lisäksi kerääntyivät
seuraamaan aikamme huikeinta reality-
ohjelmaa, jossa noin tunnin ajan tuijotet-
tiin herkeämättä Pietarinkirkon parvek-
keen  verhoja  odotellen, milloin ne au-
keaisivat. Draaman suurin jännitys syn-
tyi spekuloinneista, minkälainen paavi
pian verhojen takaa paljastuisi.

Valitsisiko konklaavi taas perintei-
sesti eurooppalaisen miehen Rooman
piispaksi, vai tulisiko uusi paavi esimer-

kiksi eteläiseltä pallonpuoliskolta, jossa
katolisen kirkon kasvu on kaikkein vilk-
kainta? Edustaisiko paavi konservatiivi-
sia arvoja, vai olisiko paavi reformimieli-
nen? Olisiko luvassa isoja uudistuksia,
vai pysyisikö kirkossa kaikki ennallaan?
Mikä olisi paavin kanta perinteisiin sek-
suaalieettisiin opetuksiin ja miten hän
tulisi selvittämään pitkään tapetilla ollei-
ta hyväksikäyttöskandaaleja? Olisiko
uusi paavi ennakkoarvailujen mukaisesti
tummaihoinen?

Näihin kysymyksiin saatiin ainakin
osittain vastauksia, kun piinaavan odot-
telun päätteeksi basilikan loggialle il-
mestyi verhojen takaa konklaavin kardi-
naaliprotodiakoni lausumaan tutut sa-
nat: Habemus papam!

Uusi paavi oli argentiinalainen Jorge
Mario Bergoglio, jonka paavinimeksi tuli
Franciscus. Vielä merkittävämpää kuin
se, miltä uusi paavi näytti (Franciscuk-
sen yksinkertainen pukeutuminen toi
mieleen katolisen kirkon prameasti pu-
keutuvan hengellisen johtajan sijaan pi-
kemminkin kerjäläisveljen), oli se, mitä
paavi ihan ensimmäiseksi teki: hän pyysi
ihmisiä rukoilemaan hänen puolestaan.
”Nyt haluaisin antaa siunauksen. Mutta
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ensiksi pyytäisin teiltä palvelusta. Ennen
kuin piispa siunaa ihmiset, pyydän, että
rukoilisit Herraa siunaamaan minua –
kansan rukous heidän piispansa puoles-
ta. Lausukaamme tämä rukous – teidän
rukouksenne minun puolestani – hiljai-
suudessa.” Välittömästi tämän jälkeen
paavi Franciscus antoi ensimmäisen siu-
nauksensa Urbi et Orbi – kaupungille ja
maailmalle.

Ensimmäisen paavivuotensa aikana
Franciscuksesta tuli myös ensimmäinen
todellinen twitter-paavi. Toki paavi
Benedictus XVI lähetti ensimmäisen
twiitin paavin viralliselta @Pontifex-tilil-
tä joulukuussa 2012, mutta Benedictuk-
seen verrattuna Franciscus on ensimmäi-
nen paavi, joka on systemaattisesti ollut
yhteydessä kirkkonsa jäseniin perinteis-
ten kirjeiden lisäksi myös sosiaalisessa
mediassa heti ensimmäisestä paaviuspäi-
västään lähtien. Paavin englanninkieli-
sellä tilillä on yli 3,8 miljoonaa seuraajaa,
ja jos paavin erikieliset tilit lasketaan
yhteen, on paavin twiittejä seuraavia ih-
misiä yli 10 miljoonaa. Muista merkit-
tävistä maailmanjohtajista vain @Ba-
rackObama:lla on enemmän seuraajia.

Franciscusta on kuvailtu eräässä yh-
teydessä maailman   vaikutusvaltaisim-
maksi twiittaajaksi, ja paavin yhdeksän
erikielistä twitter-tiliä ovat loistava esi-
merkki siitä, miten kansainvälisessä net-
tiajassa murretaan kielimuureja. Paavin
140-merkkiset twiitit sisältävät usein ly-
hyitä otteita paavin puheista ja rukouk-
sista, ja kun Franciscuksen paavius saa-
vutti maaliskuussa 2014 ensimmäisen
vuosipäivänsä, oli hänen twiittinsä sisäl-
tö hyvin tuttu: ”Rukoilkaa puolestani.”

”Tavallinen henkilö”

Franciscus Assisilaisen mukaan nimensä
valinneen paavin tavaramerkiksi on
muodostunut esikuvansa mukaan vaati-
mattomuus. Eniten ihmisiä on ihastutta-
nut se, miten rohkeasti Franciscus uskal-
taa toimia vastoin sitä muodollisen arvo-
kasta ja hillittyä mielikuvaa, millaiseksi
Pyhä isä yleensä mielletään. Eritoten
hämmästyttävää on se, miten länsimai-
nen media – jossa katolisesta kirkosta on
aiemmin uutisoitu lähinnä negatiivisessa
mielessä käsiteltäessä joko kirkon kantaa
aborttiin, ehkäisyyn tai lapsien hyväksi-
käyttötapauksiin – on ottanut paavin
vastaan. Paavi valittiin paitsi Time-leh-
den vuoden henkilöksi myös Rolling Sto-

ne -lehden kanteen, joka on yleensä va-
rattu pop-muusikoille ja näyttelijöille.
Paavi on saanut useassa yhteydessä kut-
sumanimen ”superpaavi”, kunnianosoi-
tus, josta paavi ei kuitenkaan tunnu ole-
van kovinkaan mielissään:

”En pidä ideologisista tulkinnoista,
tämänkaltaisesta paavi Franciscuksen
mytologisoinnista”, paavi kertoi italialai-
sen Corriere della Sera -päivälehden
haastattelussa. ”Ellen ole väärässä, Sig-

mund Freud sanoi, että jokaisen ideali-
soinnin takana on aggressiota. Koen sen
loukkaavaksi, kun paavi kuvataan jon-
kinlaisena Teräsmiehenä”, paavi Fran-
ciscus jatkoi. ”Paavi on henkilö, joka nau-
raa ja itkee, joka nukkuu hyvin ja jolla on
ystäviä, kuten kaikilla muillakin. Taval-
linen henkilö.”

Paavi Franciscus on kuluneen vuo-
den tullut tunnetuksi siitä, että hän kiel-
täytyi perinteisistä paavinvaatteista, kul-
taisesta rististä ja käsintehdyistä nahka-
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jalkineista. Konklaavin päätteeksi vasta-
valittu paavi käveli itse maksamaan ho-
tellilaskunsa ja päätti jäädä asumaan
apostolisen palatsin sijaan Vatikaanin
vieraskotiin. Paavillisen Mercedes Benzin
sijaan paavi valitsi papamobilekseen vuo-
den 2008 Ford Focuksen, ja Vatikaanin
ulkopuolella paavin kulkuneuvona toimii
30 vuotta vanha Renault 4. Lisäksi hyvin
tunnettujen  anekdoottien mukaan hän
kutsui kodittomia lounastamaan kans-
saan syntymäpäivänään, vietti kiiras-
torstain messunsa nuorisovankilassa ja
pesi liturgisten sääntöjen vastaisesti ty-
tön ja muslimin jalat.

Franciscus on osoittanut, että köy-
hien hyvinvoinnista huolehtiminen ja so-
siaalista epäoikeudenmukaisuutta vas-
taan taistelu ei rajoitu hänen kohdallaan
vain korulauseiden teoreettiselle tasolle,
vaan hän oikeasti omilla teoillaan näyt-
tää ennakkoluulottomasti esimerkkiä
kaikille muille.

Ja ilmeisen hyvin hän on siinä onnis-
tunutkin, sillä filantropiaa edistävän ka-
tolisen FADICA-järjestön ja Yhdysvalto-
jen piispaintoimiston tekemän tutkimuk-
sen mukaan yksi neljästä amerikkalai-
sesta katolilaisesta on lahjoittanut edel-
lisvuosia    enemmän hyväntekeväisyy-
teen, ja 77 % mainitsi syyksi paavi Fran-
ciscuksen. Pew Research Centerin tutki-
muksen mukaan puolestaan 85 % ame-
rikkalaisista katolilaisista ja 66 % ei-ka-
tolilaisista suhtautui Franciscukseen
myönteisesti. Seitsemän katolilaista
kymmenestä sanoi, että Franciscus
”edustaa suurta muutosta katolisen kir-
kon suunnalle”, ja että se oli ”muutosta
parempaan”. Huikean menestystarinan

taustalla on kuitenkin ollut monenlaisia
mielenkiintoisia käänteitä, mikäli epävi-
rallisia lähteitä on uskominen.

Pakotettiinko Benedictus eroamaan?

Helmikuun 11. päivä 2013 jää historia-
kirjoihin päivänä, jolloin yksi paavin il-
moitus järkytti ensin koko Vatikaania,
eikä Internet-aikakaudella mene montaa
hetkeä, kun yksi uutinen tavoittaa syrjäi-
simmänkin maailmankolkan. Yhtäkkiä
likipitäen jokaisessa facebook-statukses-
sa ja Twitterin twiitissä hämmästeltiin
samaa asiaa: paavi eroaa. Moni ihmetteli,
onko se edes mahdollista? Voiko paavi
vain yksinkertaisesti ottaa loparit?

Ilmeisesti voi, sillä Vatikaanin tiedot-
tajan Federico Lombardin mukaan
Paavi Benedictus XVI oli ilmoittanut kar-
dinaalikonsistorille eroavansa tehtäväs-
tään niin, että ”28. helmikuuta 2013 kel-
lo  20.00 alkaen Rooman  piispanistuin,
pyhän Pietarin piispanistuin on tyhjä ja
asianmukaisten tahojen on kutsuttava
koolle konklaavi uuden paavin valitsemi-
seksi”. Perusteena erolleen hän vetosi
korkeaan ikäänsä. Benedictus kertoi,
että eron jälkeen häntä puhuteltaisiin
emerituspaavina, hän säilyttäisi arvoni-
men ”hänen pyhyyteensä” ja hän tulisi
käyttämään paavin valkoista kasukkaa,
joskin yksinkertaisemmassa muodossa.

Joka tapauksessa paavin eroaminen
on historiallisesti kovin harvinaista, sillä
kanonisella ajalla vain kaksi muuta paa-
via on eronnut paavinvirasta, ja nämäkin
tapahtuivat lähinnä olosuhteiden pakos-
ta. Poliittisesti kokematon Pyhä Celes-

tinus V oli johtamistaidoiltaan kovin
heikko ja epäpätevä paaviksi, ja paaviksi
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hän suostui vastentahtoisesti edeltäjänsä
kuoltua, koska kardinaalit eivät päässeet
sopuun uudesta paavista. Kun hän ha-
vaitsi viisi kuukautta virassa oltuaan
oman kyvyttömyytensä hallita ja johtaa
kirkkoa, hän pyysi eroa paavinvirasta
vuonna 1294. Eron jälkeen hän yritti
paeta nykyisen  Kroatian  alueelle siinä
epäonnistuen, ja loppuelämänsä hän
vietti paavi Bonifatius VIII:n vangitse-
mana. Paavi Gregorius XII puolestaan
pakotettiin eroamaan virastaan vuonna
1415. Syynä oli katolista kirkkoa kahtia
jakanut suuri skisma ja poliittinen pyrki-
mys saada kiista päätökseensä.

Näin ollen paavi Benedictuksen voi-
daan katsoa olevan ensimmäinen paavi,
joka on oma-aloitteisesti jäänyt eläkkeel-
le virasta. Vuoden 1983 katolisen kanoni-
sen oikeuden kanonissa 332 §1 todetaan,
että mikäli Rooman piispa eroaa viras-
taan, eron validiteettina on se, että ero-
päätös on tehty vapaasti ja se on tuotu
asianmukaisesti julki. Käytännössä tämä
tarkoittaa siis sitä, että jos paavi haluaa
oma-aloitteisesti erota ja hän ilmoittaa
siitä muille, hän ei tarvitse sille kenen-
kään ulkopuolisen hyväksyntää.

Aivan kaikki eivät kuitenkaan olleet
vakuuttuneita Benedictuksen eron oma-
aloitteellisuudesta, ja pian historiallisen
eron jälkeen sekä italialaisessa että kan-
sainvälisessä lehdistössä alkoi liikkua eri-
laisia spekulointeja siitä, oliko paavin ero
todellisuudessa laillinen ja oliko taustalla
jonkinlainen salaliitto.

Yksi teorioista kyseenalaisti Benedic-
tuksen heikon terveydentilan, jota Bene-
dictus käytti perusteena erolleen. Bene-
dictuksen mukaan hänen voimansa oli-

vat heikentyneet siinä määrin, että hän
joutui tunnustamaan kyvyttömyytensä
hoitaa virkaan sisältyviä tehtäviä. Rivien
välistä  tämä tulkittiin niin, että paavi
olisi ollut kuolemansairas ja ennenaikai-
sellaan erollaan hän olisi tasoitellut tietä
seuraajalleen.

Vaikka Benedictus vannoi pysyvänsä
piilossa muulta maailmalta, hän teki en-
simmäisen julkisen esiintymisensä hel-
mikuun 22. päivä 2014 – lähes tarkalleen
vuosi eronsa jälkeen – kun paavi Francis-
cus nimitti Pietarinkirkossa uudet kardi-
naalinsa virkaan. Lisäksi Vatikaanin vi-
ranomaiset pitivät todennäköisenä, että
emerituspaavi osallistuisi huhtikuussa
Johannes Paavali II:n ja Johannes

XXIII:n kanonisointeihin. Moni pani
myös merkille, että kävelykepistä ja hie-
man kumarasta ryhdistä huolimatta
emerituspaavin mieli ja muisti olivat
yhtä teräviä kuin aiemmin.

Salaliittoteoriaspekuloinnit kävivät
vilkkaina   tämän esiintymisen myötä,
vaikka emerituspaavi todennäköisesti
halusi omalla osallistumisellaan vain
osoittaa tukensa uudelle paaville.

Konservatiivisessa italialaisessa Li-

bero-lehdessä epäiltiin, että väite Bene-
dictuksen heikosta terveydentilasta olisi
ollut tekaistu ja todellisuudessa pieni
prelaattiryhmittymä olisi joko kiristänyt
tai suoranaisesti uhkaillut häntä eroa-
maan vatileaks-kohun takia. Vuonna
2012 julkisuuteen päätyneessä tietovuo-
dossa italialainen media sai käsiinsä ar-
kaluontoista materiaalia, joka toi esiin
Vatikaanin urakkakilpailutuksissa val-
linneen korruption, sukulaisten suo-
sinnan, varojen väärinkäytön ja hyvä
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veli -verkostot. Vuotajaksi lopulta paljas-
tui Benedictuksen henkilökohtainen ho-
vimestari Paolo Gabriele. Lisäksi Libe-

rossa vihjailtiin, että Benedictus pukeu-
tui edelleen paavin valkoisiin vaatteisiin
siksi, että hän oli omasta mielestään edel-
leen kirkon johtaja.

Benedictuksen viimeisessä yleisau-
dienssissa hän kertoi täyteen ahtautu-
neessa Pietarinkirkossa, että hän oli ko-
kenut voimiensa ehtyneen ja sanoi pyytä-
neensä Jumalalta johdatusta oikean rat-
kaisun tekemiseen. Puheessaan hän
kertoi, että kirkon rakastaminen tarkoit-
ti myös rohkeutta tehdä vaikeita päätök-
siä. Hän sanoi toimineensa kirkon, ei
itsensä hyväksi. Benedictus  lisäsi, että
hänen päätöksensä siirtyä syrjään muul-
ta maailmalta ei tarkoittanut paluuta
yksityishenkilöksi, sillä Benedictuksen
mukaan virasta eroaminen ei mahdollis-
taisi  sitä. ”En tule hylkäämään ristiä,
vaan tulen pysymään uudella tavalla ris-
tiinnaulitun Herran rinnalla.”

Benedictus kertoi, että vaikka hän
tulisi jättämään hallinnolliset tehtävät
taakseen, hän pysyisi rukouksillaan yhä
Pyhän Pietarin välittömässä läheisyydes-
sä. Juuri näiden lauseiden perusteilla ky-
seenalaistettiin se, oliko Benedictus oi-
keasti vetäytynyt syrjään, vai olisiko hän
todellisuudessa yhä salaisesti kirkon joh-
dossa ja ohjailisi paavi Franciscusta kuin
marionettia.

Kun Franciscus julkaisi ensimmäisen
apostolisen kehotuskirjeensä Evangelii

Gaudiumin (EG) marraskuussa 2013,
paavin vastustajat saivat arsenaaliinsa
uusia argumentteja, joilla he pyrkivät
vakuuttamaan muut sillä, että Francis-

cus olisi  antipaavi ja kenties jopa itse
antikristus. Yksi heistä oli amerikkalai-
nen pastori Paul Kramer, joka totesi
facebook-päivityksessään, että EG:n si-
sältämien ”heresioiden” pohjalta pystyi
tekemään vain yhden johtopäätöksen:
”Sede vacante.”

Kohta,  johon  Kramer  oli viitannut
aiemmissa  päivityksissään, liittyi EG:n

kohtaan numero 247, jossa Franciscus
mainitsi juutalaisuuden erikoisasemasta
katolisessa opetuksessa. Kramerin mu-
kaan tämä oli räikeässä ristiriidassa paa-
vi Eugenius III:n määrittelemän dog-
min, Firenzen konsiilin ja Benedictus

XIV:n Ex Quo Primiumin kanssa, jotka
eksplisiittisesti opettivat, että juutalais-
ten tekemä liitto Jumalan kanssa oli ku-
moutunut Kristuksen ristinkuolemassa.
Tämä todisti hänen mukaansa sen, että
Franciscus oli juuri se valeprofeetta, josta
useat kirkolliset profetiat ja Marian il-
mestykset olivat varoittaneet. Kramer
jatkoi, että ”kun paavi osoittaa julkisesti
olevansa heresian manifestaatio, hän lak-
kaa olemasta paavi, sillä hän ei ole enää
katolilainen.”

Kramerin mukaan kaiken takana oli-
vat samat modernisti-vapaamuurarit,
jotka murhasivat Johannes Paavali I:n
vuonna 1978. Muista sedevakantisteista
poiketen Kramer ei kuitenkaan torju –
ainakaan joidenkin lähteiden mukaan –
Vatikaanin II konsiilia eikä Franciscusta
edeltäneitä paaveja. Kramerin myöhem-
män kannan mukaan Benedictus XVI
olisi edelleen hallitseva paavi, joka hänen
sisäpiiritietonsa mukaan pakotettiin
eroamaan, kun puolestaan sedevakantis-
tien vielä jyrkemmän tulkinnan mukaan
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paavinistuin on ollut Pius XII:n jälkeen
avoimena. Tämän erottavan tekijän takia
Krameria on vaikea  väittää oikeaoppi-
seksi sedevakantistiksi, joten hänestä lie-
nee täsmällisempi puhua esimerkiksi re-

signationistina. Eräällä nettifoorumilla
tulkinnalle, jossa Benedictus XVI:ta pide-
tään todellisena paavina ja Franciscusta
anti-paavina, ehdotettiin huvittavasti
kutsumanimeä sedebenediciplenisti.

Joka tapauksessa Kramerin argu-
mentaatioon sisältyi pahoja ristiriitoja.
Kramerin Evangelii Gaudiumiin viittaa-
massa kohdassa Franciscus ei nimittäin
opeta mitään uutta ”harhaoppia”, vaan
lähinnä toistaa sen, mitä Vatikaanin II
konsiili – jonka päätöksentekoa Kramer
ei kiistä – opetti Nostra Aetatessa katoli-
sen kirkon ja juutalaisten suhteista.
Nostra Aetatessa todettiin:

Kirkko pitää niin ikään aina mieles-

sään apostoli Paavalin sanat sukunsa

jäsenistä: heidät ”Jumala on ottanut lap-

sikseen ja heille hän on antanut kirkkau-

tensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt

liitot, heille hän on antanut lain, juma-

lanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat

kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä

lähtöisin” (Room. 9:4–5), Neitsyt Marian

poika. Se muistaa myös, että apostolit,

Kirkon perustus ja tukipylväät, sekä

useimmat niistä ensimmäisistä opetus-

lapsista, jotka julistivat Kristuksen evan-

keliumia maailmalle, polveutuivat juuta-

laisten kansasta.

Huomattavaa tuossa kohdassa on se,
että konsiili valitsi verbittömän kreikka-
laisen alkutekstin käännökseen latinan-
kielisen preesensin, joka antoi ymmär-
tää, että juutalaisten liitto Jumalan kans-

sa olisi yhä voimassa. Tämä tulkinta sai
tukea, kun Nostra Aetatessa myöhemmin
viitattiin Roomalaiskirjeen jakeisiin
11:28–29.

Lisäksi Kramerin väitteitä ei tue yh-
tään se, että Benedictuksen itsensä mu-
kaan Franciscus on hallitseva paavi. Ni-
mittäin kun eroilmoituksen vuosipäivän
lähestyessä spekulointi aiheen jatkoi
kiihtymistään, Vatican Insiderin toimit-
taja Andrea Tornielli lähetti paaville
kirjeen, jossa hän kysyi väitteiden totuus-
perää. Paavin yksiselitteinen vastaus
saapui kahden päivän kuluessa: ”Ei ole
pienintäkään epäilystä paavinviran eroa-
miseni validiteetista, ja kaikki sitä koske-
vat spekuloinnit ovat yksinkertaisesti ab-
surdeja.”

Benedictusta ei pakotettu eroamaan,
kukaan ulkopuolinen ei painostanut hän-
tä siihen, eikä hän ollut minkäänlaisen
salaliiton uhri. Hänen eronpyyntönsä
lähti liikkeelle hänen omasta aloittees-
taan, eikä katolisen kirkon johdossa ole
mitään ”diarkiaa”. On vain yksi hallitse-
va paavi, joka johtaa katolista kirkkoa, ja
on emerituspaavi, jonka ”ainoana tehtä-
vänä” on rukoilla hänen seuraajansa
puolesta.

Samassa yhteydessä Benedictus
myös kertoi, että hänen päätöksensä
käyttää valkoista kasukkaa ja pitää paa-
vinimi johtui täysin käytännöllisistä syis-
tä; eroamishetkellä hänen vaatekaapis-
saan ei ollut muita vaatteita.

Mielenkiintoisella tavalla Benedictus
ennakoi omaa eroaan vuonna 2010 jul-
kaistussa kirjassa Light of the World,
jossa hän kertoi haastattelija Peter See-

waldille, että mikäli paavi ei fyysisesti,
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psykologisesti ja henkisesti kykene hoita-
maan virkatehtäviään, hänellä olisi oi-
keus ja tietyissä tilanteissa myös velvolli-
suus erota. Vaikka Benedictus ei ole sitä
julkisuudessa myöntänyt, oli näiden sa-
nojen taustalla todennäköisesti viittaus
Johannes Paavali II:n paaviuden loppu-
aikoihin. Etenkin 2000-luvun alussa Par-
kinsonin tautiin sairastuneen Johannes
Paavalin terveys heikentyi silminnähden
merkittävästi, ja tuohon aikaan käytiin
paljon keskusteluja siitä, pitäisikö paavin
erota korkean ikänsä vuoksi. Benedictus
halusi mitä luultavimmin välttää joutu-
masta samankaltaiseen tilanteeseen ja
näin ollen luopui paaviudesta vielä sil-
loin, kun hän sen pystyi arvokkaasti te-
kemään.

Samassa haastattelussa hän totesi
myös, että pakoon ei saanut juosta silloin,
kun vaara oli suurimmillaan. Kun vuon-
na 2010 Vatileaks- ja pedofiliaskandaalit
olivat eniten esillä, Benedictus koki, että
hänen velvollisuutenaan oli ensin viedä
kohut päätökseen, ja vasta sen jälkeen
hän kykenisi jäämään eläkkeelle. Tämän
vuoksi hän jätti eroilmoituksensa vasta
muutama vuosi haastattelun jälkeen.

”Kuka minä olen tuomitsemaan?”

Benedictuksen eroilmoituksen yhteydes-
sä spekuloitiin paljon sitä, miten kiusal-
liseksi tilanne muodostuisi, kun emeri-
tuspaavi asuu ja vaikuttaa Vatikaanissa
taustalla samanaikaisesti, kun uusi paavi
yrittää lujittaa asemaansa kirkon uutena
johtajana. Spekuloinnit osoittautuivat
perättömiksi, sillä tähän mennessä voi
sanoa, että kahden paavin yhteistyö on
näyttänyt toimivan loistavasti, ja paavien

keskinäisistä kohtaamisista on paistanut
lämpö ja molemmanpuoleinen kunnioi-
tus toista kohtaan. Paaviuskautensa
alusta asti Franciscus on korostanut ihai-
levansa ja arvostavansa Benedictus
XVI:ta, ja hän on muutamaan otteeseen
joko käynyt emerituspaavin luona tai
kutsunut hänet mukaan omiin me-
noihinsa. Benedictus XVI on puolestaan
vakuuttanut uskollisuuttaan Francis-
cukselle ja antanut tälle täyden tukensa.

Yleisenä huolenaiheena ei ole enää
se, heikentääkö Benedictuksen julkisuu-
dessa esillä oleminen Franciscuksen ar-
vovaltaa, kuten erouutisen yhteydessä
usein pohdiskeltiin. Uudet epäilykset
ovat kohdistuneet lähinnä siihen, millä
tavoin Benedictuksen intellektuaalinen
perintö vaikuttaa kirkon uudistumiseen
Franciscuksen aikana.

National Catholic Reporterin toimit-
taja David Gibsonin mukaan kysymys
Benedictuksen perinnöstä on alkanut
muodostua osaksi isompaa kirkon sisäis-
tä valtataistelua, jossa kiistellään siitä,
mihin suuntaan paavinhallinnon tulisi
edetä. Vaikka erilaiset puheet kirkon si-
sällä tapahtuvista valtataisteluista ovat
tyyppiesimerkkejä länsimaisen median
poliittisesti latautuneesta hermeneutii-
kasta, on Benedictuksen ero joka tapauk-
sessa synnyttänyt mielenkiintoisen ja
historiallisesti varsin  ainutlaatuisen  ti-
lanteen, jossa vertaillaan kahta elossa
olevaa paavia ja heidän suhdettaan toi-
siinsa.

Katoliset progressiivit, jotka pitkään
näkivät Ratzingerin uskonopin kongre-
gaation prefektinä suurimpana esteenä
avoimemmalle ja vähemmän konservatii-
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viselle kirkolle, ovat korostaneet sitä, mi-
ten voimakkaasti Benedictus on kirjoitta-
nut sosiaalisen tasa-arvon ja ympäristön
puolesta, ja huomauttaneet, miten nämä
tekstit ovat vahvistaneet ja tehneet tietä
paavi Franciscuksen samankaltaisille
kannanotoille. Toiset puolestaan ylistivät
häntä hänen radikaalista päätöksestään
erota paavinvirasta, sillä heille eroilmoi-
tus merkitsi siirtymää Johannes Paavali
II:n ja Benedictuksen aikana yliautori-
taariseksi kasvaneesta paavikeskeisyy-
destä kollegiaalisuutta kohti.

Konservatiiveille puolestaan eroil-
moituksen aiheuttamaa yllätystä vielä
shokeeraavampaa oli havaita, miten val-
tavan suosituksi uusi paavi muodostui.
Ongelmallista Franciscuksen populari-
teetti on nimittäin siksi, että se tuntuu
tapahtuvan Benedictuksen kustannuk-
sella. Mitä positiivisemmassa valossa
Franciscus esitetään, sitä vahvemmin
syntyy kuva, että uusi paavi vihdoin kor-
jaa kaikki ne epäkohdat ja puutteet, joi-
hin edellinen paavi ei kyennyt, halunnut
tai osannut puuttua.

Näin ollen konservatiivit ovat esittä-
neet useita vasta-argumentteja, joiden
tavoitteena on ollut paitsi hillitä paavien
välille luotua vastakkainasettelua myös
perustella, että Franciscuksen suosio on
pitkälle Benedictuksen ansiota. Konser-
vatiivien mukaan paavi Franciscus ei ole
se liberaali messias, jona häntä monet
pitävät ja todellisuudessa ainoat todelli-
set erot Benedictuksen ja Franciscuksen
välillä ovat valtamedian luomat mieliku-
vat. Lisäksi on nostettu esille ajatus, jon-
ka mukaan Benedictus olisi näistä kah-
desta se todellinen uudistaja, sillä ilman

hänen paaviuttaan ja eläkkeelle jäämis-
tään ei olisi paavi Franciscusta.

Time-lehti valitsi Paavi Franciscuk-
sen vuoden henkilöksi, mutta Benedic-
tuksen puolustajien mielestä hän olisi
ansainnut tuon kunnian aivan yhtä lailla,
ja näiden mielipiteiden mukaan Francis-
cus todellisuudessa johtaa Benedictuksen
rakentamaa kirkkoa.

Persoonaltaan ja tyyliltään paavit
ovat kieltämättä hyvin erilaisia. Francis-
cus on maanläheinen ja karismaattinen
paavi, kun taas Benedictuksen esiintymi-
sissä heijastui akateeminen varautunei-
suus. Franciscus rakastaa vuorovaiku-
tusta yleisönsä kanssa, kun puolestaan
Benedictukselle luontevampia ympäris-
töjä olivat luentosalit ja kirjastot. Teolo-
gisesti Benedictuksen vahvinta ammatti-
taitoa oli dogmatiikka, kun Franciscus
tukeutuu enemmän pastoraaliseen lä-
hestymistapaan. Hallinnollisissa asioissa
Benedictus luotti keskitettyyn kirkkohal-
lintoon, kun taas Franciscus vaikuttaa
nojautuvan enemmän kollegiaalisuuteen
ja konsultointiin.

Myös paavien liturgiset näkemykset
eroavat toisistaan. Benedictus puolusti
Vatikaanin II konsiilia edeltänyttä van-
hanmallista messukaavaa, kun taas
Franciscus nauttii selvästi enemmän uu-
desta messukaavasta. Rorate Caeli -blo-
gin mukaan helmikuussa 2014 ad limina

-tapaamisessaan tšekkiläisten piispojen
kanssa Franciscus ihmetteli latinankieli-
sestä messusta kiinnostuneiden nuorten
kasvavaa määrää toteamalla, että hän ”ei
kykene ymmärtämään nuorempaa suku-
polvea, joka tahtoo palata takaisin [lati-
nankieliseen messukaavaan]”, ja herätti
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pahennusta konservatiiveissa sanomalla,
että kyse oli vain kirkollisesta trendistä.
Väitteen totuusarvo on tosin hieman ky-
seenalainen, sillä kyse on toisen käden
tietolähteestä eikä paavin antamasta vi-
rallisesta lausunnosta. Ja olisiko se lopul-
ta edes niin yllättävää, että jesuiitta ei
pidä traditionalistista liturgiaa niin ko-
vinkaan merkittävänä asiana?

Franciscuksen saamassa laaja-alai-
sessa mediahuomiossa on usein jätetty
hyvin vähälle huomiolle, että teologisten
näkemyksiensä puolesta paavit edusta-
vat hyvin samankaltaista maltillisen va-
rautunutta katolilaisuutta. Konkreetti-
sena esimerkkinä mainittakoon naisten
mahdollisuus päästä ordinoitaviksi, josta
Franciscus ei edeltäjänsä tavoin suostu
edes keskustelemaan. Eritoten Francis-
cus on useaan  otteeseen todennut ha-
luavansa, että naisilla olisi suurempi ja
näkyvämpi rooli kirkon sisällä, mutta
samalla tarkentanut, että hän ei kuiten-
kaan tarkoita naispappeutta.   ”Mutta
mitä tulee naisten ordinaatioon, kirkko
on puhunut ja sanonut ei. Se ovi on
kiinni”.

Vielä tätäkin merkittävämpää on yh-
täläinen tapa, jolla molemmat paavit tul-
kitsevat Vatikaanin  II  konsiilin imple-
mentaation eli täytäntöönpanon. Joseph
Ratzinger esitteli haastattelukirjassaan
vuonna 1985 myöhemmin kuuluisaksi
tulleen ajatuksensa, jonka mukaan Vati-
kaani II:a oli tulkittava koko tradition ja
aiempien konsiilien valossa. Hänen mu-
kaansa ei ollut mitään prekonsiliaarista
tai postkonsiliaarista kirkkoa, oli vain
yksi kirkko, ja niin Trenton, Vatikaani
I:n kuin Vatikaani II:n takana oli sama

auktoriteetti ja sisällöllisestikin ne olivat
”mitä tiukimmassa jatkuvuudessa keske-
nään”.

Vatikaanin II konsiilin historiaan pe-
rehtynyt Emil Anton kuvailee vielä jul-
kaisemattoman Vatikaanin II:n tulkin-
taa käsittelevän kirjansa käsikirjoituk-
sessa, että Ratzinger vastusti kahta ääri-
päätä, joista toinen on restauraatiopyrki-
mys eli pyrkimys menneen palauttami-
seen. Koska kirkko menee Ratzingerin
mukaan eteenpäin, se ei voi mennä taak-
sepäin. Toisaalta Ratzinger halusi pa-
lauttaa oikean balanssin, sillä konsiilin
jälkeen kirkossa oli menty aivan liian
pitkälle, suorastaan vaarallisille harha-
poluille.

Tämä niin kutsuttu   jatkuvuuden
hermeneutiikka tuli esille viime syksynä
pienen kohun saattelemana Franciscuk-
sen kirjeessä kuuria-arkkipiispa Agosti-

no Marchettolle, jossa paavi ylisti sitä,
miten Marchetton kirja tarjoaa ”parhaan
hermeneutiikan”, eli todenmukaisim-
man tulkinnan konsiilista.  Marchetton
kirja noudatteli sisällöllisesti hyvin pit-
kälti Benedictuksen jatkuvuuden herme-
neutiikan linjaa.

Kaikista suurin vedenjakaja katoli-
sen kirkon sisällä progressiivien ja kon-
servatiivien välillä on seksuaalieettiset
kysymykset: ehkäisyn käyttö, avioero,
homoavioliitot ja abortti. Ortodoksisen
katolisen opetuksen mukaisesti keinote-
koinen syntyvyyden säännöstely on vas-
toin katolista moraaliopetusta, homosek-
suaalinen akti luonnotonta ja syntistä,
solmittu avioliitto ikuinen ja purkama-
ton, minkä vuoksi uudelleen avioituneet
katolilaiset eivät voi osallistua ehtoolli-
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selle, ja abortti on joka tilanteessa väärin.
Franciscuksen oma kanta seksuaali-

eettisiin aiheisiin on jäänyt ensimmäisen
vuoden jälkeen monitulkintaiseksi. En-
simmäisessä valintansa jälkeisessä haas-
tattelussaan hän kertoi jesuiittalehdelle,
että kirkko on epäterveellä ja pakkomiel-
teisellä tavalla fiksoitunut ja keskittynyt
vain seksuaalieettisten aiheiden ympäril-
le unohtaen velvollisuutensa auttaa köy-
hiä ja marginaalissa eläviä. Kuitenkin
samanaikaisesti  hän  on jokapäiväisissä
saarnoissaan ja twiiteissään painottanut
ihmiselämän arvokkuutta niin syntyvyy-
den säännöstelyssä kuin luonnollisessa
kuolemassa. Lisäksi marraskuussa Fran-
ciscus puolusti amerikkalaisten abortin-
vastustajien mielenosoitusta twiitaten,
että hän on rukouksissaan mielenosoitta-
jien tukena.

Toisaalta joissain kysymyksissä paavi
on  osoittanut pientä  varauksellisuutta.
Ennen paaviksi tuloaan hän torjui homo-
avioliitot kutsumalla niitä ”antropologi-
seksi regressioksi”, mutta puolusti sa-
maa sukupuolta olevien oikeutta siviili-
avioliittoon ihmisoikeuksillisin perus-
tein. Franciscus vastustaa homojen adop-
tio-oikeutta, mutta jälleen ei-teologisin
syin: paavin mukaan lapsella on oikeus
isään ja äitiin. Avioeronneiden ehtoolli-
sen ongelman ratkaisulle paavi mahdolli-
sesti valmisteli tietä toteamalla: ”Euka-
ristia ei ole palkinto täydellisiä varten,
vaan voimallinen lääke ja ravinto heikoil-
le.”

Franciscukseen pettyneet katolilaiset
– joiden mielipiteet ovat julkisuudessa
usein jääneet paavihypen varjoon – ovat
kokeneet, että paavi on liian vähän puo-

lustanut perinteistä katolista elämänta-
paa. Tästä esimerkkinä paavin saarna
marraskuussa 2014, jolloin hän korosti,
että pelastuksen tielle ei vie pelkästään
käskyjen noudattaminen, vaan nöyryys.
”Tämä on nöyryys, nöyryyden reitti”,
hän opetti, ”kun kokee olevansa niin
marginalisoitunut, että tarvitsee Herran
pelastusta. Hän yksin pelastaa meidät, ei
meidän kuuliaisuutemme lain edessä.”
Eräät konservatiiviset katolilaiset tulkit-
sivat tämän lauseen niin, että perinteistä
katolista oppia ja arvoja puolustavat ka-
tolilaiset ovat tämän päivän katolisessa
kirkossa marginalisoituja ja ulkopuolisia,
jotka paavi jättänyt oman onnensa no-
jaan. Heidän mielestä paavi puolustaa
saarnoissaan kaikkea muuta paitsi perin-
teistä katolilaisuutta.

Moni katolilainen olisikin toivonut
Franciscukselta selvempiä kannanottoja.
Esimerkiksi yhdysvaltalainen arkkipiis-
pa Charles Chaput kertoi hiippakun-
tansa lehdessä olevansa pettynyt siihen,
että paavi ei ole julkisuudessa suorasa-
naisesti tuominnut aborttia. Chaput tote-
si joulukuussa: ”On eri asia kurottautua,
syleillä ja suudella pieniä lapsia ja vauvo-
ja kuten paavi on tehnyt. Minun mieles-
täni olisi hienoa, jos hän voisi hengellisel-
lä tavalla kurottautua, syleillä ja suudella
myös syntymättömiä lapsia.”

On totta, että Franciscus ei ole juuri
antanut suorasanaisia kehotuksia, käs-
kyjä tai kieltoja. Paavi on kyllä ensimmäi-
sen vuoden aikana puhunut toistuvasti
ihmisarvosta, mutta usein sellaisella ta-
valla, joka haastaa kuulijan miettimään
ja jota kristillisen oikeiston on kovin han-
kala hyödyntää kulttuurisodassaan kris-
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tillisen yhteiskunnan rappeutumista vas-
taan. National Catholic Reporterin toi-
mittaja Michael Sean Wintersin sanoin
Franciscus ei ole antanut yksinkertaisia
opinlauseita, jotka olisi helposti redusoi-
tavissa ensin yleisiksi eettisiksi ohjeiksi ja
lopulta poliittisiksi ohjelmiksi. Chaputin
ongelmana tuntuu olevan se, että paa-
vin lausunnot ovat huomattavan paljon
syvällisempiä ja moniulotteisempia
kuin mitä arkkipiispa on valmis näke-
mään.

Kaiken lisäksi ensimmäisen vuotensa
aikana Franciscus on antanut myös sel-
laisia lausuntoja, jotka jättävät hyvin vä-
hän mielikuvituksen varaan. Kenties
kaikkein kuuluisin ja eniten huomiota
saanut paavi Franciscuksen lausahdus
on: ”Jos homoseksuaali henkilö etsii Ju-
malaa ja hänellä on hyvä tahto, kuka
minä olen häntä tuomitsemaan?”, kun
häneltä kysyttiin voiko homoseksuaali
olla kirkossa töissä. Luonnollisesti lau-
sahduksen pohjalta tehtiin mitä mieliku-
vituksellisimpia teorioita. Paavi joutui
hillitsemään kaikkein radikaaleimpia
tulkintoja, joissa katolista kirkkoa oltiin
viemässä jo kohti sateenkaariliikettä,
painottaen, että katolisen kirkon sek-
suaaliopetusta ei olla  muuttamassa, ja
homoseksuaaliset aktit olivat edelleen
kirkon opetuksen mukaan syntiä.

Samassa yhteydessä hän totesi: ”On-
gelmana ei ole tämä suuntautuminen.
Meidän tulee olla veljiä [toisillemme].
Ongelmana on lobbaaminen tämän
orientaation puolesta, tai lobbaaminen
rikkaiden ihmisten puolesta, poliittiset
lobbaamiset, vapaamuurarien lobbaami-
set, niin paljon lobbaamista. Tämä on

pahempi ongelma”, mikä herättää välit-
tömästi ihmettelemään, onko Vati-
kaanissa  oikeasti salainen homojen oi-
keuksia ajava poliittinen ryhmittymä, ja
jos on, niin kovin olemattomia ovat sen
aikaansaannokset olleet tähän asti.

Mitä lokakuun piispainsynodilta voi

odottaa?

Katolisen kirkon äänekkäimmät progres-
siivit ovat jo Vatikaani II konsiilin päät-
tymisestä lähtien  vaatineet Vatikaanin
III konsiilia. Vaikka Vatikaanin kolmatta
kirkolliskokousta joudutaan todennäköi-
sesti vielä odottamaan, voi jotain hyvin
merkittävää ja perusteellista olla odotet-
tavissa ensi lokakuussa, kun paavi isän-
nöi Vatikaanissa ylimääräistä piispainsy-
nodia, jonka aiheena ovat perhe-elämän
haasteet.

Hyvin poikkeukselliseksi ensi syksyn
piispainkokouksen tekee se, että siihen
etsitään parhaillaan virikkeitä ja pohjus-
tavaa materiaalia ympäri maailman.
Paavi lähetti viime lokakuussa kaikille
piispoilleen lomakkeen, joka sisälsi 9 eri-
laista aihetta ja 39 kysymystä. Kyselyjen
tarkoituksena on selvittää, millä tavoin
kirkon oppi toimii tämän päivän katolis-
ten perheiden sisällä, ja tähän sisältyi
muun muassa kysymyksiä avioerosta,
homoliitoista, avoliitoista ja ehkäisyväli-
neistä. Paavi pyysi saatesanoissaan piis-
poja välittämään kysymyksiä eteenpäin
seurakunnissaan ”niin laajalti, kuin
mahdollista.”

Piispainsynodi on jo ehtinyt herättä-
mään tietynlaista toiveikkuutta niissä
katolilaisissa, jotka ovat pitkään toivo-
neet, että kirkko uudistaisi opetustaan
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juuri edellä mainituissa kiistanalaisissa
kohdissa.

Vaikka Roomassa on tapana, että kir-
kollisia uudistuksia pohdiskellaan pit-
kään ja hartaasti, on Franciscus jo tähän
mennessä osoittanut, että hänellä on sa-
mankaltaista ennakkoluulottomuutta
kuin esimerkiksi Johannes XXIII:lla, jo-
hon häntä on ehditty useassa yhteydessä
vertaamaan. Vaikka Johanneksen piti
olla vain lyhytaikainen ja harmiton väli-
paavi, ehti hän paaviutensa aikana muut-
tamaan katolista kirkkoa enemmän kuin
kukaan edes uskalsi kuvitella. Koska
Franciscus on jo osoittanut, että katoli-
sen kirkon julkikuvan radikaali uudista-
minen on mahdollista, on täysin realistis-
ta olettaa, että muutokset ovat mahdolli-
sia myös opillisella tasolla, ainakin tiet-
tyyn pisteeseen asti.

Franciscuksen hätkähdyttävästä

vuodesta ja ylipäänsä paavin suosion pa-
radoksaalisuudesta kertoo se, että Leo-

nardo Boff ja Hans Küng – joilla mo-
lemmilla on oma synkkä historiansa
aiempien paavien ja Rooman viranomais-
ten kanssa – ovat molemmat jakaneet
vuolaasti kiitosta Franciscuksen paaviu-
desta. Küng, joka tuli Vatikaanin II kon-
siilin jälkeen tunnetuksi yhtenä kaikkein
tunnetuimpana paaviuden arvostelijana,
on kertonut olevansa todella iloinen paa-
vi Franciscuksesta. ”Olen riemuissani
siitä, että minun ei tarvitse enää toimia
paavin kriitikkona”, Küng totesi marras-
kuussa 2013.

Progressiivit ja valtamedia ylistävät
paavia ja traditionalistit puolestaan väit-
tävät häntä harhaoppiseksi antipaaviksi.
Käsi pystyyn ja parijonoon kaikki ne,
jotka osasivat ennustaa tämänkaltaisen
käänteen vielä reilu vuosi sitten.
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Reinhold Niebuhr, ”väärä
tietoisuus” ja luonnon-
oikeusfilosofia

Markus Kantola

n Reinhold Niebuhr (1892–1971) ei var-
masti paljon esittelyjä kaipaa. Niebuhr
oli amerikansaksalainen luterilainen teo-
logi ja yhteiskuntafilosofi, jota on kutsut-
tu Yhdysvaltojen tärkeimmäksi teologik-
si sitten Jonathan Edwardsin.
Niebuhr toimi vuosikymmeniä arvostetun
Union Theological Seminaryn professori-
na. Lähes koko aikuisen ikänsä Niebuhr
toimi aktiivisesti politiikassa. Niehur toimi
kolmekymmentäluvulla aktiivisesti Yhdys-
valtojen sosialistisessa puolueessa ja Toi-
sen Maailmansodan jälkeen hän oli perus-
tamassa sosiaaliliberalistista Americans
for Democratic Action -järjestöä.

Katolinen   kirkko   on   vuosisatojen
ajan perustanut näkemyksensä yhteis-
kunnallisista kysymyksistä niin sanot-
tuun luonnonoikeusteoriaan (natural

law theory). Tämän teorian mukaan Ju-
mala on maailmankaikkeutta suunnitel-
lessaan määrittänyt kaikille asioille tie-
tynlaisen luonnon. Jumala on esimerkik-
si määrittänyt sen, missä ihminen on
hyvä ja mitä kykyjään ihmisen tulisi
käyttää. Luonnonoikeus määrittää myös
sen, mikä on moraalisesti oikein ja vää-

rin. Toiminta joka on ristiriidassa Juma-
lan tarkoitusten kanssa, on moraalisesti
väärin. Vastustaessaan esimerkiksi
aborttioikeutta ja homoavioliittoja katoli-
nen kirkko on vedonnut juuri luonnonoi-
keuteen. Koska homoavioliitot eivät ole
sopusoinnussa niiden tarkoitusten kassa,
jotka Jumala on ihmisille antanut, niitä
on pidettävä moraalisesti tuomittavina.
Ihmisen säätämät lait eivät koskaan saa
olla ristiriidassa Jumalan säätämien la-
kien kanssa ja tästä syytä mikään valtio
ei saa hyväksyä homoavioliittoja.

Reinhold Niebuhr hyökkäsi aikoi-
naan voimakkaasti luonnonoikeusajatte-
lun kannattajia vastaan. Niebuhr ei kat-
soakseni koskaan kiistänyt luonnonoi-
keuden olemassaoloa, vaan hän suuntasi
kritiikkinsä enemmänkin sitä vastaan,
miten monet luonnonoikeusfilosofian
kannattajat teoriaa tulkitsivat ja käytti-
vät. Monet luonnonoikeusfilosofian kan-
nattajat toisin sanoen sovelsivat luon-
nonoikeusfilosofiaa väärin.

Tässä artikkelissa tarkoituksenani
on käsitellä niitä argumentteja, joita
Niebuhr käytti luonnonoikeusfilosofeja
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vastaan. Miksi monet luonnonoikeusfilo-
sofit Niebuhrin mukaan tulkitsivat luon-
nonoikeusfilosofiaa väärin? Pyrin hah-
mottamaan myös sitä, mikä Niebuhrin
mielestä oli luonnonoikeuden todellinen
sisältö ja sitä, miten luonnonoikeusfiloso-
fiaa pitäisi Niebuhrin mukaan käyttää
arvioitaessa valtioiden säätämien lakien
eettisyyttä.

Luonnonoikeus ja ”väärä tietoisuus”

Olivatpa ihmiset tästä tietoisia taikka ei,
Niebuhrin mukaan ”historia” määrittää
ihmisten tietoisuuden  sisällön.  Ihmiset
syyllistyvät ”syntiin” silloin kun he
Niebuhrin mukaan eivät hyväksy  tätä
tosiasiaa, vaan alkavat pitää omia näke-
myksiään jollain tavoin ikuisina tai puo-
lueettomina.

Jumalan säätämä luonnonoikeus on
muuttumaton ja puolueeton, mutta ihmi-
sen kyky tulla tietoiseksi tämän lain si-
sällöstä on äärimmäisen vajavainen.
”Väärä tietoisuus” johtaa ihmiset yleensä
nimeämään omat lakinsa Jumalan laeik-
si. ”Väärä tietoisuus” johtuu ihmisen ek-
sistentiaalisesta asemasta. Oman yksi-
näisyytensä ja epävarmuutensa heiken-
tämiseksi ihmisten on lähes pakko uskoa,
että heidän näkemyksensä ovat peräisin
Jumalalta. Tällainen uskomus tuo tur-
vallisuutta.

Erityisen synnillisenä Niebuhr piti
sitä, että jokin ihmisryhmä pyrki aja-
maan omia itsekkäitä etujaan vetoamalla
luonnonoikeuteen. Ihmiset esimerkiksi
luulivat, että orjuus ei ollut ristiriidassa
Jumalan säätämän ikuisen lain kanssa,
vaikka orjuus oli todellisuudessa ihmisen
luoma instituutio.

Luonnonoikeutta ei läheskään aina
ole käytetty tietoisesti oikeuttamaan tie-
tynlaisia käytänteitä tai instituutioita.
Niebuhr esimerkiksi syytti Tuomas

Akvinolaista siitä, että hän yritti tehdä
feodaalisista valtasuhteista ikuisia perus-
telemalla näitä luonnonoikeuden avulla.
Niebuhr ei väittänyt, että Akvinolainen
tiesi, että feodaaliset valtasuhteet olivat
ristiriidassa luonnonoikeuden sisällön
kanssa. Hän ei myöskään väittänyt, että
Akvinolainen tietoisesti pyrki edistä-
mään feodaaliherrojen valta-aseman säi-
lymistä. Koska lähes kaikki ihmiset oli-
vat enemmän tai vähemmän ”väärän tie-
toisuuden” hallitsemia, he eivät käsittä-
neet omia motiivejaan tai omien näke-
mystensä alkuperää.

Luonnonoikeusfilosofian kannattajat
eivät olleet ainoita henkilöitä, jotka ajoi-
vat omia etujaan tekemällä omista aja-
tuksistaan absoluuttisia Jumalan lakeja.
Niebuhr kritisoi voimakkaasti myös esi-
merkiksi liberalismia, libertarismia ja so-
sialismia. Kaikkien näiden ismien kan-
nattajat väittivät, että heidän näkemyk-
sensä perustuivat historian lakeihin ja
universaaleihin arvoihin, vaikka todelli-
suudessa näiden ideologioiden sisältö oli
tietyn ajan ja paikan tuote. Näiden is-
mien kannattajat aivan kuten luonnonoi-
keusfilosofiankin kannattajat väittivät,
että  heidän arvonsa  edistivät kaikkien
ihmisten hyvinvointia, vaikka todellisuu-
dessa ne edistivät jonkin tietyn ryhmän
etuja muiden ryhmien etuja enemmän.

Rakkaus ja luonnonoikeus

Niebuhr katsoakseni uskoi, että oli ole-
massa Jumalan säätämä järjestys.
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Niebuhr   ei kannattanut relativismia.
Esimerkiksi rakkauden kaksoiskäsky
edusti Niebuhurille universaalia ja puo-
lueetonta Jumalan lakia. Rakastaessaan
Jumalaa ja muita ihmisiä, ihmiset saat-
toivat ainakin osittain irrottautua ”vää-
rän tietoisuuden” ja synnin vallasta, kos-
ka tällainen rakkaus toi heille turvalli-
suutta   joka poisti tarpeen   tyydyttää
omaa egoa.

Kokonaan toinen kysymys oli se, mi-
ten tätä lakia tuli soveltaa. En usko, että
Niebuhr uskoi, että ihmiset pystyvät kos-
kaan soveltamaan tätä lakia täysin puo-
lueettomasti. Perisynnin vaikutuksen ta-
kia ihmisten egoistiset pyrkimykset tuli-
sivat aina tavalla tai toisella johtamaan
sovelluksiin, jotka hyödyttivät joitakin
henkilöitä muiden kustannuksella. Vaik-
ka päämäärää oli mahdotonta saavuttaa,
tämä ei tarkoittanut sitä, että päämäärän
tavoittelusta tuli luopua. Jotkin henkilöt
saattoivat päästä lähemmäs valittua pää-
määrää kuin toiset ihmiset.

Niebuhr kannatti Toisessa Maail-
mansodassa voimakkaasti liittoutuneita,
vaikka hän ei uskonutkaan, että liittou-

tuneiden motiivit olivat täysin puhtaat.
Koska fasismi oli suuremmassa ristirii-
dassa rakkauden kaksoiskäskyn kanssa
kuin liberalismi tai kommunismi, kristi-
tyn velvollisuus oli tukea liittoutuneita.
Vaikka hyvinvointivaltiota vaatineita
työläisiä motivoi osittain oman edun ta-
voittelu, hyvinvointivaltio toteutti silti
Jumalan lakeja paremmin kuin yövarti-
javaltio. Niebuhurin mielestä jotkin ih-
misten tekemät päätökset yksinkertai-
sesti siirsivät yhteiskunnan lähemmäs
Jumalan valtakuntaa kuin jotkut toiset
päätökset.

Niebuhurin luonnonoikeusfiloso-
fiaan liittyvä sanoma oli tiivistettynä se,
että ihmisten täytyy etsiä luonnonoikeu-
den sisältöä äärimmäisen nöyrinä. Ihmis-
ten on tiedettävä omien kykyjensä rajal-
lisuus. Kun yhteiskunnan säätämiä lake-
ja ryhdytään arvioimaan luonnonoikeu-
den pohjalta, maltillisuutta, nöyryyttä ja
tietynlaista pragmatismia ei niin ikään
saa unohtaa. Joskus kristityn on ehkä
pakko tukea huonoa lakia, koska parem-
pia (realistisia) vaihtoehtoja ei ole saata-
villa.
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Ymmärryksen rajallisuudesta

Sami Yli-Karjanmaa

n Tuntuu, että on oikein aloittaa tun-
nustuksella: tunnen Filon Aleksandria-
laisen ajattelua vain   pintapuolisesti.1
Meille on säilynyt satoja sivuja tekstiä
tältä kreikkaa puhuneelta oppineelta
juutalaiselta, Jeesuksen ja Paavalin van-
hemmalta aikalaiselta, ja olen tietenkin
lukenut nuo sivut, jotkut niistä kerran
toisensa jälkeen. Mutta asiassa on ongel-
mia. Yksi on oman ymmärrykseni rajalli-
suus. Toinen on se, että nuo tekstit ovat
vain varjo, jonka vuosikymmenet elämää,
pohdintaa, keskusteluja ja luovuutta
heittävät. Tehkööt Filonin taipumus il-
maista itsensä verhotusti ja moniselittei-
sesti sekä huomattava ajallinen ja kult-
tuurinen välimatka nykytutkijan nöy-
räksi. Tuntekoon hän nöyryyttä myös
sen seikan edessä, että eksegeettisessä
työssä on – siinä muodossa kuin olen sitä
väitöskirjassani harjoittanut – viime kä-
dessä kysymys tutkittavan kirjoittajan
ajatusprosessien rekonstruoinnista, siitä
miten hänen mielensä on työskennellyt.

Otetaan esimerkki: Yksi tärkeimmis-
tä olettamuksista työssäni on, että kun
Filon puhuu eri teoksissaan samoista tai
samankaltaisista asioista käyttäen samo-

ja tai lähes samoja termejä, meillä on
oikeus ottaa nuo tekstikohdat kokonai-
suutena ja lukea ne yhdessä saaden siten
selvemmän kuvan hänen ajatuksistaan
kuin lukemalla jokaisen niistä erikseen
ilman sitä lisäinformaatiota, jonka toiset
tekstit tarjoavat. Tällainen lukutapa
muodostuu erityisen palkitsevaksi, kun
yritämme ottaa huomioon termien ja kä-
sitteiden sivumerkitykset, jotka Filon tuo
esiin joissain teksteissä selvemmin kuin
toisissa. Lähestymistavan onnistuminen
edellyttää, että niin tutkija kuin tutkitta-
vakin ovat johdonmukaisia, sillä muutoin
on olemassa riski, että tutkija ”löytää”
jotain mitä ei ole olemassakaan. Ei ole
erityisen vaikeaa saada Filon kiinni risti-
riitaisuudesta, mutta nähdäkseni on sekä
oikeutettua että oikeudenmukaista antaa
johdonmukaisuuden oletukselle etusija,
milloin ei ole näyttöä päinvastaisesta.
Tuon näytön suhteen on kuitenkin jatku-
vasti pysyttävä valppaana.

On äkkiseltään outo ajatus, että joku
kirjoittaja olisi tavoitellut sitä, että ei tule
täysin ymmärretyksi – tarkemmin sa-
noen: ei kenen tahansa ymmärtämäksi.
Mutta Filonin elämäntyön keskiössä on
juuri tuo ajatus. Raamattu (Filonille lä-
hinnä viisi Mooseksen kirjaa) ei ole kenen
tahansa ymmärrettävissä tuosta vain. Fi-

1 Kirjoitus perustuu Åbo Akademissa
2.7.2013 ruotsiksi pidettyyn lectio
precursoriaan.
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lon on ilman muuta tärkein varhainen
vertauskuvallisen raamatuntulkinnan
edustaja. Hän hyväksyi yleensä myös kir-
jaimellisen tulkinnan, mutta tekstillä oli
hänelle syvempi sanoma, useitakin jois-
sain tapauksissa. Niinpä Filonin näkö-
kulmasta katsottuna on väistämätöntä,
että eri tasoisella ymmärryksellä varus-
tetuilla lukijoilla on hyvin erilainen käsi-
tys tietyn raamatunkohdan sanomasta.

Parhaissa lastenkirjoissa on aina vä-
hintään kaksi tasoa: konkreettinen tari-
na ja sen lisäksi hienovaraisempia viit-
tauksia tämän maailman ilmiöihin, viit-
tauksia jotka avautuvat vain sille jolla on
riittävä elämänkokemus ja jotka viihdyt-
tävät suurestikin aikuista lukijaa.

Piiloviestejä voidaan käyttää myös ai-
van toisenlaisella tavalla, poliittiseen
kontrolliin. Tästä käy esimerkiksi vaik-
kapa seuraava katkelma Aleksandr
Sol�enitsynin kirjasta Syöpäosasto. Prav-

dan lukeminen ei ollut mikään yksinker-
tainen asia. Oikea, bolshevistinen tapa oli
ymmär[tää] leh[ti] julkisesti levitetyksi
mutta itse asiassa salakielellä kirjoitetuk-
si toimintaohjeeksi, jossa kaikkia asioita
ei voitu sanoa suoraan mutta josta taita-
va ja tietävä ihminen pystyi erilaisista
vähäisistä yksityiskohdista, artikkelien
sijoittelusta ja siitä mitä oli jätetty sano-
matta, muodostamaan oikean käsityksen
uusimmasta suunnasta. (Suom. Esa Ad-
rian.)

Ei siten ole mitään erikoista – ei
Filonin sen paremmin kuin meidänkään
näkökulmastamme – ajatuksessa, että
tekstissä on useita tulkintatasoja.

Väitöskirjani päätulokset ovat, että
jälleensyntyminen – oppi sielujen toistu-

vasta ruumiillistumisesta, jonka tavoite
on niiden puhdistuminen ja paluu tai-
vaalliseen alkutilaan – sopii yhteen Filo-
nin ihmis- ja pelastuskäsityksen kanssa
ja että hän viittaa siihen edes suhteellisen
avoimesti muutamassa tekstikohdassa,
mutta verhotusti paljon useammin. Jäl-
leensyntyminen näyttää itse asiassa ole-
van yksi hänen maailmankuvansa pe-
rusoletuksista. Tässä hän oli eniten ihai-
lemansa filosofin, Platonin, seuraaja.

Mutta siinä missä Platon oli kirjoit-
tanut ajatuksesta avoimesti, Filon oli pi-
dättyväinen. Tutkimustehtävääni ei kuu-
lunut lopullisen vastauksen löytäminen
kysymykseen, miksi näin oli. Mutta to-
tean väitöskirjan viimeisessä luvussa,
että omasta näkökulmastaan katsoen Fi-
lonilla oli malli: Raamattu. Myöskään se
ei puhu avoimesti jälleensyntymisestä; ja
kuitenkin Filon kykeni löytämään opin
Mooseksen kirjoista. Se että Raamattu ei
puhu avoimesti jälleensyntymisestä ei
siis tarkoita Filonille, että Mooses ei
puhu siitä lainkaan. Sillä kun tekstiä
tulkitaan Platonin filosofian valossa,
osoittautuu että Mooses puhuu siitä, eikä
viittauksista oppiin ole edes mitään eri-
tyistä puutetta. Asia on tulkintakysymys.

Niinpä kun Jaakob näkee unta tika-
puista, jotka ulottuvat maasta taivaaseen
– ”Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten
ylös ja alas” – 1. Mooseksen kirjan 28.
luvussa, tämä tarkoittaa, muiden Filonin
antamien tulkintojen ohella, että enkelit
symboloivat sieluja. Ne laskeutuvat ke-
hoihin ja nousevat niistä taas kuolemas-
sa, jolloin viisaat vapautuvat mutta type-
rät palaavat.

Tai kun Jumala sanoo Moosekselle 2.
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Mooseksen kirjan 24. luvussa, ”Nouse
minun tyköni vuorelle ja ole siellä”, Filon
siirtää tulkinnassaan koko tapahtuman
pois Siinain vuorelta ja tekee siitä ku-
vauksen pelastuksesta. Mutta hän ei jätä
asiaa siihen. Ilman suoraa raamatullista
perustaa hän antaa ymmärtää, että aina
on niitä, jotka eivät kykene noudatta-
maan käskyä olla siellä. Heidät vedetään
alas Tartarokseen, kreikkalaisen mytolo-
gian tuonelaan, joka kuitenkin Filonilla
tarkoittaa elämää kehossa maan päällä.

Tuota elämää kehossa Filon kuvaa
myös monin muin tavoin, joiden olen
havainnut olevan ei ainoastaan täydessä
sopusoinnussa jälleensyntymisen kanssa
vaan usein myös verhottuja viittauksia
ko. oppiin. Filonille keho on sielun vanki-
la, hauta, vaate, säiliö, asumus ja vieras
maa, jopa joki tai meri. Jos esimerkiksi
tarkastellaan kehoa vieraana maana, voi-
daan panna merkille, että Filonin oma
kotimaa, Egypti, on hänelle eräs kaikkein
tärkeimmistä kehon symboleista Raama-
tussa. Siten Egyptistä luvattuun maahan
tapahtuvan erämaavaelluksen syvempi
merkitys on sielun vapautuminen kehos-
ta. Matkahan ei ole kovin pitkä, mutta
ilman päättäväisyyttä matkaaja saattaa
päätyä hyvin pitkäksi ajaksi kiertämään
kehää, Filon sanoo. Tutkimustulosteni

valossa tämä on hyvä esimerkki siitä
verhotusta tavasta, jolla Aleksandrialai-
nen eksegeettimme viittaa jälleensynty-
miseen.

Se miten minä luen Filonia ja se
miten Filon lukee Moosesta muistuttavat
toisiaan. Ajattelemme kumpikin kohde-
henkilömme kirjoittavan jälleensyntymi-
sestä, ja mieluiten peitellysti. Mutta kyse
on paremminkin sisäkkäisyydestä kuin
rinnakkaisuudesta: minä ajattelen, että
Filon ajattelee, että Mooses hyväksyi jäl-
leensyntymisopin. Oma työni käsittelee
yksinomaan sitä, miten Filonia pitäisi
tulkita enkä ota mitään kantaa hänen
Mooses-tulkintansa oikeellisuuteen. Fi-
lon ja minä pyrimme aivan eri päämää-
riin. Filon pyrki rakentamaan ja ylläpitä-
mään uskomusjärjestelmää. Hänen teo-
logiansa oli kotoisin Aleksandrian helle-
nisoituneesta synagogasta, ja uskoisin,
että hänelle olisi tuottanut vaikeuksia
varmentaa Mooseksen kanta jälleensyn-
tymisoppiin modernien tieteellisten nor-
mien mukaisesti – ts. tehdä se minkä
minä olen yrittänyt tehdä hänelle. Oma
teologiani puolestaan on akateemista teo-
logiaa, jossa tavoitteena on kaiken saata-
villa olevan todistusaineiston avulla sel-
vittää historiallinen totuus.
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NÄKÖALOJA
Vatikaanin kuuma linja

Stimulus

– Soinilla.
– Onkos Timo ollut kunnon katolilai-

nen viime aikoina?
– Kuka kysyy?
– Täällä on yksi peruspomo Vatikaa-

nista.
– Sus siunakkoon!
– Kiitos samoin! Ei kai tullut liian iso

jytky?
– Kuuluiko se sinne asti? Anteeksi

nyt vain.
– Ajattelin soittaa, kun katsoin Suo-

men televisiota yksi ilta.
– Voin kyllä selittää.
– Et siis aio ottaa hatkoja?
– Kaikki alkoi siitä, kun piti puhua

ruotsia, pakolla. Toiset puhuivat parem-
min, se ärsytti.

– Jatka, poikani.
– Sitten silmissä sumeni, hihat paloi-

vat, käämit kärähtivät.
– Haistan melkein rikin katkun luu-

ristakin.
– Miksi lähtevät veneilemään kesken

töiden, ottamaan aurinkoa Välimerelle?
– Lampedusa.
– Mitä nyt, pyhä isä?
– Kävin siellä. Kaikki eivät selviä

sinne asti, monet hukkuvat matkalla. Su-

rullista.
– Oma vika. Pysyisivät kotona!
– Kuin suomalaiset, niinkö?
– Suomalaiset eivät koskaan ole otta-

neet hatkoja vaikeissa oloissa!
– Amerikansuomalaiset, ruotsinsuo-

malaiset…
– Maanpettureita, ei kunnon perus-

suomalaisia!
– Voi Timo-parka, kyllä sinäkin vielä

opit. Armoa ja rauhaa!

– SRK:lla.
– Paavi täällä, Jumalan terve!
– Antikristus!
– Mielenkiintoinen nimi teillä.
– Ilmestyskirjan peto!
– Teitäkö on kaksi siellä, päivää kum-

mallekin! Kuulkaas, minulla olisi hyväk-
sikäyttöasiaa.

– Miten voimme auttaa?
– Ei, vaan minä voin auttaa teitä.
– Ei tarvitse auttaa!
– Olen huomannut, että te olette teh-

neet samat virheet kuin mekin, jälkiju-
nassa vain.

– Me emme tee virheitä!
– Mekin yritimme ensin syyttää me-

diaa, mutta se ei ollut oikein uskottavaa.
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– Kaleva on Saatanan kätyri!
– Sitten kokeilimme suhteellistamis-

ta. Sitähän tapahtuu muuallakin yhteis-
kunnassa, niin miksei sitten meillä. Mut-
ta jotenkin se tuntui ihmisistä aika vas-
tenmieliseltä puolustukselta.

– Miksi ottaa meidät silmätikuksi,
kun olemme vain osa ongelmaa?

– Lasten syyllistäminen hyväksikäy-
töstä ei myöskään ollut hyvä idea. Kuten
jotkut kiinnijääneet saivat huomata.

– Ei kaikkien maijameikäläisten ker-
tomuksiin voi aina uskoa!

– Annan nyt hyvän neuvon, kaikessa
ekumeenisessa ystävyydessä: syylliset
poliisin tietoon ja tekojen peittelijät myös
vastuuseen. Silloin alkaa Jumalan valta-

kunta häämöttää.
– Mutta mehän olemme Jumalan val-

takunta!
– Just joo.

– Sami puhelimessa.
– Onko Maarit kotona? Täällä puhuu

isä Bergoglio.
– Il mio Papa, Maarit tässä.
– Tyttäreni, mikä on onnellisen pari-

suhteen salaisuus?
– En vaadi paljon, vain kaiken.
– Mitä sanoisit, jos sallisin pappien

avioitua?
– Saisit hymypoika-patsaan.
– Kritiikkiä siitä varmaan tulisi.
– Sehän on vain elämää!

Vartija 50 vuotta sitten

Tämän päivän sekularisoituminen ei enää ole ihmisten kontrolloitavissa. Siitä on tullut
vastustamaton historiallinen prosessi, johon jokainen niin uskon kuin epäuskon
ihminen on temmattu mukaan. Sivuun astuminen tai lopun tekeminen sekularisaa-
tiosta on vain itsepetosta. On energian hukkaa määritellä sekularismi ideologiaksi tai
uskonnoksi, jota pitäisi vastustaa evankeliumilla. Näin tehtäessä evankeliumista tulee
ideologia ja gardistiset asemat vain vahvistuvat.

–  Jaakko Launikari Vartijassa 2/1964
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Transsendenssiä elokuvissa

Mikko Ketola

n The Conjuring (Kirottu). Ohjaus:
James Wan. Käsikirjoitus: Chad ja Carey
Hayes. Pääosissa: Vera Farmiga, Patrick
Wilson, Lili Taylor  ja Ron Livingston.
Kesto 112 min. 2013.

Philomena. Ohjaus Stephen Frears. Kä-
sikirjoitus: Steve Coogan & Jeff Pope.
Perustuu Martin Sixsmithin kirjaan Phi-
lomena: The true story of a mother and
the son she had to give away. Pääosissa:
Judi Dench ja Steve Coogan. Kesto: 98
min. 2013.

Noah. Ohjaus: Darren Aronofsky. Käsi-
kirjoitus: Darren Aronofsky & Ari Han-
del. Pääosissa: Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Ray Winstone, Emma Watson,
Anthony Hopkins, Douglas Booth, Logan
Lerman. Kesto: 138 min. 2014.

Transcendence. Ohjaus Wally Pfister.
Käsikirjoitus Jack Paglen. Pääosissa
Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bet-
tany, Morgan Freeman. Kesto 119 min.
2014.

The Conjuring on hyvin tyylikäs ja tun-
netuista edeltäjistään (Manaaja, En-

nustus ja kaikki ne peljätykset, joissa
vanhassa talossa tapahtuu muutakin pe-

lottavaa kuin putkirikko) oppia ottanut
kauhuelokuva. Värit, sisustus, valaistus,
äänet ja musiikki ovat kohdallaan. Pelot-
tavuusmittarissa elokuva nousee melko
korkealle. Ohjaaja James Wan on aiem-
min tehnyt muun muassa Saw-sarjan
ensimmäisen elokuvan.

Elokuva perustuu niin sanotusti tosi-
tapahtumiin. Pääosissa on katolinen pa-
riskunta Lorraine (Vera Farmiga) ja Ed
Warren (Patrick Wilson), jotka olivat
itseoppineita demonisten ilmiöiden tutki-
joita ja satunnaisia eksorkisteja. He aloit-
tivat toimintansa 1950-luvulla, ja Edin
kuoltua 2006 Lorraine on yhä jatkanut
työtä. Elokuvassa kuvattu Perronin per-
heen riivattu talo Rhode Islandilla 1970-
luvun alussa oli yksi heidän tutkimistaan
kohteista.

Warrenit vakuuttuivat, että Perro-
neitten talo oli naispuolisen demonisen
hengen riivaama ja että tämä henki oli
peräisin Salemin noitaoikeudenkäyn-
neistä 1600-luvun lopulla. Tässä kohtaa
tositapauksellisuus tosin herättää epäi-
lyn. Uskoivatko Warrenit itse siihen, että
Salemin oikeudenkäynneissä oli todella
kyse noidista, vai onko kyse käsikirjoitta-
jien, Hayesin veljesten, luovasta panok-
sesta?

Warrenit joka tapauksessa itse us-
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koivat vahvasti siihen, että maailma on
Jumalan ja Saatanan pelikenttä ja että
jokaisen täytyy valita puolensa tässä
taistelussa. Heidän mielestään mo-
dernin maailman ongelma oli uskon
puute – ei Jumalaan vaan Saatanaan.
Hayesin veljekset taas ovat kuvanneet
itseään kristityiksi, jotka uskovat demo-
nisiin voimiin ja hengelliseen sodan-
käyntiin.

Yhdysvalloissa elokuvaa  on  määrä-
tietoisesti markkinoitu ”uskonnolliselle
yleisölle” – joka siellä on selvästi profiloi-
tunut osa elokuvissakävijöitä – tervehen-
kisenä ”kristillisenä” kauhuelokuvana,
jossa ei ole seksiä eikä rumaa kieltä.
Tekijät ovat hyvin tajunneet sen erikoi-
sen tosiasian, että joillekin kristityille elo-
kuvien väkivaltaisuus ei ole mikään este
katsomiselle, kun taas vilauskin paljaasta
rinnasta on liikaa.

Tässä elokuvassa ketään ei tapeta
perheen koiraa lukuun ottamatta, eivät-
kä suolet lennä ympäriinsä. Ammoin
kuolleita kyllä vilautetaan sopivissa mää-
rin, ja  pelottavia  ilmestyksiä nähdään.
Juonta tuskin tulee paljastetuksi liikaa,
kun sanoo, että henki ottaa elokuvassa
valtaansa perheen äidin (Lili Taylor) kiu-
sattuaan ensin hyytävästi perheen viittä
tytärtä. Kunnon kristitty voi siis hyvällä
omallatunnolla lähteä elokuviin. Tällais-
ta A-luokan Hollywood-elokuvaa eloku-
vaa ei olekaan ollut tarjolla seurakunnal-
le sitten Mel Gibsonin The Passion of

the Christin.
Lili Taylorille muuten osa kirotun

talon asukkina ei ole ensimmäinen, sillä
hän oli mukana 1999 kuvatussa kauhu-
elokuvassa The Haunting.

Elokuvaa on myös arvosteltu tie-
tyistä korostuksista, vaikka kriitikot
ovat yleensä myöntäneet, että kauhue-
lokuvana teos on hyvä. Esimerkiksi net-
tilehti Salon.comissa toimittaja Andrew

O’Hehir, joka on yhdeksännen polven
jälkeläinen Abigail Faulknerille, yhdel-
le Salemissa tuomitulle ”noidalle”, ku-
vaa  elokuvaa  ”oikeistolaiseksi, naisvi-
hamieliseksi ja todella pelottavaksi”.
Nämä piirteet näkyvät hänen mieles-
tään pinnan alla pulppuilevassa ideas-
sa, että jos jokin on perheessä (tai yh-
teisössä tai maassa) vialla, syy löytyy
naisista.

* * *

Naisista on mitä suurimmassa määrin
kyse Philomenassa, joka perustuu ir-
lantilaisen Philomena Leen todelliseen
elämään. Hän tuli nuorena tyttönä suun-
nittelematta raskaaksi. Se oli sen ajan
irlantilaisessa yhteiskunnassa ja ankaran
katolisessa kulttuurissa perheelle niin
suuri häpeä, että tyttö passitettiin lähei-
seen Roscrean konventtiin eli nunnaluos-
tariin, jossa oli työlaitos ”langenneille”
naisille.

Muiden kohtalotovereidensa tavoin
Philomena synnytti aviottoman poikansa
konventissa. Kolmen vuoden ajan Philo-
mena hoiti lastaan siellä, mutta sitten
poika myytiin vasten Philomenan tahtoa
adoptiolapseksi amerikkalaiselle paris-
kunnalle. Se oli varsin yleistä sen ajan
Irlannissa.

Philomena joutui allekirjoittamaan
konventissa vakuutuksen, ettei hän
koskaan yrittäisi päästä kosketuksiin
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lapsensa kanssa. Saman erottamiskoh-
talon kokivat 1950-luvun Irlannissa lu-
kemattomat muutkin äidit ja lapset.
Henkisesti nujerretut äidit oli helppo
taivutella vakuutuksen allekirjoittami-
seen.

Vakuutuksestaan huolimatta Philo-
mena kuitenkin salaa yritti jäljittää poi-
kaansa. 2000-luvun alussa hän sai
avukseen journalisti Martin Sixsmit-

hin, joka oli vasta joutunut jättämään
neuvonantajan tehtävänsä Englannin
työväenpuolueen hallituksessa. Hän oli
lehtimiehen töihin palattuaan etsimäs-
sä sopivaa jutun juurta ja haistoi Philo-
menan pojan tapauksessa sopivan me-
hukkaan aiheen. Elokuvan käsikir-
joitus on tehty Sixsmithin kirjan pohjal-
ta.

Philomena ja Martin vierailevat yh-
dessä Roscrean luostarissa, jonka johto
suhtautuu heihin ystävällisesti mutta ei
erityisen yhteistyöhaluisesti. Kaikesta
huolimatta he lopulta pääsevät Philome-
nan pojan jäljille, matkustavat Yhdysval-
toihin ja tapaavat pojan tunteneita ihmi-
siä. Tämän enempää ei ehkä kannata itse
tarinaa selostaa, jotta elokuvan yllätyk-
sellisyys säilyisi.

Pääosan esittäjät Judi Dench ja
Steve Coogan ovat karismaattisina
näyttelijöinä erinomaisia osissaan. Elo-
kuvan voisi luulla aiheensa puolesta
olevan pelkkää surua ja synkkyyttä,
mutta näin ei kuitenkaan ole. Liikutta-
va se luonnollisesti on, ja moraalista
pahennusta herättävä, mutta päähen-
kilöiden erilaisten maailmojen törmää-
minen tuottaa myös koomisia hetkiä.

Philomena on ollut suuri menestys

erityisesti Irlannissa, jossa pakkoadoptoi-
tujen lasten kohtalot ja oikeudet ovat
nousseet vilkkaan keskustelun kohteeksi
elokuvan myötä.

Jotkut ovat sitä mieltä, että näissä
adoptioissa on kyse vielä suuremmasta
skandaalista kuin taannoin tutkimusten
paljastettua, miten julmasti teini-ikäisiä
tyttöjä kohdeltiin Irlannin kirkon ylläpi-
tämissä Magdalene-pesuloissa tai poikia
kirkon omissa teollisuuskouluissa
(eräänlaisissa koulukodeissa). Tyttöjen
oloja pesuloissa on kuvattu järisyttävästi
elokuvassa The Magdalene Sisters

(2002).
Toisten ”philomenojen” lapset ovat

vedonnet pääosaa  näyttelevään Dame
Judi Denchiin, että tämä kampanjoisi
heidän asiansa puolesta maailmalla eri-
laisissa palkintoseremonioissa kuten
Oscar-gaalassa. Elokuva oli ehdolla nel-
jän Oscarin kategoriassa: parhaan elo-
kuvan, parhaan naispääosan, parhaan
musiikin ja parhaan sovitetun käsikir-
joituksen. Niistä se ei voittanut yhtään,
mutta muita tunnustuksia sille on tul-
lut.

Piakkoin on tulossa katsottavaksi en-
simmäinen elokuva, joka liittyy Irlannin
katolisessa kirkossa paljastuneisiin laa-
joihin lasten hyväksikäyttötapauksiin.
Elokuvan nimi on Calvary ja sen pääosas-
sa on Brendan Gleeson.

* * *

Noahin perusjuonessa ei ole juonipaljas-
tusten vaaraa, mikäli Raamatun tarina
Nooan arkista on tuttu. Elokuvan juonen
rajoittaminen ainoastaan siihen, mitä
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Raamatussa nimenomaan kerrotaan,
olisi kuitenkin turhauttavaa, ja tulokse-
na voisi olla ennemminkin lyhyteloku-
va.

Raamattu onneksi tarjoaa krypti-
seksi jääviä kohtia, joita mielikuvitus
voi täydentää, kuten ”Siihen aikaan
turmelus levisi maassa Jumalan silmi-
en alla ja väkivalta täytti maan.” Tä-
män lauseen suomia mahdollisuuksia
on elokuvassa hyödynnetty tehokkaas-
ti, ja luultavasti siihen liittyvät kohta-
ukset saavat hyväksynnän niiltäkin,
jotka eivät muuten pidä liiallisesta va-
pauksien ottamisesta Raamatun kuvit-
tamisessa.

Hieman muuten ihmetyttää se,
miksi elokuvan nimi Suomessa ei voi
olla suomenkielinen Nooa vaan englan-
ninkielinen Noah. Tulisiko Nooasta lii-
an helposti Ukko Nooa mieleen? Kuu-
lostaako Noah jotenkin vakavammin
otettavalta? Tässä yhteydessä voi ker-
toa sellaisen hupaisan yksityiskohdan
amerikkalaisten kristittyjen raamattu-
tietoudesta, että kyselytutkimusten
mukaan merkittävä osa heistä uskoo,
että Joan of Arc (Ranskan kansallis-
sankarin Jeanne d’Arcin englanninkie-
linen nimi) oli Nooan vaimo.

Yhdysvaltain kristittyjen, erityisesti
Raamattuun kirjaimellisesti uskovien
evankelikaalien keskuudessa, elokuva on
herättänyt kiivasta keskustelua siitä,
onko se raamattu-uskollisille kristityille
sopivaa katsottavaa. Elokuvaa esitettiin
ennakkoon evankelikaalisille koeyleisöil-
le reaktioiden testaamiseksi ja myynti-
menestyksen maksimoimiseksi. Aivan
sellaista innostusta kuin Mel Gibsonin

passiokertomus Noah ei ennakkoon he-
rättänyt.

Jos yhden asian Gibsonin elokuvas-
ta olisi voinut toivoa toistuneen Noahis-
sa, se olisi alkukielten käyttö. Asian-
tuntijoiden mukaan silloin tosin olisi
käytettävä jonkinlaista proseemiläisen
kantakielen rekonstruktiota, mikä ei
olisikaan ollut ihan niin yksinkertaista
kuin vaikkapa aramean käyttö. Englan-
tia puhuva Nooa on häiritsevästi ennen
muuta Russell Crowe samoin kuin
pääpahis Tubal-Kain on Ray Winsto-

ne. Karismaattisten näyttelijöiden
käyttämisessä on tietenkin aina se on-
gelma, että mieleen tulevat heidän ai-
emmat roolinsa. On hämmentävää huo-
mata välillä odottavansa Nooalta gladi-
aattorin otteita, ja niitä häneltä itse
asiassa saadaankin, kun arkkia täytyy
puolustaa.

Yksi asia on voinut erityisesti arve-
luttaa fundamentalistisia kristittyjä.
Noahissa nimittäin on lyhyt jakso, jossa
käydään läpi universumin historia ku-
vastolla, joka viittaa ennemminkin Big
Bang -teoriaan kuin kreationismiin. Ja
voihan sitä ilkikurisesti kysyä, miksi
elokuvan arkissa ei ollut dinosauruksia,
koska nehän ovat kreationistien mu-
kaan eläneet yhtaikaa ihmisten kanssa.

Käsikirjoittajat ovat kehittäneet ve-
denpaisumustarinaan useita sivujuonia
ja yksityiskohtia, joiden yhteydet Raa-
matun kertomukseen ovat joko hyvin
viitteellisiä tai olemattomia. Ne ovat
olleet tarpeen juonen lihavoittamiseksi.
Siksi mukana on vaikeita ihmissuhtei-
ta, lapsettomuutta, vaimonlöytämison-
gelmia, kasvissyönnin ja lihansyönnin
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välistäkamppailuajaarkissapiileskelevä
jänis.

Yksi juonipaljastus tulee nyt tässä.
Luultavasti viittauksena Raamatussa
esiintyviin ”jumalien poikiin” elokuvas-
sa esiintyy kivisiä monikätisiä jättiläi-
siä, joita tekee mieli kutsua synteesiksi
Transformerseja,sormustenherratarun
enttejä ja Iron Mania. Todellisuudessa
ne ovatkin enkeleitä, jotka Jumala suis-
ti maan päälle niiden kapinallisuuden
vuoksi. Nooa saa ne puolelleen autta-
maan häntä arkin rakentamisessa ja
sen puolustamisessa raivokkaita väki-
joukkoja vastaan. Tuhoutuessaan nii-
den sisälle vangitut valohahmot vapau-
tuvat ja sujahtavat taivaaseen. Täytyy
tunnustaa, että jättiläisten ensimmäis-
tä kertaa astuessa näyttämölle eloku-
vasta tuli minulle enemmän fantasia-
seikkailu kuin raamattuelokuva. Elo-
kuvan nähneitä suomalaisia kristittyjä
tämä elokuvan piirre sen sijaan ei tun-
nu juuri häirinneen.

Noah ei ole kelvoton elokuva sikäli,
että pohjalla on yksi maailmanhistorian
väkevimpiä tarinoita, mukana on hienoja
näyttelijöitä, ja visuaalisesti elokuva on
paikoin erittäin hieno. Lisäksi sen mah-
dollisesti herättämää kiinnostusta Raa-
matun tarkempaan lukemiseen voi pitää
plussana. Mutta on se erikoinen sekasi-
kiö Raamattua ja fantasiaa.

* * *

Transcendence kuuluu apokalyptisten
elokuvien sarjaan siinä mielessä, että se
on yritys kuvata maailmaa radikaalisti
muuttuneessa tilanteessa. Kyseessä ei

kuitenkaan ole maailman mullistuminen
luonnonvoimien päästessä valloilleen tai
ulkoavaruuden muukalaisten iskiessä
asutuskeskuksiin. Nyt on kyse tekoaälyn
kehittymisestä aivan uudelle tasolle, jos-
sa siitä uhkaa tulla omnipotentti toimija,
suorastaan jumala.

Juonen tasolla kyse on siitä, että te-
koälyn kehittäjä Will Caster (Johnny

Depp) joutuu tekoälyn kehityksen vas-
tustajien terroristi-iskun kohteeksi ja
haavoittuu kuolettavasti. Ennen kuin
kuolema korjaa satoa, Casterin vaimo ja
työtoveri Evelyn (Rebecca Hall) onnis-
tuu kuitenkin lataamaan Casterin tietoi-
suuden (sielun?) nettiin. Siellä Caster
pian muuttuu lonkeronsa kaikkialle ulot-
tavaksi kaikkivaltiaaksi ja alkaa toteut-
taa suunnitelmiaan maailman paranta-
miseksi ja ongelmien korjaamiseksi. Sii-
hen kuuluu muun muassa sairauksien
parantaminen ja saastuneen ympäristön
korjaaminen nanoteknologian avulla.
Näin ihmisestä voi tulla esimerkiksi su-
pervahva.

Elokuvassa on joitakin hyviä ideoita
ja visuaalista kekseliäisyyttä, mutta kek-
seliäisyyttä olisi tarvittu rutkasti lisää
ideoiden tasolla. Tekoälyn mahdollisuu-
det ja uhat käsitellään varsin pintapuoli-
sesti. Varsinkaan epämääräinen maalai-
lu tekoälyn muuttumisesta ”jumalaksi”
ei ole kovin uskottavaa. Yhtä vähän us-
kottavaa on yhtäkkinen nanoteknologian
hyppäys uudelle tasolle. Ja entä sitten
tekoälyn kokonaisvaltainen internetin
haltuunotto? Miksi Will Caster ei pysty
selvittämään häntä vastustavien antite-
koälyporukoiden liikkumista ja sijaintia
satelliittien avulla, kun se kerran on 24-
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sarjassa jo kuvattu mahdolliseksi pienten
yksityiskohtien tasollakin. Eikö tullut kä-
sikirjoittajan mieleen? Tämä voi tuntua

hyvin pieneltä valituksen aiheelta, mutta
sellaisiin voivat tarinat joskus kompas-
tua.

Vartija 50 vuotta sitten

Monet lehdet eivät tunnu välittävän siitä, että jokainen kirja todella tulee ajoissa
esitellyksi. Jopa uskonnolliset lehdetkin syyllistyvät tähän laiminlyöntiin, vieläpä
uskonnollistenkin kirjojen arvostelussa. Kustantajien olisi ehkä syytä harkita, lähet-
tääkö tällaisille lehdille kirjoja lainkaan. Pitäisi näet olla selvää, että jos lehti saa kirjoja
arvosteltavakseen, sen velvollisuus on myös arvostella ne, ja kohtuullisen lyhyen ajan
kuluessa. Muuten voidaan kysyä, miksi kirjallisuusosastoja lainkaan pidetään. Harvoin
ilmestyvien aikakauslehtien ei pitäisi ainakaan viivyttää kirjoittamista.

–  Esko Häkli Vartijassa 2/1964

Teologian on saatettava vanhojen sukupolvien perintö eläväksi nykyhetkelle. Sen on
oltava yhteydessä sekä menneisyyteen että tähän hetkeen, käsiteltävä sekä klassillisia
että moderneja ongelmia. Tilanne maassamme  nähdäkseni on,  että teologialla  ei
kaikista ponnisteluista huolimatta ole tarpeeksi  kosketusta elävään  nykyhetkeen.
Teologialla en tässä tarkoita vain yliopistossa suoritettavaa, vaan myös kaikkien kirkon
työssä mukana olevien teologisen koulutuksen saaneiden kristillistä ajattelua. Tämä
ajattelu on yleensä eristäytynyttä eikä sillä ole kosketusta aktuaaliseen tapahtumiseen.

–  Tuomo Mannermaa Vartijassa 2/1964
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Vartijan matkassa vuonna 1894

Heidi Haahtela

Vuoden 1894 alussa teologian tohtori Jaakko Gummerus teki ”kunnianarvoisalle

Pappissäädylle” anomusehdotuksen raamatunselitysopin professorin viran jakami-

sesta Vanhan ja Uuden testamentin aloihin kohdistuviksi. Hän perusteli Vartijassa
julkaistussa anomuksessaan hanketta näin:

Suomen Yliopiston Jumaluusopillisessa
tiedekunnassa on Raamatun selitysopis-
sa ainoastaan yksi professorinvirka ole-
massa. Kaikki myöntänevät, että Raama-
tun tunteminen on perustavaa laatua
pappissivistykselle; tunnettu on myös
kaikissa teoloogisissa piireissä, että tämä
oppiala on ylen avara ja asettaa suuria
vaatimuksia viran omistajalle sekä hänen
oppinsa että opetusvelvollisuutensa puo-
lesta. Tässä kunnianarvoisessa säädyssä
ei tarvitse siitä pitkästi puhella. Muistet-
takoon vain, että tuon viran hoitoon kuu-
luu, paitsi vanhan ja uuden Testamentin
eksegeesiä, myös isagogiikki, tekstikri-
tiikki, raamatullinen arkeologiia, hep-
rean heimolaiskielten tunteminen, uu-
den Testamentin kieli-idioomi, raamatul-
linen teoloogia sekä hebrealaisten kanssa
yhteyteen tulleiden kansojen valtiollinen
ja sivistyshistoria. Luonnollista on, ettei
yksi henkilö jaksa omasta puolestaan-
kaan hallita näiden tiedehaarain moni-
naisuutta eikä paljoutta; se on asianmu-
kaista, että kun yhden professorin har-
tioilla lepää koko tämä raskas taakka,
hän valitsee jonkun tai jotkut osat niistä

ja muut jäävät pakosta syrjemmälle. Ja
kun huomioon ottaa sitä ääretöntä työtä,
jota koko kristillisessä maailmassa tätä
nykyä tehdään etenkin vanhan Testa-
mentin eksegeesin alalla, jolloin hypotee-
sit ja systeemit, toinen toistansa roh-
keammat, uhkaavat mullistaa kaikki
mitä tähän saakka on pidetty tämän tie-
teen perustotuuksina, on helposti ym-
märrettävä, ettei yksi professori, olkoon
kuinka suuri nero onki, mitenkään kyke-
ne seuraamaan aikaansa kaikilla puhee-
na olleilla aloilla. Tämä on niin yleisesti
tunnustettu, ettei tietääkseni löydy aino-
atakaan protestanttista yliopistoa Suo-
men ulkopuolella, jossa olisi ainoastaan
yksi professori eksegetiikissä.

Helposti käynee myös esiin, että,
asiain tällä kannalla ollen, opetuksen
täytyy kärsiä samassa ja vieläki suurem-
massa määrässä. Ne kaksi luentotuntia
vanhassa ja kaksi uudessa Testamentis-
sa, jotka professori viikkoonsa pitää, ei-
vät riitä edes tutustuttamaan ylioppilaita
niihin valtaviin oppisuuntiin, jotka ny-
kyään pyrkivät esiin ja leviävät nopeudel-
la kaikissa protestanttisissa maissa, erit-
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täinki, mitä vanhaan Testamenttiin tu-
lee. Siitä on seurauksena, että se, joka
antautuu eksegetiikkaa lähemmin tutki-
maan,  on  ilman  tukea ja  turvaa siinä
oppisuuntien sekavaisuudessa, jotka
kaikki selvyydellä ja näennäisesti kumo-
amattomina esiintuovat väitteensä. Joh-
don puute on tuntuva. Vaara joutua har-
hateille on suuri ja sitä olisi tehokkaasti
vastustettava, koska on tietty, että hen-
kivirtaukset suurissa sivistysmaissa eivät
jätä meidänkään maatamme koskemat-
ta. Puhumattakaan mahdottomuudesta
antaa tyydyttävää opetusta eksegeesissä,
ei ole tietääkseni milloinkaan pidetty
luentoja isagogiikissa, joka kuitenki vii-
me aikoina on paisunut sangen avaraksi
ja välttämättömäksi tiedehaaraksi. Raa-
matun  autenttiia ja  integriteetti, jotka
ennen pidettiin aksioomeina, ovat nyt
saaneet suuret kysymysmerkit. Asian
tärkeys pakoittaa, ja se seikka, että viime
valtiopäivillä samanlaatuinen anomus
estetiikin professionin jaosta saatettiin
onnelliseen päätökseen, kehoittaa minua
pyytämään, että tämä korkeaarvoinen
sääty, joka aina on valvonut valistuksen
harrastuksia, nyt kun on nimenomaan
säädyn erikoistarpeista kysymys, yhdis-
tyisi anomaan että professorinvirka ekse-
getiikissä maamme yliopistossa jaettai-
siin kahdeksi vakinaiseksi professioonik-
si, joista toinen olisi professiooni vanhan
Testamentin ja toinen uuden Testamen-
tin eksegeesissä, isagogiikissa ja teolo-
giiassa. Välttämätöntä on, että professori
kerkeää luoda tarpeellista huomiota isa-
gogiikin opetukselle, mikä tähän saakka
ei ole ollut mahdollista.

Gummerus viittasi professorin viran ja-

kamisesta jo vuonna 1877 tehtyyn esityk-

seen sekä korosti myös uuden professuu-

rin merkitystä raamatunkäännöstyölle.

Yleinen Valitusvaliokunta suositteli

28.2.1894 että ”Hallitus, yliopiston kon-

sistoorin mielipidettä kuultuaan, tahtoisi

uudelleen ottaa punnitakseen kysymystä

eksegetiikan professorinviran jakamises-

ta kahteen vakinaiseen professorinvir-

kaan”. Suositusta vastaan nostettiin kak-

si vastalausetta, joista toinen kuului seu-

raavasti:

Voimassa olevien asetuksien mukaan tu-
lee eksegetiikan professorin olla papiksi
vihitty. Kirkkolain mukaan täytyy hänen
papiksi vihittäessä   valallaan sitoutua
kannattamasta opinkappaleita, jotka
ovat ristiriidassa niiden oppien kanssa,
jotka ovat julkaistuna ”vanhimman kris-
tikunnan kolmessa pää-tunnustuksessa
sekä muuttamattomassa Augsburgin
tunnustuksessa ja muissa lutherilaisen
seurakunnan niin kutsuttuun sovinto-
kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa.”
Näistä pää-tunnuskirjoista päättyy kol-
mas eli Athanasion tunnustus seuraaviin
sanoihin: ”Tämä on oikea yhteinen kris-
tillinen usko; joka ei sitä totisesti ja vah-
vasti usko, ei hän taida autuaaksi tulla.”

Anomuksentekijän mielestä on ekse-
getiikan professorin tehtävänä tutustua
itse ja tutustuttaa oppilaitaan ”niihin
valtaviin oppisuuntiin, jotka nykyään
pyrkivät esiin ja leviävät nopeudella kai-
kissa protestanttisissa maissa”, kuin
myöskin ohjata heitä näiden oppisuun-
tien tutkimisessa. Mutta mitä arvoa on
annettava opinnoiden ja tutkimusten tu-
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loksille, kun tutkijalla jo on se käsitys,
ettei hän voi tulla autuaaksi, jos hänen
tutkimuksensa, joista voi syystä edellyt-
tää, että ne mahdollisesti voivat viedä
muihin johtopäätöksiin kuin niihin, mit-
kä kirkon tunnustuskirjoissa ovat hänel-
le määrätyt, saavat hänen uskoonsa vai-
kuttaa? Ja mihin päämäärään voi pyrkiä
sellainen tutkimus, jota ei ole elähyttä-
mässä  totuuden hakeminen semmoise-
naan, vaan jolla jo on Augsburgin tun-
nustuksen ja muiden kirkon tunnustus-
kirjain kolme ja puoli vuosisataa sitten
jähmetyttämä   ehdoton totuus tiedos-
saan?

Vaan jos niin sattuisikin, että eksege-
tiikan professori joutuisi meidän päi-
viemme ”valtavien oppisuuntien” ja tie-
teellisen raamatunkritiikan vaikutuksen
alaiseksi ja hänen tutkimuksensa saattai-
sivat hänet tuloksiin, jotka olisivat risti-
riidassa evankelis-lutherilaisen opin tun-
nustuskirjain kanssa, ei hän kuitenkaan
saisi K. L:n 122 §:ssä määrätyn virkansa
menettämisen uhalla näitä tuloksiaan ju-
listaa. Kun Yliopisto kuitenkin on tieteel-
linen laitos ja kun eksegetiikan professo-
rilta, niinkuin olen osoittanut, hänen vir-
kansa luonteesen katsoen puuttuu tie-
teellisen toiminnan välttämättömin ehto,
tutkimuksen ja opetuksen vapaus, en
minä puolestani voi katsoa Ylipistolle
enkä tieteelle olevan mitään hyötyä pu-
heena olevan professorinviran jakamises-
ta.

Näistä syistä yhdyn edellisen vastalau-
seen loppuehdotukseen Theodor Lindh.

Tähän vastalauseesen yhtyy Adolf
Törngren.

Lopulta vuonna 1899 Raamatun eksege-
tiikan professorin virka jaettiin Vanhan

ja Uuden testamentin eksegetiikan profes-

suureiksi.

* * *

Pappisuran tehnyt mutta kirkkohistorian

tutkijanakin tunnettu J. A. Cederberg jul-

kaisi Vartijassa 1894 seuraavan kirjoi-

tuksen otsikolla ”Eräs ehdotus”. Kauan

sitten Suomessa oli pappeja, jotka olivat

kirjeenvaihdossa latinaksi.

Leipzigissä ilmestymässä lehdessä
”Theologisches Literaturblatt”, N:o 39
luin syksyllä 1892, että ranskalainen op-
pinut Jean Guiraud oli julaissut Les Re-
gistres de Gregoire X (1272–1276). Recu-
eil  des bulles  de  ce  pape,  publiées  ou
analysées, dapres les manuscrits origina-
les des archives du Vatican. Ajattelin että
ehkä löytyisi niissä jotain Suomeakin
koskevaa, ja kirjoitin sentähden Guirau-
dille ja kysyin asiasta. Hän vastasi 19/10
92: ”Nulla necessaria erat excusatio
qvod, etsi alienigena esses, nonnullas a
me historicas notitias peteres. Haec sunt
enim parvula officia, qvae inter eruditos
viros litterarumque amantes dari solent
et accipi.

Attenta cura perlegi Gregorii papae
X regestarum tam partem adhuc in lu-
cem editam quam manuscriptam, nul-
lamque inveni notitiam quae ad tuam
pertineat patriam. Nonnullae quidem
epistolae de Sueciae negotiis agunt sed
potuis de ecclesia Upsalensi quam de
Finlandia.

Dum Romae essem, Regesta quoque
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Urbani papae IV (1261–1264) edere cura-
vi, quae  paucos post dies publici juris
fient; in quibus non memini ad aliquas de
ecclesia Finlandiae notitias invenire pos-
ses. Quum primum librum accipiam,
quid te juvare vabat exquiram tibique
nunciabo.”

Kun asia minulla yhä oli mielessä,
eikä mitään ruvennut kuulumaan, kirjoi-
tin vielä ja kysyin häneltä, oliko hän
sattumalta tavannut jotain tietoa Suo-
mesta. Hän vastasi siihen 8/4 1893: ”Per-
multum mihi molestum est, reverendissi-
me domine, nullam tibi afferre notitiam
de Finlandicis rebus, quae tibi cordi sunt,
iterumque negare quod jam armo proxi-
mo praeterito me rogasti. Multa equidem
documenta perlegi et scripsi in tabulario
Vaticano in regestis tam Gregorii X et
Urbani IV, qvarum litteras edendas cura-
vi quam Eugenii papae IV cujus gesta
referre mihi in animo est, sed nihil inveni
qvad ad patriam tuam pertineret.

Nihil tamen obstat, qvominus tv sev
finlandicarum rerum scriptores thesau-
ros adeatis locupletissimos in Archivio S.
Sedis asservatos, quippe qui munificentia
Leonis papae XIII publici juris facti sunt.
Omnibus enim patent januae tam catho-
licae fidei sectatoribus, qvam lutheranae
confessionis: testes sunt germanici sev
borussi scriptores cui cotidie areana vati-
cana scrutantur, seu etiam japonensis ille
qvidam, simulacrorum fictilium cultor,
quem juxta me in Archivio studentem
vidi” – – –.

Guiraud esittää siis että joku siihen
toimeen sopiva suomalainen lähtisi Roo-
maan etsimään keskiaikaamme valaise-
via asiakirjoja. Kun valistuneen paavi
Leo XIII:n auliaisuuden kautta Vati-
kanon suuret kirjatavarat ovat avatut
yleisölle, ei suomalaisellekaan olisi mah-
dotonta päästä sinne, niinkuin ennen on
ollut. Tätä asiaa pitäisi kirkkohistorialli-
sen seuran ottaa pohtiakseen.
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