
Jeesus ja juutalaisuus

Miguel de Unamuno

Adolf Eichmann

Vartijan varhaishistoriaa

1 2015

KIRKON KRIISI JA KRISTIN-

USKON KRIISI

Mikä meni pieleen?

Opin harha

Viljo Mömmö

Jéan Bodin

4 2015



Vartija N:o 4/2015

V. 1888 perustettu riippumaton aikakauslehti

127. vuosikerta

Julkaisija:

Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistys r.y. (riippumaton yhdistys)

ISSN 0782-033X

www.vartija-lehti.fi

Päätoimittajat:

(vastaava)

Matti Myllykoski Mikko Ketola

Isonnevantie 41 A 9 Kirkkohistorian laitos

00320 Helsinki PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

p. 050 318 2453 p. 050 598 1693

matti.myllykoski@helsinki.fi mikko.ketola@helsinki.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:

e-mail toimitus@vartija-lehti.fi

Heidi Haahtela, p. 050 354 8186 (iltaisin). Tilaukset ja osoitteenmuutokset voi

lähettää myös tekstiviestillä.

Vartija-aikakauslehden kannatusyhdistys, Isonnevantie 41 A 9, 00320 Helsinki

Tilausmaksut vuonna 2015

Tilaajasta tulee automaattisesti aikakauslehti Vartijan kannatusyhdistyksen jäsen.

Jos tilaaja ei halua olla jäsen, hän voi ilmoittaa asiasta lehdelle tilauksen

yhteydessä. Tilausmaksu maksetaan lehden tilille Danske Bank 800010-64635,

IBAN-muodossa FI9880001000064635.

yhteisöt 36 � viite 5571

perustilaajat 33 � viite 5555

opiskelijat 18 � viite 5568

tilaukset ulkomaille 46 � viite 5584

irtonumero 7 �

Irtonumeroita myy Akateeminen kirjakauppa.

Toimitusneuvosto

Suvi Kava, Johanna Korhonen, Taneli Kylätasku, Salla Ranta, Risto Uro.

Vinjettikuvat: Anssi Rauhala

Taitto: Tmi Datata

Tuotanto: Formato Print



Koskaan et muuttua saa

Matti Myllykoski

n Jeesus syntyi konkreettiseen maail-

maan, juutalaiseksi juutalaisten jouk-

koon roomalaisten hallitsemassa Gali-

leassa. Siellä asuville vähäväkisille hän

oli profeetta, joka julisti sorron päätty-

mistä, Jumalan ikuisen valtakunnan tu-

lemista. Jeesus kuoli ja ensimmäisten

seuraajiensa mukaan myös nousi kuol-

leista. Valtakuntaa ei kuitenkaan tullut

vaan tuli kirkko, joka julisti, että Jeesus

tulee takaisin ja että sillä tavalla valta-

kuntakin kerran tulisi. Eikä kirkkokaan

ollut alussa yksi vaan monta, kaikki eri-

laisille Jeesukseen uskoville ihmisille: en-

nen kaikkea juutalaisille, pakanoille sekä

niille, joita kutsutaan gnostikoiksi. Eikä

pakanakristillisyyskään ollut yksi vaan

siihen kuului niitä, jotka luonnollisesti

omaksuivat kreikkalaisen kulttuurin ta-

paa ajatella ja argumentoida, mutta myös

niitä, jotka inhosivat sitä. Oli niitä, jotka

halusivat elää sovussa Rooman valtakun-

nan kanssa sekä niitä, jotka pitivät sitä

koko maailman huorana. Kaikkien näi-

den kristittyjen ajatuksia meillä on Uu-

dessa testamentissa, Raamattumme var-

haiskristillisessä osassa.

Ne, jotka kokosivat pyhiksi nähdyt

varhaiset kirjoitukset yksiin kansiin, vaa-

livat ajatusta alusta alkaen samana ja

muuttumattomana pysyneestä kristinus-

kosta. Keskenään nämä miehet riitelivät

puolestaan jo toisen tyyppisistä asioista:

miten määritellä Isän, Pojan ja Pyhän

Hengen suhde kolmiyhteisessä Jumalas-

sa, luottaako ylipäänsäkään niihin, jotka

julistavat lopun aikojen olevan käsillä

sekä vaatiako kaikilta kastetuilta kristi-

tyiltä järkähtämätöntä pysymistä uskos-

sa, kun roomalaiset pakanat vaativat uh-

raamaan keisarille. Kreikkalainen filoso-

fia oli jo suodattunut eläväksi osaksi kris-

tillistä dogmatiikkaa, ja lopunajalliseen

horisonttiin aikoinaan suunnatut katseet

olivat kääntyneet ylös. Alkoi pitkä keski-

aika, pysyvyyden maailma, jossa kristilli-

set keisarit hallitsivat. Ja tässä on suu-

rimpine mutkineen vasta puolet kristi-

kunnan pitkästä tiestä, joka on vienyt

hyvin kauas siitä, mistä aloitettiin. Refor-

maation opettajat uskoivat kukin eri ta-

voin ottaneensa haltuun alkuperäisen

kristinuskon, mutta vangeiksi olivat jää-

neet vain vanhojen tekstien sanat, joista

riideltiin selvästi uudistunein ja koko

ajan uudistuvin menetelmin.

Tämä kaikki sekä paljon muuta vai-

kuttaa nykyhetken kristittyihin, mutta

siitä huolimatta Raamattua tulkitaan

usein aivan kuin se olisi kirjoitettu juuri

kulloisenkin tulkitsijan oloja ajatellen.

Taustalla on oikeaoppinen, yhtenäisyyttä
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janoava kirkkoisällinen ajatus, jonka mu-

kaan kristinusko syntyi valmiina ja on

aina pysynyt muuttumattomana. Mo-

nenkirjavat harhaoppiset puolestaan

ovat iät ja ajat vääristelleet sitä omaksi

kadotuksekseen. Vaikka yhden ja pysy-

vän oikean opin puolustajia on monenlai-

sia eivätkä ekumeeniset pyrkimykset te-

hoa heihin. Tätä monenkirjavaa joukkoa

yhdistää ajatus kristinuskon totuudesta.

Yhtä mieltä he ovat totuuden muodosta,

vaikkakin erimielisiä sen sisällöstä. Yhtä

mieltä he ovat muuttumattomuuden aja-

tuksesta, mutta eri mieltä siitä, mikä

tarkkaan ottaen on ollut alati samaa.

Suurille kirkoille on yhteistä aposto-

linen uskontunnustus. Sellainen usko

kaventuu kuitenkin hyvin helposti tote-

na pitämiseksi: Jeesus todella syntyi neit-

seestä, todella kuoli ja nousi kuolleista,

todella palaa tuomitsemaan eläviä ja

kuolleita. Totena pitämisen ajatuksesta

rakentuva usko ajaa kuitenkin itsensä

nurkkaan, koska se päätyy irrottamaan

tunnustuslauseet inhimillisesti koskevis-

ta sisällöistä. Ilman credossa ilmaistuja

tapahtumiakin ihminen voi uskoa ja elää

todeksi, että Jumala muun muassa ar-

mahtaa syntisiä, vapauttaa heidät syn-

neistään, antaa uuden elämän sekä lupaa

tuomita ihmiset aikojen lopulla tekojensa

mukaan. Olisi helpompi lähteä ymmärtä-

mään uskontunnustusta tapahtuneiden,

kerrottujen, tärkeiksi koettujen, vahvasti

tulkittujen ja sitä kautta kollektiivisiksi

symboleiksi kohonneiden asioiden kirjaa-

misena. Näitä symboleja eri aikojen eri-

laiset kristityt ovat sitten tulkinneet ku-

kin omalla tavallaan, osana oman uskon-

nollisen kulttuurinsa uskomusjärjestel-

mää sekä monenlaisia arvoja ja käytäntö-

jä. Uskontunnustus kaikuukin kirkoissa

kysymyksenä: mitä nämä sanat ja asiat

merkitsevät meille, jotka niitä toistam-

me?

Tässä numerossa Eino Murtorinne
avaa kokeneen kirkkohistorioitsijan nä-

kökulmia Suomen evankelis-luterilaisen

kirkon yhteiskunnallisen ja kulttuurisen

aseman alamäkeen ja Tapani Rytöhon-
ka avaa opin harhan lisäksi suuren oven

taiteiden maailmaan; jokainen nimi kan-

nattaa googlata. Jos joku ei entuudestaan

ole sattunut tietämään, keitä ovat Viljo
Mömmö ja Jéan Bodin sekä mikä mer-

kitys heillä on kristinuskon kritiikin his-

torialle, niin päätoimittajat valaisevat

omissa artikkeleissaan asiaa. Lisäksi

Kari Enqvist ja Hannu Mäkelä vaih-

tavat pari sanaa maailmankuvan ongel-

masta. Antoisia lukuhetkiä!
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Tähän on tultu. Mikä meni
pieleen… vai menikö?

Eino Murtorinne

n Luin joskus hamassa nuoruudessa pa-

kinan, jonka nimenä oli muistaakseni

”Kirkon kukko”. En muista, kenen kir-

joittama se oli. Se sisälsi joka tapauksessa

kertomuksen kirkon tornin huipulla sei-

sovasta, tuulen suuntaa osoittavasta ku-

kosta, joka aikojen ja säiden vaihteluista

huolimatta pysyi aina tukevasti paikal-

laan. Vaikka ympäristö, talot, pellot, met-

sät ja ihmisetkin muuttivat muotoaan,

kukko pysyi entisen kaltaisena, muuttu-

mattomana.  Tuulten tuiverruksessa se

saattoi korkeintaan kääntyä naristen

paikallaan. – Tarinan ilmiselvänä viesti-

nä oli näkemys, että yhteiskunta, sen

aatteet, asenteet  ja ulkonaiset  muodot

olivat muutoksen alaisia, mutta kirkko

uskonnollisena yhteisönä edusti tästä

poiketen pysyvyyttä.

Vaikka kuva kirkosta uskonnollisena

instituutiona on saattanut  säilyä ehkä

moniltakin osin muuttumattomana, on

kirkko etenkin sosiologisena instituutio-

na  kokenut toisen  maailmansodan jäl-

keen sitäkin enemmän muutoksia, joita

tuskin voi pitää vain kirkon kukon ruos-

teisena narinana. Muutokset ovat koske-

neet niin kirkon yleistä julkisuuskuvaa ja

arvostusta kuin sen institutionaalisia ra-

kenteita, yleistä luonnetta ja  sanoman

sisältöäkin.

Ilmeisenä tosiasiana lienee ensiksi pi-

dettävä sitä, että kirkon yleinen arvostus

on oleellisesti muuttunut. Tästä on ollut

osoituksena mm. se varsin näkyvä maail-

mankatsomuksellinen arvostelu, jota eri

tieteenalojen, etenkin luonnontieteiden,

fysiikan, biologian jne. nimissä on suun-

nattu viime vuosina kristinuskoa ja kirk-

koa vastaan. Uusimuotoisena kritiikki on

saanut varsin näkyvän aseman tiedotus-

välineissä. Ehkä tätäkin selvempänä

merkkinä yleisestä arvostuksen laskusta

on kuitenkin pidettävä sitä, että kirkosta

eronneiden määrä on varsinkin viimeksi

kuluneiden vuosien ja vuosikymmenten

aikana jopa näyttävän selvästi lisäänty-

nyt. Kun Suomen luterilaiseen kirkkoon

kuuluvien määrä ylsi vielä 1950-luvun

alkaessa lähes stahanovilaisiin lukuihin

(96 %) ja laski sen jälkeenkin vain pro-

senttiyksikön vauhtia vuosikymmenessä,

se on viime vuosisadan lopulla ja etenkin

kuluvan vuosisadan alussa vajonnut aina

72 prosentin tienoille. Ovatpa eräät hel-

sinkiläiset seurakunnat joutuneet totea-

maan, että kirkkoon kuuluvien määrä on

näiden alueella pudonnut alle 50 prosent-
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tiin paikallisen väestön määrästä. Eten-

kin nuorten aikuisten ikäryhmä on ollut

valmis jättämään kirkon.

On aiheellista kysyä: mikä on men-

nyt pieleen? Selitykseksi ei toki riitä vain

viittaukset johonkin Päivi Räsäsen hiu-

kan tiukkapipoiseen televisioesiintymi-

seen, jolla saattoi kyllä olla hetkellistä

vaikutusta asiaan. Syitä on etsittävä sy-

vemmältä ja laajemmalta. En aio tässä

yhteydessä ryhtyä arvailemaan kaikkia

mahdollisia syitä ilmiöön. Viittaan vain

yhteen mielestäni keskeiseen vaikutus-

tekijään, johon julkisessa pohdinnassa on

kiinnitetty vähemmän huomiota. Ehkä

yhtenä keskeisenä taustavaikuttajana on

ollut se, että Suomen luterilainen kirkko

on lakannut olemasta suuren kansalais-

joukon tajunnassa yksi kansallisen ole-

massaolon keskeisistä tukipylväistä, jota

käsitystä kirkosta maamme vaikeissa

historiallisissa vaiheissa on tietoisestikin

ylläpidetty. Suomen kansa on lakannut

olemasta varsinkin monille nuoremman

polven edustajille samalla Jumalan kan-

sa sanan entisessä mielessä. Sopii muis-

taa, mitä myös arvoisa opettajamme Aar-
no Maliniemi saattoi joskus yksityisesti

omana historiallisena mielipiteenään to-

deta: ”Ilman tätä luterilaista kirkkoa me

olisimme jo aikoja sitten hukkuneet slaa-

vilaisten kansojen suureen mereen”. Se

oli hänen ja lukuisten muiden tuon pol-

ven suomalaisten kirkko- ja historiankä-

sitys. Tässä mielessä kirkko on lakannut

varsinkin nuoremmalle polvelle eräs kan-

sallisen identiteetin ja olemassaolon tae,

josta on tarpeen pitää kiinni muistakin

kuin uskonnollisista syistä. – Toisaalta

sopii kuitenkin samalla kysyä, eikö tämä

kirkon kansallisen korostuksen hälvene-

minen ole ollut ehkä viemässä tämän

hetken ja tulevaisuuden kirkkoa entistä

selvemmin teologisesti oikeamman us-

konnollisen yhteisön suuntaan. Siten

asiat eivät ehkä ole menneetkään joka

suhteessa pieleen, vaan Suomen luterilai-

sesta kirkosta on tullut vain luterilainen

kirkko Suomessa, jollaiseksi sen aseman

myös Suomen perustuslaki vuodelta

1919 määrittelee.

Kirkon julkisuuskuvan ja vaikutuk-

sen muutokseen on kyseisen kauden ai-

kana vaikuttanut luonnollisesti omalta

osaltaan myös se, että eräät aiemmin

kirkolle kuuluneet yhteiskunnalliset teh-

tävät ovat luonnollisista syistä siirtyneet

siltä yhteiskunnalle. Voimme vain aavis-

tella, mikä yleisluonteinen merkitys on

ollut kirkon kannalta esimerkiksi sillä,

että toiminta yhteiskunnan yleisenä re-

kisteriviranomaisena on siirtynyt pois

kirkolta. Sen muutoksen myötä myös

riippuvuus kirkosta ja sen jäsenyydestä

on saanut   jotenkin   uuden   luonteen.

Voimme hyvin muistaa, miten tärkeää oli

Karjalan evakkoseurakuntien jäsenille

sodan jälkeen tietää, missä heidän seura-

kuntansa virasto nyt oli. Tätä yleistä

muutoskuvaa on vahvistanut se, että

kirkkoherranviraston ohella myös aiem-

min kulttuurihistoriallisesti merkittävät

pappilat ovat monin paikoin joko kadon-

neet kirkonmäeltä tai ne on muutettu

kunto-, nuoriso- tai diakoniakeskuksiksi.

Ihmetyttää vain se, miten meidän aina

sekularisoituneena pitämämme Ruotsin

kirkko on onnistunut meitä selvästi pa-

remmin säilyttämään kirkollisesti ja

kulttuurihistoriallisesti merkittävät pap-
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pilamiljöönsä. Yhtä paljon kuin pappiloi-

den häviäminen arveluttaa myös se, ettei

pappien ja kirkon työntekijöiden nykyi-

sin tarvitse asua edes seurakuntansa

alueella. Se saattaa olla sosiaalisesti hy-

vinkin perusteltua, mutta pappilan ja pa-

pin puuttuminen seurakunnasta luo hel-

posti myös kuvan talosta ilman isäntää

tai emäntää ja herättää ajatuksen, että

Jumalan sanan jakelu on muuttunut

vain tuntityöksi, jota voi hoidella toiselta

paikkakunnalta käsin. Koko oman seura-

kunnan käsite on näin häviämässä.

Tämä oman seurakunnan identiteetin

katoamisen vaara lienee kuitenkin vielä

paljon suurempi siellä, missä seurakun-

nat ovat menettäneet itsenäisyytensä lii-

tosten myötä.

Kuva entisaikojen kirkonmäestä on

meidän aikanamme myös sikäli muuttu-

nut, että aiemmin korkeuksiin kohonnei-

den katedraalien tilalle ovat monin pai-

koin nousseet käytännön toimintaa pa-

remmin palvelevat uudet kirkot, joita

vanhemman ikäpolven on joskus ollut

vaikeaa tunnistaa kirkoiksi. Olen joskus

jäänyt miettimään, millaisesta uskonnol-

listen käsitysten murroksesta meidän ai-

kainen uusi kirkko-arkkitehtuuri mah-

taa olla osoituksena. Kun erään tuttava-

perheemme tytär tuli käymään kotonaan

Olarissa, missä oli lapsuutensa asunut,

hän kysyi äidiltään paikallisia uudisra-

kennuksia katsellessa: Tuohonko se Ola-

rin yläaste rakennettiin? Tähän äiti vas-

tasi hämmentyneenä; ei tyttäreni, sehän

on Olarin kirkko. Näin uutta sakraalisu-

den käsitystä edustava kirkkoarkkiteh-

tuuri voi monesti jäädä meidän ikäpol-

vemme uskontokäsitykselle vieraaksi.

Ehkä vakavampi sisällöllinen merki-

tys kuin edellä mainituilla ulkonaisilla

muutoksilla lienee kuitenkin kirkon kan-

nalta ollut sillä, että uskonnonopetuksen

osuus yhteiskunnan ylläpitämän koulu-

laitoksen piirissä meidän teologikautem-

me aikana on oleellisesti kaventunut ja

kirkon painoarvo kansan maailmanku-

van ja moraalikäsitysten muovaajana sel-

västi vähentynyt. Onko todella näin ja

mitkä tekijät ovat siihen vaikuttaneet?

Itse mielessäni olen hiukan  ihmetellyt

sitä,  miksi esimerkiksi  äskettäin  tehty

uskonnonopetuksen supistamista koske-

va esitys ei johtanut julkisuudessa sy-

vempään ja laajempaan keskusteluun

kristinuskon yleisestä eettisestä ja kult-

tuuripoliittisesta merkityksestä yhteis-

kunnassa. Eikö sitä pidetty keskustelun

arvoisena? Kukaan ei tainnut esittää

huolestumistaan siitä, millainen vaiku-

tus olisi sillä, jos esimerkiksi tiettyjä Raa-

matun syvästi vaikuttavia eettisiä kerto-

muksia Josefista ja hänen veljistään, tuh-

laajapojasta tai Jeesuksesta ja syntisestä

naisesta ei ehkä lainkaan tunnettaisi tu-

levassa yhteiskunnassa ja uskonnollinen

elämä jäisi elämään omana erillisenä osa-

kulttuurinaan. Näin siitä huolimatta,

että kristinuskon on toki yleisesti tun-

nustettu eurooppalaisen kulttuurin kes-

keisenä vaikutustekijänä ja kristilliselle

etiikalle myönnetty tunnustettu asema

yleisesti myös sekulaarin yhteiskunnan

piirissä. – On toisaalta mielenkiintoista

panna merkille myös se, että uskonnon ja

yhteiskunnan välinen vaikutussuhde on

saanut korostetusti keskeisen asema

paitsi islamilaisissa maissa myös esimer-

kiksi Venäjällä, missä vanha Pyhän Ve-
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näjän ajatus on noussut suureen arvoon

ja monilta osin korvannut väistyneen

kommunistisen ideologian jälkeensä jät-

tämän tyhjiön. Toisaalta saattaa olla pe-

lottavaa, kun uskonnosta tehdään poliit-

tista ideologiaa.

Toisaalta on pidettävä huomionar-

voisena myös sitä, että lännen kirkkojen

viimeisten vuosikymmenten aikana ko-

kema yleinen taantuminen näyttää kaik-

kein voimakkaimmin koskettaneen juuri

protestanttisia kansalliskirkkoja, jotka

ovat korostaneet perinteisesti evanke-

liumin sanan henkilökohtaista luonnetta

ja pyrkineet sanomansa ajankohtaistami-

seen. Onko tämä pyrkimys sanoman

ajankohtaiseen ja kansalliseen tulkin-

taan muodostunut myös sen kompastus-

kiveksi. Ehkä liian usein moderni sanan

tulkinta onkin ohentunut vain oman ajan

ja kansallisen ympäristön ajatusten ja

ideologioiden pinnalliseksi myötäilyksi,

josta sittenkin on jäänyt puuttumaan

kristilliseen sanomaan kuuluva ajatto-

muuden ja rajattomuuden kosketus. Mie-

leeni tulee keskustelut Saksan johtaviin

historiantutkijoihin kuuluneen professo-

ri Thomas Nipperdeyn kanssa,  joka

toimi isäntänäni Münchenin yliopistossa

ollessani siellä 80-luvun alussa. Hänellä

oli myös varsin hyvä kirkollisen elämän

ja teologian tuntemus. Kirkon silloisesta

tilasta keskustellessamme professori to-

tesi joskus, miten hänkin aina silloin

tällöin hakeutui jumalanpalvelukseen,

veipä lapsiaankin sinne. Hän harmitteli

kuitenkin sitä, että hän sai siellä mieles-

tään kuulla liikaa niitä samoja ajatuksia,

joita hän oli lukenut jo saman aamun

Süddeutsche Zeitungin sivuilta. Arvon

professori – ja ilmeisesti hänen tavallaan

moni muukin – haki kirkostaan jotain

syvempää ja  kestävämpää  kuin  tämän

päivän viisaat asenteet ja ratkaisut. Hän

kaipasi sieltä jotain toisenlaista, ikuisuu-

den kosketusta. Onko ehkä niin, että

uusia tulkintoja etsinyt sanan kirkko on

sortunut pätevyyttään todistaessaan mo-

derniin yliyrittämiseen ja hukannut jo-

tain oleellista uskonnon omimmasta

luonteesta.

Kirkon julkisen aseman ja arvostuk-

sen ohella muutoksen tuulet ovat meidän

aikanamme koetelleet varsin merkittä-

västi myös kirkon omia sisäisiä rakentei-

ta, järjestystä ja luonnetta. Kun yhtenäis-

kulttuurin rakenteet alkoivat 1800-luvun

lopulla hajota, monet kirkonmiehet esit-

tivät julkisestikin ilonsa siitä, että kirkko

vapautuessaan monista yhteiskunnalli-

sista velvoitteista saattoi nyt entistä pa-

remmin omistautua puhtaan evanke-

liumin julistamiseen. Tämä julistavan

kirkon ihanne säilyi nähdäkseni jossakin

muodossa aina yli toisen maailmansodan.

Sen jälkeen tapahtui kuitenkin oleellinen

muutos, jota voisi ehkä arkisesti nimittää

toiminnallisen kansankirkkoihanteen

syntymiseksi. Sen näkyvimpänä merkki-

nä oli laajan ja monipuolisen toimikunta-

laitoksen esiinmarssi kirkossa, joiden toi-

mikuntien oli määrä palvella kirkon uu-

sia erityistyömuotoja. Voisi ehkä sanoa,

että mikään ei ollut tuona kautena kir-

kossa mitään ilman toimikuntien työtä ja

pienryhmätoimintaa. En ole kuitenkaan

nähnyt kenenkään pohtivan yleisemmin,

mitä toimikuntalaitoksen tuomat uudet

ja hyvinkin merkittävät innovaatiot mer-

kitsivät kirkkonäkemyksen, kirkon jäse-
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nyyden, kirkollisen aktiivisuuden jne.

kannalta vai menikö kaiken hyvän rin-

nalla jotain myös yli.

Kirkon toiminnallisen luonteen ko-

rostuminen heijastui puolestaan paitsi

kirkollisen toimintaorganisaatioiden, ku-

ten tuomiokapitulien, kirkkohallituksen

ja seurakuntien,  myös  kirkon  henkilö-

kuntarakenteeseen varsin voimakkaasti.

Kun  nuoruuteni  aikaisen  pienen maa-

laisseurakunnan virkakunnan muodosti-

vat lähinnä pappi, lukkari, diakonissa,

suntio ja haudankaivaja, virkakunnan

rakenne on muuttunut sodanjälkeisessä

Suomessa kovin toisenlaiseksi. Muistan

kun kirjoitin aikoinaan Suomen kirkon

historian neljättä osaa ja yritin selvittää

kirkon henkilökunnan silloista rakennet-

ta, koin parikin suurta yllätystä. Ensim-

mäinen oli se, että papiston ja teologien

määrä olikin vain vajaa 10 % kaikista

työntekijöistä, ja toinen se, että suurim-

man työntekijäryhmän muodostivat puu-

tarhurit ja hautausmaanhoitajat. Jäin

miettimään, mistähän tämä muutos ker-

toi ja oliko suunta kaikin puolin oikea?

Epäilemättä kaikkein merkittävim-

pänä kirkollisen virkakunnan luonteen

muutoksena on kuitenkin tämän ajan-

jakson osalta pidettävä naispappeuden

toteutumista kirkossa, mikä on aiheutta-

nut runsaasti kiistaa tähän päivään saak-

ka. Tunnustan heti aluksi, että tämä

kysymys ei minulle ole ollut henkilökoh-

taisesti ongelma, koska olen kokenut sen

alusta lähtien puhtaasti yhteiskunnalli-

sena ja sosiaalisena tasa-arvokysymykse-

nä.  Tämä johtui  puolestaan siitä,  että

jouduin aikoinaan väitöskirjaa tehdessä-

ni perehtymään arkkipiispa Gustaf Jo-

hanssonin silloisesta naisemansipaa-

tiosta esittämiin lausuntoihin. Ne olivat

siinä määrin pöyristyttäviä, ja mielestäni

naisen asemaa ja ihmisarvoa loukkaavia,

että päätin tutkijana sanoutua tällaisesta

tasa-arvon nimissä ehdottomasti irti ja

puolustaa naisten tasa-arvoon tähtääviä

oikeutettuja pyrkimyksiä. Tästä syystä

olen vasta viime vuosien aikana alkanut

ymmärtää, että kysymys naispappeudes-

ta voi kirkoille uskonnollisena yhteisönä

olla myös kokonaan toinen, aidosti raa-

matulliseen tunnustususkollisuuteen liit-

tyvä ja tunnustususkollisuuden puolusta-

miseen yleisesti nivoutuva kysymys. Siten

kiista naispappeudesta on nähtävä osana

sitä jännitystä, mikä liittyy kirkon ase-

maan toisaalta uskonnollisena, toisaalta

sosiologisena instituutiona. On mielen-

kiintoinen kysymys, millaisia muutoksia

pappisviran avautuminen naisille ja nais-

teologien panoksen oikeutettu vahvistu-

minen kirkossa on tuonut käytännön kir-

kolliseen elämään ja toimintaan. Jätän

sen pohdinnan kuitenkin mielihyvin myö-

hempien tutkijain pureskeltavaksi.

Toiminnallisen, missionaarisen kan-

sankirkkoihanteen vahvistuminen maail-

mansodan jälkeen johti ilmeisesti jo omal-

la painollaan toisaalta kirkkojenvälisen,

ekumeenisen ajattelun vahvistumiseen

sekä  toisaalta kirkon hallinnollisten ja

toiminnallisten rakenteiden tehokkaa-

seen uudistamiseen. Ekumeenisen liik-

keen vahvistumisen myötä Suomen lute-

rilainen kirkko jäsentyi entistä selvem-

min osaksi maailmanlaajuista kristikun-

taa ja lakkasi olemasta vähitellen maan

ainoa todellinen kirkko, jonka rinnalla oli

vain supistumaan tuomittu ortodoksinen
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kirkko ja joukko lahkoja, kuten mahti-

pontisesti vielä 50-luvullakin saatettiin

ajatella. Ekumeenisen ajattelun vahvis-

tuminen ei ollut kuitenkaan mikään it-

sestään selvyys. Päinvastoin se saatettiin

vielä 50-luvullakin nähdä aitoa uskoa uh-

kaavana Baabelin tornin rakentamisena.

Toisaalta maailmansodan jälkeinen

kausi ja etenkin 1900-luvun viimeiset

vuosikymmenet muodostivat ajanjakson,

jonka aikana Suomen kirkon piirissä teh-

tiin lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia uu-

distuksia enemmän kuin koskaan ennen.

Tähän liittyi lisäksi kirkollisten kirjojen

laajamittainen uudistus. Yrittämättä edes

luetella kyseisiä uudistuksia on syytä vain

todeta, että kyseisten uudistusten yleise-

nä pyrkimyksenä oli kirkon vanhentunei-

den rakenteiden uudistaminen ja sen hal-

linnon demokratisoiminen. Näissä pyrki-

myksissä kirkko on mielestäni myös laa-

jalti onnistunut. Jotenkin surkuhupaise-

na on kuitenkin pidettävä sitä, että näi-

den uudistusten jälkeen Suomen luterilai-

nen kirkko näyttää tänä päivänä olevan

selvästi hajanaisempi ja ristiriitaisempi

kuin ehkä koskaan ennen. Vastakohtien

kärjistyminen on viime vuosien aikana

ollut selvästi nähtävissä niin julkisessa

sanassa kuin kokonaiskirkon ja seura-

kuntien hallinnon piirissä. Miten tähän

on tultu? Mikä on mennyt pieleen?

Ristiriitojen kärjistyminen antaa ai-

heen kysyä, missä määrin kirkon arvos-

tuksen yleinen lasku ja lukuisat uudis-

tukset ovat olleet omalta osaltaan luo-

massa  pohjaa  jännitysten syntymiselle.

Onko uudistukset ja uudet tutkimustu-

lokset koettu perinteisen raamatullisen

uskonkäsityksen tai omien tai oman ryh-

mäkunnan uskonnollisten näkemysten

uhkaksi? Tai onko kasvavien erimieli-

syyksien syynä ollut myös uskonnollisen

ehdottomuuden ja patriarkallisen perin-

teen jälkeensä jättämä tottumattomuus

”demokraattiseen erimielisyyteen” myös

uskonnollisissa kysymyksissä? Olemme-

ko ehkä tottuneet liiaksi siihen, ettei us-

konkysymyksissä ole tinkimisen varaa

silloinkaan, kun on kysymys historialli-

sista rakenteista enemmän kuin uskon-

asioista? Vai olemmeko päätymässä ti-

lanteeseen, jossa kirkko uskonnollisena

yhteisönä ja sosiologisena yhteisönä ovat

ikään kuin repeämässä erilleen. Tätä ris-

tiriitaa ja repeämää ovat vauhdittaneet

osaltaan eräät yhteiskunnan piirissä

nousseet ajankohtaiset moraalisluontei-

set ongelmat, jotka ovat saaneet mielipi-

teitä hallitsevan aseman julkisessa kes-

kustelussa.

Ristiriidat ovat tuoneet myös kirkol-

liseen kielenkäyttöön poliittisesta kielen-

käytöstä omaksutun asennejaottelun li-

beraaleihin ja konservatiiveihin. Ihmisiä

on alettu myös siellä jaotella näiden tun-

nusten mukaisesti. On tietysti selvää,

että myös kirkon piirissä löytyy aina sekä

vapaamielisemmin että konservatiivi-

semmin asennoituvia ihmisiä. Mutta se

tuskin on ainoa ja kattava kirkollinen

jakoperuste. Sitä tärkeämpi on toki kir-

kon omaperäinen sanoma sovituksesta,

armosta, anteeksiantamuksesta ja pyy-

teettömästä rakkaudesta, joka omaperäi-

syydessään jää ihmisten asettamien jaot-

telujen ylä- ja ulkopuolelle. Näitä pysyviä,

muuttumattomia arvoja edusti nähdäk-

seni alussa mainitsemani pakinan kirkon

kukko.
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Modernin uskontokritiikin
synty
Jéan Bodin, Colloquium Heptaplomeres

(1596)

Matti Myllykoski

n Modernin kristinuskon kritiikin ja

raamattukritiikin juuret eivät ole deis-

missä eivätkä valistuksessa vaan ne ulot-

tuvat 1500-luvun jälkipuoliskolle, refor-

maation jakamaan Eurooppaan saakka.

Reformaatio  jakoi kristikunnan, mutta

sen humanistisenkin siiven voi vielä kat-

soa pysyneen kristinuskon sisäpuolella ja

pidättyneen sen perusteisiin käyvästä

opillisesta kritiikistä. 1500-luvun jälki-

puolisko toi mukanaan skeptikkoja ja

uusplatonisteja, jotka vieroksuivat perin-

teistä kristillisyyttä tai hylkäsivät sen

selvin sanoin; edellisistä tunnetuin on

Michel de Montaigne (1533–1592), jäl-

kimmäisistä taas tieteellisen maailman-

kuvan airueisiin kuulunut Giordano
Bruno (1548–1600). Pienen verenkier-

ron keksijä Miguel Serveto (1511–

1553) kielsi teoksissaan kolminaisuus-

opin ja maksoi siitä hengellään Geneves-

sä,  jossa Jéan Calvin (1509–1564) ja

muut valtaapitävät keskustelemisen si-

jaan polttivat hänet roviolla.

Kaikista näistä toisinajattelun pio-

neereista huolimatta kohti käyvää, moni-

syistä ja yksityiskohtaista vallitsevan us-

konnon kritiikkiä saa etsiä julkaisemat-

tomista käsikirjoituksista, jotka levisivät

kädestä käteen ja joista kohistiin oppinei-

den parissa. Varhaisin tällaisista teks-

teistä syntyi uskonsotien repimässä

Ranskassa, jossa elokuussa 1572 pyhän

Bartholomeuksen päivänä Pariisista ym-

päri maata levinnyt hugenottien surmaa-

misen aalto oli saanut osan sivistyneis-

töstä tympääntymään perusteellisesti us-

konnon totuudesta riitelemiseen, eikä

protestanteille elintilaa avannut Nan-

tes’n edikti vuonna 1598 suinkaan rat-

kaissut ongelmia.

Asianajaja, taloustieteilijä, luonnonfi-

losofi ja historioitsija Jéan Bodin (1530–

1596) kirjoitti 1590-luvun alussa latinak-

si käsikirjoitusta, joka muutamaa vuosi-

kymmentä myöhemmin levisi eri puolille

Eurooppaa nimellä Colloquium Hepta-

plomeres de rerum sublimium arcanis

abditis (”Seitsemän oppineen keskustelu

ylhäisistä salaisuuksista”), Käsikirjoitus
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käännettiin hyvin pian myös ranskaksi ja

sellaisena se levisi nimellä Colloque entre

sept scavans qui sont de differens senti-

mens des secrets cachez des choses rele-

vees (”Seitsemän eri mieltä olevan oppi-

neen keskustelu kätketyistä salaisuuksis-

ta ja ilmoitetuista asioista”). Täydellinen

kriittinen, lähes 600-sivuinen editio vuo-

delta 1984  perustuu  parhaaksi  havait-

tuun tekstiin, ranskankieliseen käännök-

seen, jota säilytetään Ranskan kansallis-

kirjastossa ja joka löytyy digitoituna Gal-

licasta (Manuscrits: ”Français 1923”).

Bodinin kirjoittajuus on yritetty kiistää,

mutta Noel Malcolm on osoittanut va-

kuuttavasti, että kirjoittaja tuskin voi

olla kukaan muu kuin Bodin.

Seitsemän miehen kollokvio on kuvit-

teellinen, rauhallinen vuoropuhelu roo-

malaiskatolisen (Coronaeus), luterilaisen

(Fridericus), kalvinistin (Curtius), juuta-

laisen (Salomo) luopiokristityn muslimin

(Octavius) ja kahden luonnollisen uskon-

non eri muotoja – deismiä (Toralbus) ja

naturalismia (Senamus) – edustavan op-

pineen kesken. Keskustelujen koollekut-

sujana on rikas ja laajasti sivistynyt ka-

tolilainen Coronaeus, joka asuu muuka-

laisille ystävällisessä ja vapautta vaali-

vassa Venetsiassa. Lavea dialogi pyrkii

osoittamaan, kuinka eri uskontojen ja

tunnustusten edustajat voivat suvaita

toistensa ajatuksia ja löytää perusteita

vuoropuhelulle. Tekstistä välittyvä su-

vaitsevuus koskee erilaisten uskomusjär-

jestelmien edustajia – vaan ei ateisteja.

Bodin markkinoi laajalla dialogillaan

luonnollista, luonnon lakiin ja järkeen

perustuvaa uskontoa parhaaksi kaikista.

Bodinin fiktiivinen dialogi on ensimmäi-

nen tuntemamme esimerkki sivistynees-

tä keskustelusta, joka kohdistuu arkaan

aiheeseen.

Bodinin dialogi antoi järjelle, kriitti-

syydelle ja suvaitsevuudelle äänen oikea-

oppisuuden ja väkivallan maailmassa.

Tästä huolimatta siinä esitetyt ajatukset

eivät saaneet jalansijaa suuressa julkises-

sa keskustelussa, jossa liberaaleimmat-

kin keskustelijat nojasivat edelleen kris-

tinuskon totuuteen. Nuori Gottfried
Wilhelm Leibnitz piti Bodinin keskus-

teluja vaarallisena teoksena, jonka olisi

paras jäädä keräämään pölyä kirjastojen

hyllyille; myöhemmin Leibnitz tosin

muutti käsitystään. Vaikka Bodinia ei ole

syytä pitää ateistina, uskontokielteisyy-

den vaaraa pidettiin Ranskassa todellise-

na. Yhden arvion mukaan maassa oli

1620-luvulla 60 000 ateistia. Bodinin ku-

vaamassa seurueessa heitä ei kuitenkaan

ole. On tosin kiistanalaista, mitä ateistil-

la tuona aikana tarkoitettiin, koska joi-

denkin mukaan luonnollisen uskonnon

kannattajat olivat ateisteja, ja toiset viit-

tasivat ateisteista puhuessaan välittö-

mästi elämäntavaltaan jumalattomiin ih-

misiin. Kolmansille ateistit ovat niitä jot-

ka eivät usko Jumalan ehdottomaan oi-

keudenmukaisuuteen eivätkä siten pel-

kää viimeistä tuomiota. Kaikki nämä nä-

kökulmat tulevat esiin jo kollokvion alku-

lehdillä.

Bodinin teoksesta oltiin joka tapauk-

sessa kiinnostuneita. ”Näkeekö Bodinin

viimeinen teos päivänvalon?”, kirjoitti

Hugo Grotius Amsterdamista Pariisiin

ystävälleen Jean de Cordes’lle 12. hel-

mikuuta 1632. Kesällä 1634 De Cordes

toimitti tutun kirjakauppiaan kautta kä-
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sikirjoituksen Grotiukselle Frankfurtiin.

Syyskuussa Grotius kiitti ystäväänsä ja

kertoi käsittelevänsä Bodinin anti-kristil-

lisiä argumentteja teoksensa De veritate

religionis christianae (”Kristinuskon to-

tuudesta”) uudessa painoksessa. Samalla

hän moittii Bodinin kulmikasta latinaa ja

kehnoa kreikan kielen tuntemista sa-

moin kuin hänen juutalaisten tapojen

tietämystään, joka nojaa yksinomaan ys-

tävyyssuhteisiin juutalaisten kanssa.

Bodinin teoksen sisältö on rikas ja

monivivahteinen, eikä lyhyt selonteko voi

tehdä sille täyttä oikeutta. Pyrin hahmot-

tamaan teoksen aihepiiristä toiseen kul-

kevan suuren kaaren ja nostamaan esiin

koko joukon sellaisia yksityiskohtia, joi-

den uskon kiinnostavan lukijaa. Lopuksi

sijoitan Bodinin teoksen laajempiin yh-

teyksiinsä.

Keskustelut saavat lähtökohtansa

Octaviuksen kertomuksesta. Egyptissä

hän oli syyllistynyt haudanryöstöön: hän

oli kaivanut muumion haudastaan ja vie-

nyt sen salaa laivaan, jolla hän matkusti

Aleksandriasta Italiaan. Merellä nousi

ankara myrsky, merimiehet ja matkalai-

set rukoilivat kukin jumaliaan. Kun se ei

tuntunut auttavan, laivan kapteeni käski

että jos joku kuljetti mukanaan muumio-

ta, se on heitettävä mereen. Niinpä Octa-

vius heitti salaa yön turvin ryöstösaaliin-

sa yli laidan, ja myrsky tyyntyi välittö-

mästi. Myöhemmin hän sai tietää, että

egyptiläiset ovat ankarasti kieltäneet

muumioiden kuljettamisen. Coronaeus

muotoilee tästä kysymyksiä: aiheuttavat-

ko muutkin ruumiit tuollaisia asioita ja

ovatko myrskyt luonnonilmiöitä vai rii-

vaajien aiheuttamia? Lopuksi: kenen lai-

vassa olijan rukouksia Jumala kuuli oh-

jatessaan laivan turvallisesti satamaan?

Riivaajista, noidista ja kaikkivaltiaasta

Jumalasta

Toisena päivänä pöytään istuttuaan mie-

het toteavat maailman olevan täynnä ih-

meellisiä asioita: puhuvia koiria; nopeasti

lentäviä miehiä; taikapeilejä, joiden avul-

la näkee kauas toiseen kaupunkiin. Sivis-

tynyt seurue  tunnustaa  yliluonnollisen

olemassaolon – lukuun ottamatta natu-

ralisti Senamusta, joka kyseenalaistaa

kertomuksia noitien ja maagien toimin-

nasta lyhyillä satiirisilla kommenteil-

laan. Keskustelussa miehet vetävät todis-

tajiksi riivaajista ja noidista antikin kir-

jailijat ja itsensä Raamatun, jossa Mooses

esiintyy faraon maageja suurempana tai-

kojana. Miehet uskovat noitien lentävän

ilmassa kauas demonien luo juhlimaan ja

tanssimaan; he uskovat noitien muuttu-

miseen ihmissusiksi. Samalla he tunnus-

tavat myös, että eri puolilla esiintyy hui-

jareita.

Keskusteluissa kuultaa läpi Jéan Bo-

dinin oma usko noitien olemassaoloon ja

toimintaan ihmisten parissa. Hänet tun-

nettiin Ranskassa 1500-luvun lopulla

noituuden asiantuntijana, etenkin laajan

teoksensa La démonomanie des sorciers

(”Noitien pakkomielteinen suhde riivaa-

jiin”) vuoksi. Kollokviossa Bodinin alter

ego on useimpien tutkijoiden mielestä

tietämättömyyttään vakuuttava ja tois-

ten erityisen viisaana miehenä kohtele-

ma Toralbus, joka kuitenkin näkee juuri

oman vaatimattomuutensa syyksi uskoa

jumaluuden ja yliluonnollisten voimien

toimintaan maailmassa. Riivaajat ja noi-
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dat ovat valtansa puolesta Jumalan ja

ihmisten välissä; ne kuuluvat luotuun

maailmaan. Pohjimmiltaan Toralbus

katsoo puolustavansa ajatusta Jumalan

kaikkivaltiudesta ja vapaudesta. Jumala

on rajaton ja kaiken suvereeni Luoja;

maailmassa ei ole sijaa sattumalle (kuten

Senamus väittää). On kuitenkin syytä

havaita, että Bodin itse oli noitaoppinsa

osalta täysin menneen maailman lapsi.

Hän piti jopa noitien olemassaolon kiel-

tämistä rangaistavana, vaikka jo hänen

omana aikanaan epäilijöitä oli huomatta-

vasti, ja näiden joukko kasvoi 1600-luvul-

la räjähdysmäisesti.

Miehet jakavat keskenään monen-

laista tietoa demoneista, joiden iäksi Fri-

dericus arvioi lukemiensa teosten perus-

teella korkeintaan 300–400 vuotta ja väit-

tää, että kullakin riivaajalla on rajattu

paikallinen vaikutuspiirinsä. Jotkut rii-

vaajien valtaamat hakeutuvat sukupuoli-

yhteyteen koirien kanssa. Juutalainen

Salomo mainitsee, että riivaajat pelkää-

vät siunattua vettä ja suolaa. Miehet to-

teavat yhdessä, että tekopyhät epäonnis-

tuvat eksorkismeissaan ja saavat demo-

nit kimppuunsa. Riivaajat on sidottu ai-

kaan ja paikkaan ja niinpä ne ovat ruu-

miillisia – toisin kuin Jumala, joka yksin

ei ole ruumiillinen. Enkelitkin ovat ruu-

miillisia; niiden ruumis on tosin hengel-

linen. Kun Senamus kysyy, miten Juma-

la voi kuulla tai nähdä, kun hänellä ei ole

ruumista, hänelle vastataan, että Jumala

havaitsee toisin kuin ihminen emmekä

me tiedä, miten se tapahtuu.

Jumala toimii maailmassa yhtäältä

lähettämiensä enkelien ja toisaalta luon-

nonlakien välityksellä – kaikessa, minkä

Jumala tekee ihmisten hyväksi. Riivaa-

jien vaikutus näkyy Toralbuksen mu-

kaan kuun liikkeiden vaikuttamissa vuo-

rovesissä, poikkeuksellisissa tuulissa ja

rajumyrskyissä. Senamus ilmaisee kri-

tiikkinsä: kaikki nämä ovat täysin luon-

nollisia ilmiöitä. Sitä paitsi, hän kysyy,

missä riivaajat asuvat, ovatko he sek-

suaalisia olentoja, onko heillä lapsia?

Mistä paha on peräisin? Nousevatko

kuolleet?

Kolmannen kirjan keskustelut käynnis-

tyvät kreikkalaisten ja heprealaisten

runsaita vertauskuvia käyttävillä teks-

teillä, joita viisaatkaan eivät ymmärrä.

Haettaessa syytä tällaiseen vastakkain

joutuu kaksi selitystä. Kalvinisti Cur-

tiuksen mukaan kirjoittajat eivät ole ha-

lunneet paljastaa arvokkaita asioita niitä

halveksiville ihmisille, kun taas Sena-

muksen mukaan kirjoittajat peittävät

harhakuvitelmansa ja tietämättömyyten-

sä hämäryyksillä, joita huijarit puoles-

taan käyttävät taikauskonsa levittämi-

seen. Senamuksen mielestä allegorioiden

selvittämisyrityksistä ei ole minkäänlais-

ta hyötyä; niiden sijaan hän suosittaa

jumalallisten asioiden  edessä yksinker-

taista nöyryyttä. Juutalaisen Salomon

mielestä kirjoitusten tutkiminen on itses-

sään palkitsevaa, ja luterilainen Fride-

ricus pitää allegorioita vaarallisina, kos-

ka ne alentavat historian tarustoksi. Mie-

het päätyvät yhtä kaikki allegorioista pu-

huessaan keskustelemaan yliluonnollisia

olentoja symboloivista eläimistä; esimer-

kiksi korppi symboloi demoneja.

Yliluonnollinen paha on siis olemas-

sa, vaan mistä se on peräisin? Senamusta
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lukuun ottamatta miehet ovat yhtä miel-

tä alun perin hyviksi luotujen enkelten

vapaasta tahdosta ja lankeemuksesta

sekä siitä, että hyvä on pohjimmiltaan

pahan puuttumista. Pahan Jumala sallii

vain toteuttaakseen sitä suurempaa hy-

vää. Salomo ja Octavius sanovat, että

sielut ovat peräisin tähdistä ja että kuol-

tuaan hyvien ihmisten sielut palaavat

tähtiin ja muuttuvat enkeleiksi. Salomo

sanoo – turvautuen vertauskuvalliseen

kirjoitusten tulkintaan – että ihmisen

järki on peräisin Jumalalta. Hän tulkit-

see edelleen, että eläinten kaltaiset mäs-

säilijät kuolevat kokonaan, mutta juma-

lattomat joutuvat nousemaan kuolleista

ja tilille teoistaan.

Senamus ilmoittaa seurueelle, että

hän uskoo kuolleiden ylösnousemukseen

yhtä vähän kuin ateenalaiset, joita Paa-

vali yritti taivutella (Ap. t. 17:32). Kun

Fridericus todistelee, että Jumala voi luo-

da ihmisen toisen kerran aivan yhtä hy-

vin kuin hän loi tämän ensimmäisellä

kerralla, Octavius vastaa, että Jumala voi

luoda uudestaan, mutta kysymys onkin

siitä, haluaako hän tehdä niin vai ei.

Curtius viittaa kirjoituksiin ja sanoo, että

Jumala selvästikin haluaa herättää kuol-

leet. Muslimiksi kääntynyt Octavius us-

koo kuolleiden nousevan vaan ei ruumiil-

lisessa muodossa. Juutalainen Salomo on

samaa mieltä. Fridericus puolestaan tun-

nustautuu ruumiin ylösnousemukseen

viittaamalla evankeliumien mainintoihin

Jeesuksen ylösnousemusruumiista. Deis-

ti Toralbus puolestaan on samaa mieltä

Octaviuksen kanssa ja huomauttaa, että

ihmiset toivovat ruumiillisten vajaavai-

suuksiensa vuoksi itselleen täydellistä

ruumista, jonka he saisivat  ylösnouse-

muksessa.

Sopusoinnun kaipuu ja luonnollinen

uskonto

Neljännen päivän keskustelut lähtevät

liikkeelle lukujen erilaisten välillä havait-

tavasta sekä luonnossa vallitsevasta har-

moniasta. Vastaavanlaisen harmonian

tulisi vallita myös valtiossa, jossa on ja

tuleekin olla kaikenlaisia ihmisiä. Fride-

ricus sanookin: ”Minusta on aina vaikut-

tanut siltä, että ystävyyden viljeleminen

ja sovun säilyttäminen niin monien ja

erilaisten jumalallisia ja inhimillisiä

asioita koskevien näkemysten kesken on

kaikista vaikein asia maailmassa.” Cur-

tius muistuttaa, että kaikkien vastakoh-

taisuuksien tavoin myös kansalaisten vä-

liset kateudet ja vihamielisyydet ruokki-

vat rauhan tilaa ja sopua koko valtakun-

nassa. Hän väittää myös, että monien

puolueiden läsnäolo on valtiolle parempi

kuin jakautuminen yksinomaan kahteen

puolueeseen. Fridericus pitää parhaana,

jos valtiossa olisi yksi ja sama uskonto.

Octavius puolestaan uskoo, että juuri eri-

laisten uskontojen suvaitseminen – esi-

merkeiksi hän mainitsee Turkin ja Per-

sian – takaa suurenmoisen sopusoinnun.

Senamus toteaa, että eri uskontojen joh-

tajien kesken ei ole mahdollista päättää,

mikä uskonnoista on oikea. Fridericuk-

sen mielestä uskontojen moneus näyttää

koituvan toden uskonnon tuhoksi. Lisäk-

si jumalten moneuden suosija on pohjim-

miltaan aivan samanlainen kuin se, joka

ei usko niistä yhteenkään.   Octavius

muistuttaa, että hallitsijalle on vaarallis-

ta vainota pitkään vallinnutta ja kansan
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parissa syvälle juurtunutta uskontoa.

Kun Senamus luettelee monia juma-

lia ja jumaluuksina palvottuja hyveitä,

joita roomalaiset suvaitsivat, Curtius

muistuttaa häntä, että roomalaiset luki-

vat jumaluuksien joukkoon myös paheita

ja paheellisia jumalia. Salomo sanoo, että

tietämättömyyttään väärää jumalaa –

esimerkiksi aurinkoa – palvonut hyveel-

linen pakana saa palkkansa ikuisuudes-

sa. Kun Curtius huomauttaa, että vailla

uskoa ja hurskautta muut hyveet eivät

ole minkään arvoisia, Senamus muistut-

taa häntä Joonan kirjan niniveläisistä,

joilta vaadittiin ainoastaan parannuksen

tekemistä eikä oikean uskonnon omaksu-

mista. Seurueen isäntä, katolilainen Co-

ronaeus huomauttaa, että on valtion pa-

rempi tunnustaa yhtä väärää uskontoa

kuin ei yhtäkään uskontoa, koska jälkim-

mäinen avaat ovet anarkialle ja antaa

vallan paheille.

Seurue toteaa, että kiistellessään us-

konnosta se tekee jotakin, mikä on eri

aikoina monella suunnalla kielletty: juu-

talainen Salomo keskustelee toteavasti,

koska hän ei saa kiistellä uskonnostaan;

Augsburgin uskonrauha kieltää uskon-

nolliset riidat katolilaisten ja protestant-

tien välillä; Sienan senaatti sallii akate-

mian jäsenille julkiset luennot vaan ei

uskonnon eikä paavin säädösten kiistä-

mistä; Muhammadkin kielsi aikoinaan

säätämiensä lakien arvostelemisen.

Tästä käsin Toralbus avaa keskuste-

lun uskon ja tiedon suhteesta. Hänen

mielestään yhtäkään uskontoa ei kyetä

osoittamaan todeksi, varmojen prinsiip-

pien varaan rakentuvaksi: uskonto ei ole

pelkkä mielipide, mutta se ei ole myös-

kään varmuutta vaativaa tiedettä. Ihmi-

seen vuodatettu usko (fides infusus) koh-

distuu pohjimmiltaan ainoastaan Juma-

laan, kun taas hankittu usko (fides acqui-

sita) perustuu argumentteihin ja vakuut-

tumiseen – ja juuri siksi sen voi myös

menettää. Vuodatettu usko on Jumalan

lahja; jos sen ottaa vastaan, kukaan ei voi

riistää sitä.

Senamus saa aiheen asettaa kristin-

uskon totuuden kyseenalaiseksi: kukaan

ei voi todistaa juutalaisille ja muslimeille

Jeesusta Jumalaksi, eikä kristillinen

kirkko ole ainoa ”kirkko”. Miehet totea-

vat edelleen, ettei heillä ole myöskään

yhteisiä pyhiä kirjoituksia, joihin he voi-

sivat nojautua. Toralbus johtaa tästä aja-

tuksen, että yksin Jumalalla on erehty-

mätön arvovalta. Kun Curtius ja Salomo

kytkevät totuuden omiin uskontoihinsa,

Toralbus pääsee sanomaan, että vanhin

uskonto on paras. Tästä kehittyy keskus-

telu, jolla Bodin haluaa vihjata, että kaik-

ki uskonnot ovat saaneet vaikutteita ul-

kopuoleltaan ja että yhtäkään puhdasta

uskontoa ei ole. Siten hän päästää lopulta

Toralbuksen jatkamaan avaamaansa aja-

tusta uskonnon hyvyydestä ja totuudes-

ta, josta on päätettävä palaamalla ihmis-

suvun kantaisään Aadamiin. Toralbus

asettaa ihmissuvun kantaisän yhdessä

muiden raamatullisten alkukertomusten

sankareiden kanssa Salomon julistamaa

juutalaisuuden totuutta ja Mooseksen la-

kia vastaan. Jumala on hyvyydessään

istuttanut vanhimman uskonnon ensim-

mäisiin ihmisiin samalla kun hän antoi

heille oikeudenmukaisen järjen (juste rai-

son; lat. recta rationem).

Senamus kysyy, mihin Mooseksen
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lain uhreja ja seremonioita tarvittiin, jos

kerran oli olemassa hyvä ja riittävä luon-

nollinen uskonto. Tästä juontuu pitkä

keskustelu juutalaisuudesta ja etenkin

sapatista; Bodin antaa tarkoituksellisesti

Salomon puhua liikaa ja saapua pistee-

seen, jossa hänen puheensa voidaan ko-

kea loukkaaviksi. Toralbus nostaa kes-

kustelun lomassa esiin kymmenen käs-

kyn lain, joka yhdistää kaikkia seurueen

jäseniä. Myöhemmin hän muotoilee tee-

sinsä uudestaan ja tarkemmin: ”Jos ker-

ran tosi uskonto ei ole muuta kuin puh-

dasta ja yksinkertaista ainoan ja ikuisen

Jumalan palvontaa, minusta ihmisille

riittää pelastukseen se, että he seuraavat

luonnon lakia.” Tämä on Toralbuksen

mukaan ensimmäisten ihmisten perintö

ihmiskunnan kulta-ajalta: he syntyivät

tosi uskontoon saamatta siihen erityistä

opetusta. Nyt Toralbus saa Salomon lä-

hestymään omaa kantaansa: tämä yhtyy

ajatukseen ensimmäisten ihmisten yk-

sinkertaisesta uskosta sekä näkee lain ja

liiton juutalaisille kuuluviksi ja myöntää

temppelin tuhon tehneen lopun monien

lakien noudattamisesta.     Muslimiksi

kääntynyt Octavuskin liittyy Toralbuk-

sen ajatuksiin yhden ja ikuisen Jumalan

palvonnasta; hän lisää tähän ajatuksen

oikeudenmukaisesta tuomiosta, joka

odottaa niin hyviä ja hurskaita kuin pa-

hoja ja jumalattomia. Muut saavat tästä

aiheen ruotia islamin heikkouksia, eten-

kin Muhammadin palvontaa sekä lu-

pausta aistillisesta paratiisista, joka ve-

toaa paheellisiin ihmisiin.

Bodin ohjaa neljännen keskustelu-

kierroksen hajottamisen ja hallitsemisen

metodilla Toralbuksen voittoon. Teoksen

vaarallinen pääajatus luonnollisesta us-

konnosta välittyy muutamissa keskite-

tyissä puheenvuoroissa osana pitkää kes-

kustelua. Ilmoitettujen uskontojen edus-

tajat ovat keskenään ristiriidassa omien

erityisilmoitustensa kanssa, mutta joutu-

vat tavalla tai toisella myöntämään kai-

kille yhteisen lähtökohdan – luonnollisen

uskonnon.

Ilmoitusten kirjavuudesta

evankeliumien ongelmiin

Viidennellä kerralla isäntä on kattanut

vierailleen illallisen, ja tarjolla on kaiken

muun muassa sekä aitoja että jäljitellen

tehtyjä omenoita. Kun vieraat eivät kyke-

ne erottamaan näitä toisistaan, syntyy

keskustelu siitä, pettävätkö ihmistä to-

dellisen erottamisessa hänen silmänsä

vai hänen sielunsa (kuten Aristoteles sa-

noo). Luterilainen Fridericus esittää har-

taan  toiveen: kunpa voitaisiin  helposti

tunnistaa ne, jotka kykenevät naamioi-

maan vääryyden ja kätkemään totuuden.

Toralbus puolestaan toivoo, että kaikki

ihmiset sanoisivat, mitä todella tuntevat

ja ajattelevat. Octavius huomauttaa, että

ne, jotka eivät surmaamisen tai omaisuu-

tensa menettämisen uhalla uskalla pal-

vella Jumalaa julkisesti, voivat palvoa

Jumalaa sisimmässään. Curtius on tällai-

sia ihmisiä kohtaan ankarampi ja sanoo

Jumalan tuomitsevan heidät. Fridericuk-

sen mielestä nämä ovat joka tapauksessa

parempia kuin ateistit, ja Coronaeus li-

sää, että ihmisen perimmäinen intentio

on ratkaiseva.

Mutta miten päästä käsiksi uskon-

toon, joka on perimmäinen ja tosi? Toral-

bukselle avautuu uudestaan mahdolli-
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suus johtaa seurue luonnollista uskontoa

ajavan näkemyksensä äärelle. Ensin hän

viestittää, että ihminen ei pelkän luon-

non perusteella voi saada tietoa jumaluu-

desta vaan Jumalan on itse avattava se

ihmiselle. Hän onnistuu erottamaan ih-

misen perimmäisenä tarkoituksen tämän

korkeimmasta hyvästä; edellinen on ih-

misen ulkopuolella, mutta jälkimmäinen

kuuluu hänelle ja palvelee hänen omaa

perimmäistä päämääräänsä, onnellisuut-

ta. Ihmisen korkein hyvä ja onnellisuus

on Jumalan näkemisessä. Tämän mallik-

si Toralbus ottaa kulta-aikana eläneet

ensimmäiset ihmiset ja heidän elämänsä

luonnon lain mukaan. Toralbus saa taas

kerran puolelleen Salomon ja Octaviuk-

sen, kun taas kalvinisti Curtius, luterilai-

nen Fridericus ja katolilainen Coronaeus

puolustavat kukin omaa erityistä ilmoi-

tustaan ja auktoriteettejaan.

Kun Senamus ilmoittaa suvaitsevan-

sa kaikkia uskontoja, Toralbus palauttaa

keskusteluun kysymyksen, mihin Jupite-

ria, Kristusta ja Muhammadia tarvitaan,

jos kerran luonnollinen uskonto on tosi.

Puolustaessaan juutalaisuuden ainutlaa-

tuisuutta ja ykseyttä Salomo saa kristityt

keskustelukumppaninsa yltymään kilpa-

laulantaan siitä, kenet Jumala lopulta on

valinnut kansakseen. Kun Fridericus ha-

luaa osoittaa Jeesuksen Kristuksen Ju-

malaksi, kiistely kääntyy Vanhan testa-

mentin messiasennustusten tulkintaan

ja vanhastaan tuttujen erimieleisyyksien

läpikäymiseen (Jes. 7:14; Ps. 22; 110), ja

Salomo puolustaa heprealaista tekstiä

kristittyjen käyttämää Vanhan testa-

mentin kreikankielistä käännöstä Sep-

tuagintaa vastaan.

Salomo esittää lisäksi, että Uuteen

testamenttiin on tehty huomattava mää-

rä muutoksia ja lisäyksiä. Hän väittää

Markionia apostoli Johanneksen oppi-

laaksi ja pitää tämän kokoamia Uuden

testamentin tekstejä alkuperäisempinä

kuin kirkon myöhempää kaanonia. Esi-

merkkinä hän mainitsee Luukkaan evan-

keliumin luvut 1–2, jotka puuttuvat Mar-

kionilta. Koska luku 3 alkaa kuin histo-

riankirjoituksen teokset tavallisesti alka-

vat, Salomo pitää Jeesuksen ihmeellises-

tä syntymästä ja lapsuudesta kertovia

lukuja myöhempänä lisäyksenä.  Toral-

bus huomauttaa, että neitseestäsyntymi-

selle on paralleeleja muuallakin, vaikka

se on hyvin epätavallinen tapahtuma.

Senamus sanoo, että tällöin Jeesuksen

syntymä ei ole yliluonnollinen vaan täy-

sin luonnonlakien alainen asia – toisin

kuin kirkon opettajat väittävät. Salomo

viittaa Jeesuksen kahden sukutaulun

(Matt. 1:1–17 ja Luuk. 3:23–38) välisiin

eroavuuksiin ja ristiriitaisuuksiin sekä

ihmettelee, miksi Joosefista puhutaan

evankeliumeissa Jeesuksen isänä, jos

kerran tämä ei sitä ole. Hän huomauttaa,

että evankeliumien väliset ristiriitaisuu-

det ovat niin huomattavia, että kristitty-

jen opettajien   laatimat   harmoniatkin

poikkeavat selvästi toisistaan.

Eksegeettinen keskustelu jatkuu pit-

känä ja seikkaperäisenä. Bodin on halun-

nut esittää kristillisten kirkkojen edusta-

jat pelkiksi vastaantulijoiksi, jotka eivät

kykene antamaan riittäviä selityksiä

heille esitettyihin ongelmiin. Octavius

vyöryttää esiin koko joukon asioita, joista

kristityillä on keskenään ristiriitaisia kä-

sityksiä: Jeesuksen julkisen toiminnan
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kesto, Jeesuksen ikä ristiinnaulitsemisen

aikaan sekä Jeesuksen viimeisen aterian

ja ylösnousemuksen ajoitus. Lisäksi

useimmat 1. Johanneksen kirjeen tulkit-

sijat eivät tunne Vulgatan mukaista ja-

keen 5:7 ajatusta, että ”Isä, Sana ja Pyhä

Henki” olisivat kolme todistajaa, jotka

ovat ”taivaassa”. Salomo ihmettelee, mis-

tä päin Jeremian kirjaa tai ylipäänsä

koko Vanhaa testamenttia Matteus

(27:9) löytää profetian siitä, että Juudas

kavaltaisi Jeesuksen 30 hopearahasta.

Hän ihmettelee myös, miten Jeesus voi

olla riivaajan vallassa joutuakseen ensin

temppelin harjalle ja sitten Juudean kor-

keimmalle vuorelle, vaikka hänen pitäisi

olla Jumala itse. On edelleen jumaluu-

teen sopimatonta, että Jeesus kokee it-

sensä ristillä Jumalan hylkäämäksi.

Senamus sanoo, ettei veden päällä

kävelevällä ja seinien läpi kulkevalla

olennolla ole todellista ruumista. Octa-

vius puolestaan ihmettelee, miksi Juma-

lana pidetty Jeesus saattaa sanoa rik-

kaalle nuorukaiselle (Mark. 10:18): ”Mik-

si sanot minua hyväksi? Ainoastaan Ju-

mala on hyvä, ei kukaan muu.” Hän

toteaa myös, ettei Paavali missään koh-

dassa sano Jeesusta Jumalaksi vaan ai-

noastaan Herraksi. Fridericus ja Curtius

vastaavat kiistakumppaneilleen, että

Jeesus on samalla kertaa täysin Jumala

ja täysin ihminen. Fridericus painottaa,

että Jeesus halusi salata jumaluutensa

julkisuudelta ja paljasti sen vain oppilail-

leen. Coronaeus päättää keskustelun sa-

nomalla, että ei riitä osoittaa, että Jeesus

on jumala ja ihminen vaan tulee myös

selittää näiden kahden välinen yhteys

Jeesuksessa.

Kristinuskon oppiriidoista

luonnolliseen uskontoon

Kuudennessa keskustelussa edessä ole-

vaa kiistaa lähestytään kohteliaasti pu-

humalla ensin vapaamuotoisesti ja har-

mittomasti paastokäytännöistä ja uskon-

nollisista juhlista, tanssista, musiikista ja

eri uskonnoissa käytetyistä kielistä. To-

ralbus avaa vakavan keskustelun kysy-

mällä, miksi kaikkien lukuisten kansojen

joukossa ainoastaan kristityt tunnusta-

vat Jeesuksen Jumalaksi. Hänestä kes-

kustelu Kristuksesta kuuluu fysiikan pii-

riin, kun taas Jumala on ainoa todellinen

metafysiikan aihe – ikuinen, puhdas ja

yksinkertainen olemus; prinsiippi, jota

voidaan lähestyä vain negaation kautta.

Hän ihmettelee, kuinka joku voi olla hen-

geltään niin köyhä, että uskoo ikiaikojen

Jumalan laskeutuneen ”kuuden sadan

tuhannen vuosisadan” tai ikuisen ajan

kuluttua syntymään naisesta maan pääl-

le näyttäytyäkseen lihaan ja luihin ver-

houtuneena, kuolemaan ja palaamaan

ruumiillisessa muodossa taivaaseen. To-

ralbus on sitä mieltä, että ääretön on

jotakin aivan muuta eikä yksinkertaisesti

sovi äärelliseen luontoon; ihminen ei voi

äärellisillä käsityksillään tavoittaa ääre-

töntä. Octavius puolestaan avaa keskus-

telun, jossa käy ilmi, että Jeesuksen aika-

na eli lukuisia ihmeidentekijöitä, joiden

kuviteltiin olevan jumalallisia, kuten Si-

mon Noita ja Apollonios Tyanalainen.

Coronaeus vastaa, että toisin kuin kaik-

kien muiden maine ja opetukset, Jeesuk-

sen oppi on levinnyt koko maailmaan ja

vaikuttanut siellä kuudentoista vuosisa-

dan ajan. Senamus huomauttaa tähän,

että pakanoiden parissa vaikuttaa uskon-
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toja, jotka ovat huomattavasti pitkäikäi-

sempiä kuin kristinusko.

Kun keskustelu kääntyy takaisin ky-

symykseen Kristuksen kahdesta luon-

nosta, Toralbus pitää olennaisena kysyä,

oliko Jumalan ylipäätään välttämätöntä

tulla ihmiseksi, jotta ihmiskunta pelas-

tuisi. Luonnossa itsessään on hänen mu-

kaansa kaikki välttämätön eikä mitään

ylimääräistä. Seurue ei pääse yksimieli-

syyteen siitä, onko Jumala tullut Jeesuk-

sessa ihmiseksi vai ei; rajalinja piirtyy

kristittyjen ja muiden keskustelijoiden

välille. Yksinkertaista jumaluuskäsitystä

edustavan Toralbuksen on mahdoton hy-

väksyä kolminaisuusoppia. Salomo ih-

mettelee, miten Jumala voisi olla kolme,

jos kerran Mooses sanoo (5. Moos. 6:4;

ms. fr. 1923): ”Kuule, Israel, meidän Ju-

malamme ei ole kuin yksi.” Myös Pyhän

Hengen selittäminen on hankalaa. Toral-

bus esimerkiksi ei hyväksy Coronaeuk-

sen Hilariukselta  lainaamaa  vertausta,

jonka mukaan kolminaisuuden jäsenet

ovat kuin aurinko, sen säteet ja valo,

koska aurinko on substanssi, säteet ja

valo taas vain aksidenssejä.

Seuraavaksi puhutaan syntien sovit-

tamisesta, ja kristillinen oppi on edelleen

ruotimisen kohteena. Salomo näkee ka-

tumuksen ja sovituksen toimivan täysin

juutalaisuuden pyhissä kirjoituksissa ja

käytännöissä; niiden valossa Kristuksen

kuolema ihmisten syntien sovittamiseksi

ei ollut lainkaan tarpeellinen. Yhdessä

Octaviuksen  kanssa hän  pitää kaiken-

laisten, hirveimpienkin syntien anteeksi-

antamista ja rankaisematta jättämistä

kammottavana. Toralbus puolestaan ih-

mettelee perisyntioppia: jos kerran syn-

nin tekeminen on tahdonvaraista, peri-

syntiä ei yksinkertaisesti ole. Hän ei

myöskään ymmärrä, minkä välityksellä

perisynti siirtyy vanhemmilta lapsille –

eikä kaste muuta lasta miksikään siitä,

mikä hän joka tapauksessa on. Salomo

selittää, että kertomus Aadamin lankee-

muksesta on allegoria, joka koskee jokais-

ta ihmistä, joka antaa mielihaluilleen val-

lan. Myös Octavius korostaa Aadamin ja

kaikkien ihmisten vapautta ja vastuuta;

hän lausuu aiheesta pitkän runon. Salo-

mo ihmettelee, miten kirjoituksissa ylis-

tetyt uskon sankarit Abelista alkaen oli-

sivat voineet olla perisynnin vallassa ja

miten he olisivat joutuneet 3000 vuodeksi

helvettiin odottamaan, että Jeesus va-

pauttaisi heidät sieltä. Myös kuolemansa

jälkeen Abrahamin helmaan päätyvän

köyhän Lasaruksen tapaus on ristiriidas-

sa perisyntiopin kanssa. Lutetrilaisen

Fridericuksen vastaus on mielenkiintoi-

nen. Hän viittaa kristittyjen vahvasti toi-

mittaman apokryfisen 4. Esran kirjan

jakeeseen 4:118, jossa syytetään Aadamia

koko ihmissuvun kiroukseksi koitunees-

ta lankeemuksesta ja sanoo: ”Tämä yksi

kohta Esralta, joka on prinssi juutalais-

ten parissa, riittää vastaukseksi kaikkien

harhaoppisten ja pelagiolaisten viisaste-

luihin.” Salomo kuittaa vastaväitteen to-

teamalla, että kyseinen kirja on apokryfi.

Keskustelussa ihmisen vapaasta tah-

dosta, hyvistä teoista ja pelastuksesta

kritiikin kärki kohdistuu taas kerran

kristilliseen oppiin. Salomo, Octavius ja

Toralbus pitävät ihmisen tahtoa vapaana

hyvän ja pahan tekemiseen. Hyvä ja oi-

keudenmukainen ihminen saa Jumalalta

osakseen autuuden; Jeesuksen julman
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kuoleman vaikutukseen uskominen on

hyödytöntä ja turhaa. Salomo muistut-

taa, että kirjoitusten mukaan syntejään

katuva ja anteeksi anova  sekä hyveen

tielle kääntynyt saa ne anteeksi (Ps.

32:5), kun taas Uudessa testamentissa

sanotaan (Hepr. 10:26), että totuuden

tuntemaan tulleelle ja silti tahallaan syn-

tiä tekevälle ei ole anteeksiantoa.

Octavius avaa keskustelun lain roo-

lista kristinuskossa viittaamalla jakee-

seen Matt. 5:17, jonka mukaan Jeesus ei

tullut kumoamaan lakia vaan täyttä-

mään sen. Fridericus sanoo aitoluterilai-

seen tapaan, että meidän tulee uskoa

Jeesuksen Kristuksen kuolemaan, koska

kukaan ei ole koskaan kyennyt täyttä-

mään Mooseksen lakia. Salomo väittää

tätä vastaan, että evankeliumeissa anne-

tut käskyt ovat paljon raskaampia nou-

dattaa kuin Jumalan laki. Esimerkiksi

hän mainitsee avioeron kieltämisen, jon-

ka vuoksi muun muassa naisen on pakko

elää julman puolison kanssa. Uuden avio-

liiton kieltäminen eronneilta puolestaan

ajaa helposti naisen prostituutioon.

Keskustelu etenee seikkoihin, jotka

erottavat seurueessa olevia kristittyjä toi-

sistaan: pyhimysten palvonta ja rukoile-

minen, kuvien käyttö, käsitykset ehtool-

lisesta sekä lopulta kiirastulesta ja kuol-

leiden puolesta rukoilemisesta. Toralbus

ja Senamus kyseenalaistavat helvetti-

opin, koska pitävät saman ja vieläpä ikui-

sen rangaistuksen langettamista huo-

mattavan erilaisista rikoksista mielettö-

mänä. Katolilaisen Coronaeuksen mie-

lestä kiirastuliopin puuttuminen protes-

tanteilta johtaa heidät ajattelemaan epä-

oikeudenmukaisesti. Hän ottaa esimer-

kiksi aina hurskaasti eläneen miehen,

joka tapetaan haureutta harjoittaessaan

eikä ehdi pyytää anteeksi syntejään, sekä

toisen, kaikissa synneissä ja jumalanpil-

kassa ryvettyneen, joka päiviensä lopulla

tunnustaa syntinsä, katuu niitä ja anoo

Jumalalta laupeutta. Salomo ei usko, että

viimeisinä elinpäivinä katuminen auttai-

si jumalatonta; rikoksista seuraa hänen

mukaansa aina rangaistus. Fridericus

puolestaan lainaa kirkkoisiä (Cyprianus,

Augustinus, Hieronymus), joiden mu-

kaan viimeisellä tuomiolla ei ole enää

mahdollisuutta rukoilla, katua ja saada

armahdusta. Tästä syystä kuolleiden

puolesta rukoileminen on mieltä vailla.

Käydyn keskustelun perusteella To-

ralbus pääsee vertaamaan kristinuskoa

lukuisine lahkoineen ja harhaoppilis-

tauksineen juutalaisuuteen, joka on säi-

lynyt puhtaampana kuin muut uskonnot.

Tästä hän juontaa taas kerran vetoomuk-

sensa vanhimman ja totuudellisimman,

yksinkertaisuudessaan selvän luonnon

uskonnon omaksumiseksi. Salomon mie-

lestä tuollainen paljas uskonto ei tavoit-

taisi kansaa, joka tarvitsee seremonioita.

Kalvinisti Curtius puolestaan nimen-

omaan ei hyväksy seremonioita, ja Octa-

vius pitää islamin kulttia puhtaimpana,

koska siinä on vähiten seremonioita. Kun

Senamus ilmoittaa hyväksyvänsä kaikki

uskonnot, Salomo sanoo pitävänsä joh-

donmukaisuuden nimessä parempana,

että ihminen sitoutuu yhteen uskontoon

ja  hylkää  kaikki muut. Senamus huo-

mauttaa tähän, että kaikkien uskontojen

hyväksyminen takaisi rauhan. Toiset ei-

vät ole samaa mieltä, mutta kaikki totea-

vat yhdessä, että uskonnoista tulee kes-
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kustella ja kiistellä, mutta ihmisiä ei saa

väkivalloin pakottaa omaksumaan yhtä-

kään niistä.

Bodin kertoo lopuksi, että miehet eli-

vät ihailtavassa  yhteydessä keskenään,

söivät ja opiskelivat joka päivä yhdessä.

Mutta sen jälkeen he eivät enää keskus-

telleet uskonnosta, ja kukin pysyi lujasti

omassa uskossaan, harjoittaen sitä kai-

kessa pyhyydessä loppuun saakka.

Mietteitä Bodinin teoksen

merkityksestä

On keskusteltu siitä, edustaako Bodin

luonnollisen uskonnon ideoineen min-

käänlaista uskontoa vai olisiko häntä pi-

dettävä ateistina. Laajemmin ajatellen

tutkimuksessa ollaan erimielisiä siitä,

oliko 1600-luvulle tultaessa lainkaan sel-

laisia ajattelijoita, jollaisia me kutsumme

ateisteiksi. Suorasanainen kristinuskon

kriitikko Bodin joka tapauksessa oli, ja

teoksesta on nähtävissä, että keskustelu

suosii etenkin juutalaisuutta mutta osin

myös islamia kristinuskon kustannuksel-

la. Kritiikki hakeutuu ohjelmallisesti

kristillisen opin ongelmakohtiin ja pyrkii

osoittamaan kristinuskon jälkikäteiseksi,

epäloogiseksi ja monihaaraiseksi uskon-

noksi, joka on huomattavasti juutalai-

suutta kauempana ”luonnon uskonnos-

ta” – uskonnosta, joka vallitsi Aadamista

Abrahamiin. Juutalaisuuteen kohdistuva

myönteisyys on siten välineellistä ja pal-

velee  argumentaatiota  luonnollisen us-

konnon puolesta. Merkittävin Bodinin

edeltäjä luonnollisen uskonnon puolesta-

puhujana oli Lähi-idässä matkustellut is-

lamin tuntija Guillaume Postel (1510–

1581). Hän haaveili eräänlaisesta avara-

mielisestä katolisuudesta, joka voisi se-

koittua kaikille yhteisen luonnollisen us-

konnon kanssa.

Bodin ei anna kenenkään keskusteli-

joista puuttua luonnollisen uskonnon

teorian ongelmiin, kuten siihen, että se

itsessään on Raamatun myyttisiin alku-

kertomuksiin projisoitu konstruktio ja

että luonnosta jyrkästi erotettu Jumala ei

voi ilmoittaa ihmisille mitään, ei edes

”luonnon lakia”, jonka mukaan tosi us-

konnon edustajien tulisi elää. Jo Mon-

taigne hylkäsi luonnollisen uskonnon

ajatuksen viittaamalla heimoihin, joiden

parissa ei ole havaittu uskonnollisuutta.

Lisäksi on huomattava, että Bodinille

luonto sisälsi sellaisia henkimaailman

asioita (enkelit, riivaajat, noidat), jollaisia

myöhempinä aikoina siihen ei enää liitet-

ty.

Bodinin teosta on syytä pitää merkit-

tävänä vaiheena raamattukritiikin histo-

riassa, vaikka tässä yhteydessä häntä ei

nähdäkseni ole milloinkaan mainittu.

Sebastian Castellio (1515–1563) ja

muut humanistireformaattorit kyseena-

laistivat oikeaoppisuuden sekä sen perus-

telemisen tendenssimäisillä raamatun-

tulkinnoilla vaan eivät kristillisiä perus-

oppeja eivätkä Raamatun arvovaltaa.

Tässä mielessä Bodin avaa 1600-luvulle

tultaessa eksegetiikassa uuden lehden.

Hän antaa etenkin Toralbuksen ja juuta-

laisen Salomon tehdä selvää jälkeä kes-

keisistä kristillisistä opinkohdista sekä

Uuden testamentin teksteistä, joihin ne

perustuvat. Kritiikki on luonteeltaan ris-

tiriitoja ruotivaa ja destruktiivista vaan

ei vielä vertailevaa, kirjallista ja lopulta

historiallista kuten myöhemmin 1600- ja
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1700-luvuilla avautuvassa raamattukri-

tiikissä.

Uskonnollisen suvaitsevuuden histo-

riassa Bodinin kirjoitus edustaa myös

uutta vaihetta. Siinä missä Augsburgin

uskonrauha vuodelta 1555 legitimoi hal-

litsijan uskonnon – katolisen tai luterilai-

sen, siis Augsburgin tunnustuksen mu-

kaisen – yksinvallan  kullakin alueella,

Sebastian Castellio ajoi näkemystä, jonka

mukaan ketään ei tule vainota vakau-

muksensa vuoksi. Kristinuskon perusta-

vien näkemysten (maailman luominen,

sielun kuolemattomuus, Kristuksen ylös-

nousemus) kieltämistä Castellio piti kui-

tenkin ongelmana; tällaiset ihmiset tulisi

karkottaa  kristitystä valtiosta. Bodinin

Toralbuksen (ja Senamuksen) suulla

esittämät ajatukset merkitsevät avausta

uuteen suuntaan, kohti kaikkien uskon-

tojen suvaitsemista. Bodinin kollokvio on

kuitenkin yksityisesti käsikirjoituksina

levinnyt utopistinen kertomus, joka on

riippumaton poliittisesta keskustelusta

ja yhteiskunnallisista realiteeteista, joten

sen painoarvoa on vaikea punnita. Seu-

raavan kerran laajaa suvaitsevuutta ajoi

hugenottitaustainen Pierre Bayle
(1647–1706), joka suositteli juutalaisten,

muslimien ja jopa pakanoiden suvaitse-

mista, jättäen kuitenkin ulkopuolelle ka-

tolilaiset ja ateistit, koska piti kumpaakin

ryhmää vaarallisena yhteiskunnalle.

Kollokviossa suvaitsevuus esitetään

sivistyneiden miesten hyveenä, joka ilme-

nee heidän suhtautumisessaan toisiaan

kohtaan sekä heidän tavassaan argu-

mentoida oman näkemyksensä puolesta.

On hyvä huomata, että kollokvion päät-

tyessä jokainen jää pitämään kiinni

omasta näkemyksestään – ja samalla jos-

takin sellaisesta, mitä me kutsuisimme

uskonnolliseksi identiteetiksi. Realisti-

sesti katsottuna luonnollinen uskonto

näyttäisi olevan Bodinille jonkinlainen

syvemmän tason vakaumus, jonka sivis-

tynyt ihminen voi omaksua hylkäämättä

omaa uskontoaan.

Bodinin kritiikkiä kristinuskon oppi-

järjestelmää ja Uutta testamenttia koh-

taan on ymmärrettävä osana hänen laa-

jempaa ajatteluaan, johon kuului myös

hänen valtioteoriansa. Bodin kannatti

vahvaa monarkiaa, jota parlamentti in-

formoi kansan tahdosta. Lakien tuli pe-

rustua luonnolliseen lakiin, muun muas-

sa kymmeneen käskyyn. Piispat pahek-

suivat sitä, että Bodin ei suonut kirkolle

minkäänlaista roolia vallanjaossa. Bodi-

nin visioimat uskontokritiikki, luonnolli-

nen uskonto sekä suvaitsevuuden periaa-

te ovat merkittävä osa aatehistoriallista

prosessia, joka käynnistyy reformaatiota

seuranneiden uskonsotien mielettömyy-

destä ja väkivaltaisuudesta. Kollokviossa

esitetään ensimmäistä kertaa ajatuksia,

jotka lyövät itsensä läpi vasta valistuk-

sessa. Siksi sen yhteydessä voidaan pu-

hua modernin uskontokritiikin synnystä.
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Viljo Mömmö – Suomen
ensimmäinen radikaalipappi

Mikko Ketola

n Pastori Viljo Mömmön nimi ei ehkä

soita kelloja muiden kuin 1900-luvun al-

kua tuntevien kirkkohistorioitsijoiden

keskuudessa, mutta omana aikanaan

hän oli sensaatio, jonka kirjoitukset he-

rättivät suurta huomiota. Mömmön aika

kohun keskipisteenä jäi tosin melko ly-

hyeksi. Hän julkaisi vuonna 1916 kaksi

teosta tai pikemminkin pamflettia, joista

varsinainen kohun aiheuttaja oli ensim-

mäisenä julkaistu, nimeltään Uskonnol-

lisia ajankysymyksiä. Siitä otettiin ly-

hyen ajan sisällä, keväällä ja kesällä 1916,

kuusi painosta, yhteensä noin 27 000

kappaletta. Toinen teos oli nimeltään

Murrosaikana, joka sekin ylti toiseen pai-

nokseen seuraavana vuonna. Uskonnolli-

sia ajankysymyksiä julkaistiin ruotsiksi-

kin kuten tiettävästi myös Murrosaika-

na. Kumpaakin suomenkielistä teosta

saa nykyään melko helposti käsiinsä pait-

si kirjastoista myös antikvariaateista.

Mömmön esiintulo vuonna 1916 oli

suuri tapaus, ja sitä ovat myös kirkkohis-

torioitsijat käsitelleet, heistä ensimmäi-

senä Mauri Larkio, joka julkaisi 1972

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuo-

sikirjassa artikkelin ”Viljo Mömmö –

1910-luvun radikaalipappi”. Pitkään py-

syi kuitenkin poissa valokiilasta se, että

Mömmö esitteli Uskonnollisiin ajankysy-

myksiin sisältyvät pohdintansa hieman

suppeammassa kirjoitussarjassa jo edel-

lisenä vuonna vapaa-ajattelijoiden leh-

dessä Vapaa Ajatus. Kirjoittajasta ilmoi-

tettiin silloin vain nimikirjaimet tai nimi-

merkki. Voi kuvitella, että lehden toimi-

tuksella on ollut vaikeuksia pidätellä it-

seään paljastamasta kirjoittajan henkilöl-

lisyyttä, sen verran suuri ”kaappaus” oli

kyseessä.

Vapaa Ajatus oli perustettu vuonna

1910 yhdistämään erilaisia kirkkokriitti-

siä piirejä tolstoilaisista monistisen filo-

sofian kannattajiin ja kulttuuriliberaa-

leista sosialisteihin. Lehden tyyli oli hy-

vin aggressiivinen. Se hyökkäsi kirkkoa

ja uskontoa vastaan perinteisin natura-

lismin, positivismin ja teoreettisen sosia-

lismin tarjoamin asein. Voimakkaimmin

lehdessä hyökättiin kristinuskon perus-

teita vastaan, eikä edes vuorisaarnan

etiikka    kelvannut vapaa-ajattelijoille.

Lehden ensimmäisen vuoden ajan sen

päätoimittajana oli Vihtori Kosonen,

mutta vuoden 1911 alusta aina lehden

lopettamiseen asti vuonna 1917 päätoi-

mittajan pallilla istui S. E. Kristianson.
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Mömmön teosten sisältö

Mömmön kahden teoksen välillä on sisäl-

tönsä puolesta paljon yhteistä mutta

myös jonkin verran eroa. Kumpikin on

kriittinen luterilaista kirkkoa ja oikeas-

taan kaikkea järjestäytynyttä uskontoa

kohtaan. Mömmö käsittelee Uskonnolli-

sissa ajankysymyksissä johdannon jäl-

keen kuutta teemaa: uskontoa ja siveelli-

syyttä, lähimmäisenrakkautta, uskontoa

vapauden ja vapaamielisyyden kahlitsija-

na, uskonnon roolia eurooppalaisessa

kulttuurissa, kirkkoa ja sosiaalista taiste-

lua sekä pakanalähetystyötä. Joka luvus-

sa toistuu samantyyppinen käsittelytapa:

vastakkain asetetaan Jeesuksen sekä en-

simmäisten kristittyjen ihanteet ja histo-

rian saatossa ”laitostunut” uskonto.

Luonnollisesti asiat ovat joka suhteessa

kehittyneet huonompaan suuntaan. Tur-

meltuneen kirkon vastapoolina hän esitti

sosialismin ja sen ansiot ihmiskunnan

vapauttajana ja laupeudentoiminnan

harjoittajana.

Uskonnollisia ajankysymyksiä (UA)

oli Mömmön kahdesta teoksesta menes-

tyksekkämpi, mikä johtui ehkä sen sup-

peudesta (79 s.) ja onnistuneesta mainos-

tamisesta. Murrosaikana sen sijaan on

näistä kahdesta kiinnostavampi. Se on

ensinnäkin laajempi (221 s.) ja toiseksi se

sisältää useampia viittauksia ajankohtai-

siin kysymyksiin. Käsitellyt teemat ovat

pitkälti samoja kuin UA:ssa, mutta luku-

ja on lähes kaksinkertainen määrä. Juu-

talaisista on nyt mukana aivan oma pit-

kähkö lukunsa (34 s.), ja se on ainoa,

jossa Mömmö ilmoittaa parissa alaviit-

teessä kirjat, joita hän on apunaan käyt-

tänyt. Ne ovat Carl Friedrich Hema-

nin Judafolkets historia efter Jerusalems

förstöring (1910), joka ilmestyi kaksi

vuotta myöhemmin suomeksi nimellä

Juudaankansan historia Jerusalemin

hävityksen jälkeen, ja Werner Sombar-
tin Die Juden und das Wirtschaftsleben

(1911).

Mömmö kirjoittaa juutalaisista hie-

man ristiriitaiseen tyyliin. Yhtäältä hän

tuntuu yhtyvän eräisiin antisemitistisiin

kliseisiin. Mömmön mukaan kirkollinen

sorto on tuottanut juutalaisille suuria

taloudellisia vaurioita ja katkerimpia

kärsimyksiä, mutta ei siinä kaikki:

”Se on myös syössyt heidät siveelli-

sen turmelukseen, henkiseen pimeyteen

ja vihan ja kostonhimon kahleisiin. Juuri

tämä on suuressa määrin hävittänyt

heistä jalommat ja ihanteellisemmat har-

rastukset ja tehnyt heistä kovasydämisiä

ja armottomia olentoja, joita on elähyttä-

nyt koston ja vihan henki.”

Toisaalta Mömmö osoittaa myötä-

tuntoa kovia kokeneille juutalaisille ja

löytää heistä lopulta paljon myönteistä

sanottavaa:

”He ovat liberalismin, uskonvapau-

den ja kaikkien huomattavien edistys-

rientojen innokkaita esitaistelijoita koko

sivistyneessä maailmassa. He ovat toime-

liaimpia ja taitavimpia työmiehiä kult-

tuurin alalla. Siksi he ansaitsevat kristit-

tyjen puolelta vilpittömintä ja suurinta

arvonantoa. Jos he ovatkin aikanaan pal-

jon rikkoneet, niin he ovat myöskin ri-

koksensa sovittaneet sangen ansiokkaan

ja yleishyödyllisen toimintansa kautta.”

Mömmön mielenkiintoisista ajan-

kohtaisista viittauksista voi nostaa esille

kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen niistä
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koskee kysymystä kristinuskon tulevai-

suudesta. Mömmön mukaan näytti siltä,

että tulevaisuus kuuluisi uskonnotto-

muudelle: ”Kynttiläjalka Afrikassa ja Aa-

siassa on jo kauan sitten sysätty kumoon.

Euroopassa se on tähän asti seisonut

vakavana. Nyt horjuu ristinmerkki meil-

läkin, valtavat voimat tahtovat sen kaa-

taa.” Mömmö visioi Euroopan muuttu-

mista pakanamaaksi, ja  hänen  mieles-

tään suurin osa kristikunnasta oli jo lan-

gennut. Papiston keskuudessa voitti kiel-

teinen teologia alaa yhä enemmän. Ihmi-

siä veti puoleensa materialismi ja juma-

lankieltäminen: ”Pois kirkosta -liike on

muuttunut miltei suureksi kansainvael-

lukseksi, joka näyttää tempaavan kaikki

yhteiskuntaluokat mukaansa.” Mömmö

viittasi viimeksi mainitulla ilmiöllä 1900-

luvun alussa katolisen kirkon eräillä

alueilla vahvana toimineeseen Los von

Rom -liikkeeseen.

Toinen varsin ajankohtainen asia oli-

vat jumalanpilkkaoikeudenkäynnit, joita

Suomessakin tapahtui 1910-luvulla usei-

ta. Monessa niistä oli osallisena Mömmöä

voimakkaasti tukenut Vapaa Ajatus -leh-

ti. Mömmön mielestä jumalanpilkkasyyt-

teet eivät olleet hyväksyttäviä:

”Ei miltään kannalta voida niitä puo-

lustaa. Ne ovat uskonnollisen fanatismin

hedelmiä. Ne kuuluvat täydellisesti sa-

maan kategoriaan kuin kerettiläisvainot

tai uskottomien surmaaminen. Jos ker-

ran hyväksymme jumalanpilkkajutut,

olemme samalla tunnustaneet oikeaksi

sen turmiollisen periaatteen, että uskon-

asioissa ja omantunnonkysymyksissä on

luvallista käyttää väkivaltaisia keinoja.”

Mistä tulivat Mömmön vaikutteet?

Mömmö ei ollut teostensa ilmestymisai-

koina minkäänlainen kirkollinen kum-

majainen, vaan hän toimi Tohmajärven

vt. kirkkoherrana. Hänen isänsä taas oli

Sotkamon kirkkoherra August Möm-
mö. Mömmö oli valmistunut ylioppilaak-

si 1907 ja lähtenyt sen jälkeen lukemaan

teologiaa.

Mömmön opiskeluaikaa ja ensimmäi-

siä  pappisvuosia  tarkastellut Esko M.
Laine (TA 1999) on kiinnittänyt huo-

miota Mömmön näinä vuosina saamiin

vaikutteisiin ja ensimmäisiin merkkeihin

siitä, mitä tuleman piti. Laine toteaa, että

Mömmön väitetty radikalismi selittyy

parhaiten hänen kulttuuriprotestantis-

mista ja erityisesti Adolf von Har-
nackilta saamistaan vaikutteista. Lai-

neen mielestä kirkkohistorian professori

Jaakko Gummeruksella oli merkittä-

vä rooli siinä, että Mömmö opiskeluaika-

naan tutustui Harnackin ajatuksiin.

Muita merkittäviä tekijöitä olivat bibli-

sismin hylkääminen ja kriittisen raamat-

tunäkemuksen omaksuminen. Laine on

osoittanut, että Mömmön pastoraaliväi-

töskirjalla, joka tarkastettiin 1913, oli

sisältönsä puolesta huomattavia yhtymä-

kohtia Uskonnollisten   ajankysymysten

tematiikkaan. Mömmön pastoraaliväi-

töskirjan tärkein lähde oli Gummeruk-

sen suosittelema Harnackin Mission und

Ausbreitung des Christentums in den

ersten drei Jahrhunderten (1902), ja

vuonna 1912 oli ilmestynyt suomeksi tä-

män pääteos Kristinuskon olemus.

Laineen mielestä Mömmön vaikut-

teet olivat siis ensisijaisesti teologisia, ja

Larkion antama käsitys Mömmöstä
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eräänlaisena sosialistisen kirkkokritiikin

airuena on liioiteltu. Tästä voidaan olla

eri mieltä. Larkio toteaa oikeutetusti,

että  Mömmö  valmistui ylioppilaaksi ja

aloitti opiskelunsa vuoden 1905 suurla-

kon jälkeisinä vuosina, jolloin kirkko- ja

uskontokriittistä kirjallisuutta ilmestyi

paljon, esimerkiksi amerikkalaiselta Ro-
bert Ingersollilta. Merkityksetöntä ei

ole sekään, että Mömmö julkaisi kirjoi-

tuksensa ensin Vapaassa Ajatuksessa.

Hän tunsi oletettavasti tarpeeksi hyvin

lehden linjan luettuaan sitä itse eikä tar-

jonnut tekstejään sinne sattumalta. Tär-

keimpien vaikutteiden määrittelemisen

tekee vaikeaksi se, että Mömmö Uskon-

nollisissa ajankysymyksissä lainkaan

kerro käyttämäänsä kirjallisuutta. To-

dennäköisintä on, etteivät Mömmön vai-

kutteet olleet vain teologisia tai vain so-

sialistisia vaan yhdistelmä näitä.

Vihainen nuori mies?

Mömmön teokset saattavat antaa hänes-

tä vaikutelman tulisena ja vihaisenakin

miehenä. Pelkästään tällaisena häntä ei

kuitenkaan ilmeisesti tunnettu omien

seurakuntalaistensa piirissä. Hän ehti

toimia ylimääräisenä pappina Itä-Suo-

messa Lappeenrannan, Lappeen, Pielis-

järven, Tohmajärven ja Savonlinna-Sää-

mingin seurakunnissa sekä opettajana

Lappeenrannan yhteiskoulussa ja v. t.

johtajana Keski-Savon kansanopistossa.

Hänet oli vihitty kesäkuussa 1915 avio-

liittoon Toini Warénin kanssa ja heillä

oli yksi lapsi. Mömmö kuoli keuhkotau-

tiin isänsä kodissa Sotkamossa keväällä

1918.

Kirkkoherra J. A. Maunu, joka esitti

Mömmön muistosanat Savonlinnan pap-

peinkokouksessa 1922 luonnehti Möm-

möä seuraavasti:

”Mömmö oli luonteeltaan intellek-

tuaalisesti lahjakas, iloluontoinen ja leik-

kisä, mutta samalla taipuvainen synk-

kyyteen ja välistä kiivastumaan, erityi-

sesti järjestyksenhaluinen, omasta koh-

dastaan vaatimaton. – – – Oli saarnaaja-

na pidetty ja sai ymmärtämystä, varsin-

kin työväen taholta, ulosanti oli selvä ja

sujuva, korosti, syvempää hengellistä ko-

kemusta omaamatta, erikoisesti kristin-

uskon eetillistä puolta, rakkauden  toi-

mintaa ei sanoissa vaan elämässä.”

Toteamus, että Mömmöllä ei ollut

”syvempää  hengellistä  kokemusta” lie-

nee tarkoittanut sitä, ettei hän ollut min-

kään herätysliikkeen piirissä. Sitä tukee

myös se Maunun ilmoitus, ettei Mömmö

”antautunut tuomitsevalle kannalle mi-

hinkään uskonnolliseen suuntaan tai

lahkoon”. Maunun käsitys oli, että Möm-

mö tahtoi olla opillisesti luterilaisen kir-

kon kannalla, mutta että hänen pyrki-

myksenään oli kuitenkin saada aikaan

parannuksia kirkossa, jota hän piti van-

hentuneena ja kehityksestä jälkeen jää-

neenä. Maunun kuvauksen mukaan

Mömmö teoksissaan ”singahuttaa useita

vähemmänkin harkittuja iskuja kirkkoa

ja papistoa vastaan, jotka saivat aikaan

laajan ja kiihkeän polemiikin häntä ja

hänen käsityskantaansa vastaan.” Aivan

vailla tukea Mömmö ei kuitenkaan pole-

miikin aikana jäänyt, sillä joukko Toh-

majärven seurakunnan jäseniä ilmoitti

julkisesti tukevansa häntä.
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Tapaus Mömmön vaikutukset

Mömmön esiintulo oli ymmärrettävästi

kauhistus kirkolliselle eliitille. Kotimaa-

lehti nosti asian ensimmäisenä esiin ja

vaati selitystä Mömmöltä. Tämä antoikin

aluksi melko nöyristelevän vastauksen,

mutta kun Kotimaa katsoi Mömmön si-

ten peruuttavan kaiken, mitä oli kirjoit-

tanut, Mömmö peruutti peruutuksensa.

Päivälehdistössä, Ylioppilaslehdessä

jne. Mömmön tapauksella herkuteltiin.

Erityisen tyytyväisiä näyttävät olleen

ruotsinkieliset kulttuuriliberaalit. Työ-

väenlehdissä Mömmön vastaanotto ei ol-

lut aivan niin varaukseton kuin olisi voi-

nut olettaa, vaan Mömmön vilpittömyyt-

tä epäiltiin varsinkin hänen horjuessaan

Kotimaalle antamissaan vastauksissa.

Savonlinnan piispa O. I. Collian-
der, jonka alaisuuteen Mömmö kuului,

sai tietää asiasta Kotimaasta. Hän tulkit-

si Mömmön esiintymisen oman teologi-

sen näkemyksensä mukaisesti osaksi lo-

pun aikojen tapahtumia. Arkkipiispa

Gustaf Johansson, joka oli teologisesti

Collianderin hengenheimolainen, oli sa-

moilla linjoilla ja katsoi Mömmön teok-

sen suosion osoittavan, miten vahva kir-

konvastainen mieliala maassa vallitsi.

Oulun piispa J. R. Koskimies sen sijaan

ei kohusta juuri hätkähtänyt vaan piti

sitä lähinnä ”ämmämäisenä”.

Piispa Colliander vaati Mömmöltä se-

litystä ja kirjan nähtäväksi. Tämä  va-

kuutti piispalle olevansa edelleen uskolli-

nen kirkolle ja evankeliumille. Esiintymi-

nen Vapaassa Ajatuksessa oli johtunut

vain  halusta  taistella  ”uskonnollisia  ja

kirkollisia epäkohtia vastaan”, mutta

muuten hän ei yhtynyt lehden edusta-

miin käsityksiin. Piispa kutsui Mömmön

kapituliin puhutteluun ja osoitti tälle kir-

jasta useita raskauttavia kohtia. Mömmö

myönsi nämä mutta ilmoitti haluavansa

kuitenkin jatkaa pappina. Mömmön vir-

kamääräyksen jatkaminen meni lopulta

kapitulin ratkaistavaksi. Siellä piispa jäi

yksin vastustavalle kannalle, mikä mer-

kitsi sitä, että Mömmö saattoi jatkaa pap-

pisurallaan.

Erkki Kaila arvosteli Uskonnollisia

ajankysymyksiä -teoksen Vartijassa, ja

Antti J. Pietilä kirjoitti sille oman vas-

takirjansa Kristillisyys ja elävä elämä.

Viljo Mömmön hyökkäysten torjumiseksi

(1916). Kumpikin piti teosta epäkypsänä

ja kirkkoa kohtaan epäoikeudenmukaise-

na kyhäelmänä. Pietilä piti onnettoma-

na,  että Mömmö  ”maan  äärimmäisillä

kulmilla kasvaneena ja papinvirassa toi-

mineena on saanut vain epämääräisen

kuvan siitä, mitä hyvää ja huonoa ajas-

samme liikkuu uskonnollisessa suhtees-

sa.” Kaila päätyi toivomaan, että Mömmö

”vastedes esittää ajatuksensa harkitum-

massa muodossa”.
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Kaikki rakastaminen on
Jumalan rakastamista
Opista ja sen harhasta

Tapani Rytöhonka

n Ongelmana on kieli, sen ilmaisullinen

impotenssi ja haavoittuvuus ulkoiselle.

Spiritualiteetin verbalisointi on yh-

teisölle ilmeisesti välttämätöntä ja yksi-

löllekin tarve. Kielen varassa järjestyväs-

sä ns. arjessa verbalisoinnin arvokas

näyttäytyy pyrkimyksenä helpottaa yh-

teisön jäsenten yhteyttä toisiinsa ja yksi-

lön tarvetta tuntemustensa konkreti-

sointiin ja tarkkailuun.

Asiat, joita ei käy nimeäminen, täy-

tyy tai vähintäänkin on paikallaan nime-

tä.

On kuitenkin niin, että edes dialekti-

selta saati pelkästään materialistiselta

kannalta ihminen ei elä maailmassa, jon-

ka hän voisi ymmärtää. Tieteen kielessä

tämä ei ole ongelma. Tiede – ei vain

koeputki- eli luonnontieteet vaan tiede

sanan varsinaisessa merkityksessä, eriy-

tyneenä kokonaisuutena – operoi sekin

kielellä, mutta yksinkertaisinkaan glo-

baalin tiedeyhteisön kritiikille alistuva

teesi–antiteesi–synteesi-lause ei väitä

esittävänsä lopullisia totuuksia, vaikka

etenkin maallikkojen enemmän tai vä-

hemmän vapaamuotoisessa spirituaali-

suuden tutkistelussa sen tavataan ilmoit-

taa tekevän juuri niin. Tieteessä kieli

huomioi alituisen, mahdollisesti   ajat-

toman, liikkeen, muutoksen ja sen mah-

dollisuuden, myös omassa itsessään – aja-

tus yhtenäistieteestä, sosiaalisen ja yh-

teiskunnallisen lainalaisuuksien löytymi-

sestä luonnontieteiden menetelmin, on

huonoksi havaittu ja hylätty kauan sit-

ten.

Kristillistä spiritualiteettia verbali-

soitaessa näin ei kyetä tekemään; tieteen

tapa käyttää kieltä ei sovi tarkoitukseen,

haetaanhan ilmaisua nimenomaan lopul-

liselle, pysyvälle. Prosessi ei tuotakaan

”totuutta” edes hetkellisessä, liikkuvassa

mielessä, vaan alkuperäisiä päämääriään

vinouttaen imperatiivin: opin.

Oletus harhaopista tai väärästä opis-

ta on väistämätön seuraus. Ja kun vielä

näyttää siltä, ettei oppia voida tuottaa

luomatta hallintohierarkiaa, ollaan vai-

heessa, jossa luonteeltaan aivan muun

kuin lakiuskonnon spiritualiteetti on täl-

tä näkyvältä osaltaan pahemman kerran

sekularisoitu vallan mekanismeiksi, jot-

ka eroavat muin kuin hengellisin käsit-
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tein perustelluista vallan mekanismeista

vain kosmeettisesti kaikkine välttämät-

tömyyksineen, houkutuksineen ja vilp-

peineen.

Autuas Teresa Kalkuttalainen – tuol-

loin Äiti Teresa – kirjoitti ystävälleen:

”Henkilökohtainen rakkaus, jota Kristus

tuntee sinua kohtaan, on ääretön – se

[…] ristiriita, josta kärsit suhteessasi

kirkkoon, on äärellinen. Voita äärellinen

äärettömällä.”

Jos ajatuksen olisi esittänyt vähem-

män tai ei lainkaan arvostettu henkilö,

hänet olisi hyvinkin voitu ilmiantaa Py-

hälle Inkvisitiolle / Uskonopin Kongre-

gaatille ”harhaoppisuudesta” (kirkon,

Kristuksen ruumiin, implikoitu äärelli-

syys?).

Suomi

Terho Pursiaisen ajattelu uskonnon äi-

dinkielestä tuntuu omassa, suomalaisen

evankelis-luterilaisuuden kontekstissaan

myös tämän kysymyksen suhteen osuval-

ta ja hedelmälliseltä.

Suomenkielinen Suomi – mikäli se

halutaan todeta osaksi Eurooppaa – on

kuitenkin ainoa eurooppalainen kieli- ja

kulttuuriyhteisö, jonka historiasta puut-

tuu aidosti katolinen periodi ja / tai kult-

tuurisesti perinpohjainen, reformaation

jälkeenkin vaikuttamaan jäänyt kontakti

siihen: Suomen katolinen kirkko käsit-

teen hengellisessä merkityksessä, kirkon

traditio ja kirkko traditiona. Siksi kysy-

mys asettuu Suomessa toisin kuin

(muualla) länsimaissa, siksi suomenkieli-

sestä ajattelusta ei ole tukeutumaan eu-

rooppalaiseen hengelliseen ja moraali-

ajatteluun (vrt. moraalisen argumentin

toistuva tappio hahmoteltaessa siitä

haastetta eri protestanttisille ajatus-

suunnille keskeistä taloudellista argu-

menttia vastaan, esim. sosiaaliturvan il-

meisen pysyvien leikkausten ja nuorim-

pien kansalaisten peruskoulutuksen ta-

son heikentämisen yhteydessä). Suomen

poikkeuksellinen identiteetti rinnastuu

hyvin Tanskaan, jonka katolinen kirkko

on suhteessa asukaslukuun tätä nykyä

Suomenkin kirkkoa pienempi. Historial-

lisista syistä asia ei kuitenkaan vaikeuta

Tanskan kulttuurista ja kommunikatii-

vista suhdetta Eurooppaan / eurooppalai-

suuteen, kuten Suomen kohdalla on lai-

ta.

Voidaan nähdä niin, että toisin kuin

Euroopassa, suomalaisen, jo sinänsä hy-

vin omaleimaisen protestanttisuuden

kulttuurissa ikään kuin vastapareja eivät

ole mm. katolisuus ja protestanttisuus

vaan katolisuus ja suomalaisuus. Pursiai-

sen uskonnon äidinkieli -ajattelu ei avaa

opin käsitteellä luodun harhaopin ongel-

maa suomalaisuuden ulkopuolella, koska

myös sen suhde yhteisö / yksilö -akseliin

on liian suurelle osalle länsimaista kris-

tillispohjaista arvomaailmaa ja maail-

mankokemusta niin outo. Katolisen – ja

kirjoittajan pinnallisen käsityksen mu-

kaan myös ortodoksisen – spiritualiteetin

todellisuuksissa, siis suurimmassa osassa

kristinuskon historiaa ja tuon historian

tuottamaa nykyhetkeä, suhde myös kie-

leen on syvästi toinen kuin Suomessa.

Vatikaanin kristillisen spiritualitee-

tin jo kovin rappeutuneiden verbalisoin-

tipyrkimysten (Katolisen Kirkon  Kate-

kismus, KKK) merkitys murenee Euroo-

passa ja Pohjois-Amerikassa reaaliajassa,
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etenkin eri kirkolliskokouksissa oppiin

tehtyjen kiirastuli- ja transsubstantiaa-

tio-lisäysten suhteen (puhumattakaan

paavikohtaisten ex cathedra -lausumien

harkitsemattomasta nimeämisestä ”ereh-

tymättömyydeksi”). Tämä kehitys on yk-

sinomaan myönteistä, ja nähtävissä myös

kaikkien toisiaan seuraavien Vatikaa-

nien jokseenkin varmaksi tukialueekseen

mieltämässä Afrikassa. Poikkeuksellisen

voimakkaana   ja   kauniina, vain   tälle

alueelle tyypillistä, synkretististä spiri-

tualiteettiä tätä kirjoitettaessa jo hyvin

avoimesti kunnioittaen se ilmenee sekä

Karibian alueella että Latinalaisessa

Amerikassa.

Aivan olennaista aihetta käsiteltäes-

sä on toisaalta huomata, että kehityksen

seurauksena ”katolinen kieli” on entistä-

kin luontevammin – lue: vapaana hallin-

tohierarkian tahrasta – vastaanotettavis-

sa niinä kirkon hetkinä, jolloin sen on

tärkeintä sitä olla: eukaristiassa ja kom-

muuniossa, kirkon keskiössä.

”Mysteeri”.

”Salaisuus”.

”Tunnustakaamme syntimme, että

olisimme kelvolliset viettämään pyhiä sa-

laisuuksia.”

Tämä ihmisen rationaalisuuden ulot-

tumattomissa olevan tunnustava osa

kristinuskon kieltä on nimenomaan ”kir-

jaimellista”, eikä sen kirjaimellisuudella

ole mitään yhteyttä ns. kristillisen funda-

mentalismin kirjaimellisuuteen.

Isä Wilfrid Stinissenin määritelmä

ruusukkorukouksen eräästä tasosta, ”sa-

nat vaikuttavat, sanoissa on voima”, tar-

kentaa tätä. Vaikka ei haeta kokemusta

”taikuudesta”, kieli ei aivan keskeisiltä

kohdiltaan myöskään mahdollista sanoil-

le vain yksilön tykönään – ei osana kirk-

koa – määrittelemiä ja / tai määräämiä

merkityssisältöjä.

Tämä on se kristillisen kielen alue,

jolla ei luoda harhaopin peikkoja, vaan

kosketaan, koetaan armo ja suomalaisuu-

desta katsoen ehkä paradoksaalisesti

myös inkarnaatio, ilmoitus.

Alueen toinen ilmaus tai purkaus on

ensimmäisen laajentuma: spiritualiteet-

tia kielellistävää täsmällisyyttä on euka-

ristiaan nojautuvissa mystiikan ja vapau-

tuksen teologioissa. Ne voidaan ymmär-

tää yhden ja saman hengen jalkautumi-

seksi olemisen miljööstä toiseen, kenties

tahattomasti synnytettyjen, mutta var-

masti tarkoituksellisesti ylläpidettyjen

vallan mekanismien käytäntöjen rinnas-

tamiseksi ja palauttamiseksi mystiikan

keinoin tavoiteltuun kristilliseen spiri-

tualiteettiin, mystiikan ehdoin. Kenties

yllättävältä tuntuva teologinen yhteys on

kielen kannalta siinä, ettei kummassa-

kaan ajatuksen ja toiminnan kokonai-

suudessa ole tilaa kielelle imperatiivina,

hallinnan ja häpeämättömän sekulaarin

statuksen välineenä.

Imperatiivin synnyttämän harhaopin

ajatuksen ja sen seurausten ongelmaa

nämä kristillisen ajattelun ja olemisen

osa-alueet eivät toki ratkaise. Mystiikan

ja etenkin vapautuksen teologia voidaan

haluttaessa väittää marginaaliajatteluk-

si, kuten kahden edellisen paavin Vati-

kaanit tekivätkin. Eukaristian kieltä ei

voida, mutta sen konservatiivisinkin Va-

tikaani ymmärtää jättää vinouttamatta.

Katolisessa kirkossa ei ole paluuta Vati-

kaani II:ta edeltäneeseen aikaan pienten,
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hengellisesti pahimmillaankin vain har-

millisten ääriliikkeiden itseterapointia

huomionarvoisemmalla tasolla.

Eri kieli

Yksilön henkilökohtaisen spiritualiteetin

toteuttamisessa ja elämisessä perinpoh-

jaisempaa vastausta opin prosessin luo-

miin ongelmiin on paikallaan etsiä muut-

tamalla käytettävän kielen luonnetta,

ymmärtämällä se uudestaan, toisin.

Mahdollisuus on, koska visuaalin ja ää-

nen tapaan myös kieli on lähestyttävissä

taiteena.

Toisin kuin hallintoon langenneen

kielen, taiteen kielen täsmällisyys on ää-

riviivatonta. Se huojuu, lepattaa, ei rajau-

du... Mutta näyttäytyessään yhtenä se on

yksi, poikkeuksetta. Rajat puuttuvat,

koska – kuten huomataan katsottaessa

itsen ympärille, sekä ulos että sisään – ne

puuttuvat. Taide on konkreettista, doku-

mentoivaa tasolla ja tavalla, johon edellä

kuvailtua dominoivan kielen kapasiteetti

ei riitä.

Hyväksyttäessä kieli taiteena spiritu-

aliteetin verbalisointiin / elaborointiin

tarjoutuu paitsi runous, myös muu tai-

teellinen ilmaisu. Siis kuva, siis musiikki.

Nämä, toki vastaanottajasta riippuen,

usein vielä kieltä spontaanimmin, välit-

tömämmin. Taide on sellaisenaan kaik-

kien oppien ja imperatiivien ulottumatto-

missa. Siitä ei ole vallankäyttöön, mikä

on luonnollisesti yksi lisäponsi vallan

konseptin kyseenalaistamiseen ylipää-

tään. Taiteen hetkellinen suitsiminen

propagandatarkoituksiin ei muuta asiaa.

Propagoidun lakattua olemasta suitsittu

jatkaa olemistaan ja on arvioitavissa

omana itsenään, kuten se on, vastaanot-

tajien tätä kenties huomaamatta, ollut

pikku Babylonin vankeutensa ajankin.

Kirjoittajan ilmaisuvoiman salliessa

tämä teksti saattaisi jatkua kuvan sijaan

yksinomaan runoudella. Baudelairella,

Rimbaud’lla, Ginsbergillä, Baudelairella,

Lautréamont’illa, Plathilla, Baudelairel-

la, Lorcallakin, lordi Byronilla, Baudelai-

rella, Vallejolla, Verlainella.

Ja Baudelairella.

Charles Baudelaire korostuisi,

koska hän näki – otsikon tavoin Autuasta

Teresaa mukaillen – ettei ihminen kyke-

ne rakkauteen ilman Jumalaa. Huomio

määrittelee olennon, jonka ainoa mah-

dollisuus myöntää sekä yhteisöllisen että

henkilökohtaisen kerta toisensa jälkeen

kieltämä, armoa ansaitsematon itsensä

sen koko raukkamaisessa, pelkurimaises-

sa ja samalla ihanan vihanhehkuisessa,

huumaavassa palossa on sen olemuksen

näyttävä, kertova, leimuten toteava tai-

deteos.

Niin: Ei ole Baudelairea kristillisem-

pää tai edes kristitympää runoilijaa –

kuten ei ole Jean Genet’tä kristillisem-

pää kirjailijaa, mistä kolmas ihmisen suu-

ri paljastaja, William S. Burroughs,

tulee Querellen suomenkielisen laitoksen

saatesanoissa muistuttaneeksi: ”Genet

oli todellinen kirjailija. Hän sanoi minulle

eräästä kollegasta, että tällä ei ole tar-

peeksi rohkeutta tutkia itseään, uskal-

lusta ottaa asioita vastaan.”

Pahan kukista:

Kuin karja he makaavat hiekalla

mietteissänsä,

meren viivaa katsovat, kaukana

häämöttävää,
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ja toisiaan etsivissä jaloissa, käsissänsä

on suloista riutumusta ja katkeraa

ikävää.

Taide ei tiedä. Ihmistä lähestyvän Juma-

lan voinee ottaa vastaan vain tietämättä

hänestä. Painotus, hyvin voimakas pai-

notus viimeisellä verbillä.

Liikkumaton kuva

Mutta runon sijaan siis kuva.

Kuvalla ei ole kielelle sen lukuisten

konventioiden aiheuttamia ongelmia.

Lueteltujen nimien ja teosten runsaus voi

tuntua kohtuuttomalta. Sen takana on

kuitenkin ujo toive joko siitä, että lukija

löytää jotain hänelle ennalta vierasta –

samasta syystä yleisesti tunnetuiksi ole-

tettuja taiteilijoita ja teoksia on jätetty

mainitsematta, elleivät he / ne ole juuri

tässä yhteydessä erityisen keskeisiä – tai

että hänessä herää halu käydä luetteloa

läpi hullun lailla, klönttinä; himo nauttia

YLEN, LIIKAA.

Teoksia etsiessä niiden verkkotoisin-

toihin ei ole syytä tuhlata aikaansa. Off-

set-painomenetelmää kelvottomampaa

digitaalipainoa lienee uudempien kirjojen

kohdalla pakko sietää.

Chaim Soutine, Maurice de Vla-

minck, Salvator Rosa. Etenkin kahden

viimeksi mainitun kohdalla: ihminen

maisemana, kuvan vastaanottaja,  sinä,

maisemana. Soutinella myös siltään.

André Masson.

Tsukiyoka Yoshitoshi, Austin Osman

Spare, S. Clay Wilson.

Leonor Fini. Onko katsoja riisuttu

vai ei?

Hieronymus Bosch. On.

Max Beckmann, Philip Guston, Edu-

ard Viiralt. Mihail Vrubel. Beckmannin

ja Vrubelin töiden seurassa on hyvä olla

samana päivänä.

Rose Marie Desruisseau, Daniel Mar-

tin Diaz, Mark Rothko. Muut paino-

tukset hylänneitä, huikean spirituaalisia

kuvia, toisistaan tyystin poikkeavin ta-

voin.

James Ensor, Ivan Albright, Aubrey

Beardsley. Käthe Kollwitz.

Elbow Toe. Ihmiskeho ja fyysinen

korostuvat erinomaisen graffiti- / street

art -taiteilijan töissä enemmän kuin tä-

män taiteen alueen toisen mestarin, Nina

M:n.

Earl Hines. Hänen työnsä toistuvat

poikkeuksellisesti myös verkossa.

Alpo Jaakola.

Alfred Kubin. El Greco. Meksikolais-

ten retablojen tunnetuin tekijä, Alfredo

Vilchis Roque.

Robert Combas, George Grosz, Jack

Levine, Raymond Pettibon. Levine kat-

soo ihmistä juutalaisen perinteen puit-

teissa, Pettibon kirjoittajan oman suku-

polven. (Pettibonin töillä on musiikkiaan

kuvittanut etenkin Black Flag -yhtye,

mutta myös esim. Sonic Youth.)

Francis Bacon. Jean-Michel Bas-

quiat.

Davido Alfaro Siqueiros. Latinalaisen

Amerikan 1970–80-lukujen diktatuureja

ja sotilasjunttia röyhkeästi tukenut Vati-

kaani arvotettiin kuvassa uudelleen en-

nen muuta ristiinnaulitun kautta. Taide-

historia tuntenee Siqueirosin elämäntyö-

tä paremmin esim. José-Clemente Oroz-

con ristinsä kaataneen Kristuksen.

Joe Coleman... Joe Coleman! William
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Blake, Egon Schiele, Henry Fuseli. Otto

Dix.

Celestin Faustin – kammoatko, pake-

netko? Ylenkatsotko? Tavattoman kau-

niita kuvia, jotka saattavat paljastua vas-

ta toisella tai kolmannella katsomisella.

Elina Merenmies.

Liikkuva kuva

Hussain, Karim: Ascension. Hussain, Ka-

rim: Subconscious cruelty. Vaikka ohjaa-

jan käsiala on ilmeinen, teosten kerron-

nat poikkeavat toisistaan niin radikaalis-

ti, että on erittäin paikallaan tutustua

molempiin töihin. Ne voi myös ottaa yh-

tenä, kulmassa jyrkästi kääntyvänä teok-

sena.

Takahashi, Gen: Goth. Love of death.

Amenábar, Alejandro: Tesis. Saman te-

matiikan tutkielmia, huomattua kovin

eri tavoin korostaen. Edellisen nuoriso-

kulttuuriin viittaavasta nimestä ei pidä

piitata.

Schrader, Paul: Dominion.

Lee, Damian: King of sorrow. McKay,

Lucky: May. Rollin, Jean: The living

dead girl. Rollinin trash/kitsch/camp-il-

maisu ei pilaa hänen tätä teostaan.

Sauvaire, Jean-Stephanie: Johnny

mad dog.

Dominik, Andrew: Chopper.

Cheang, Soi: Dog bite dog.

Fujiwara, Kei: Organ. Fujiwara, Kei:

Id. Toisiinsa löyhästi liittyviin teoksiin

sisältyy mm. tämä essee.

Penn, Sean: Indian runner. Penn,

Sean: The crossing guard.

Cerdá, Nacho: The abandoned.

Peckinpah, Sam: Straw dogs. Näiden toi-

sistaan monin tavoin poikkeavien eloku-

vien yhteisen hengen kiteyttää niiden

viimeinen kuva, jopa niiden viimeinen

puhuttu lause. Karim Hussainin käsikir-

joituksen Abandonediin voi kokea val-

misteluna hänen omille töilleen.

Pasolini, Pier Paolo: Salo. The 120

days of Sodom. Ferrara, Abel: Driller

killer. Ferrara, Abel: The funeral. Ferra-

ra, Abel: The addiction. Laugier, Pascal:

Martyrs. Kenties Pasolinin teosta lu-

kuunottamatta huomattavan näkyvästi

nimenomaan katolisesta spiritualiteetis-

ta syntyneitä töitä.

Laugier, Pascal: Tall man. Laugier’n

katolisuudesta irrallisempi, kysymyksen-

asettelultaan erityisen mielekäs teos.

Gordon, Stuart: King of the ants.

Kuten Rollin, myös Gordon on tehnyt

yhden elokuvan, jota tuo outo, murheel-

linen mieltymys yhtä murheellisesti ni-

mettyyn ”roskaelokuva”-ilmaisuun ei vai-

vaa.

Wilson, Sheldon: Shallow ground.

Moctezuma, Juan Lopez: Alucarda.

Russell, Ken: Gothic.

Shimizu, Takashi: Marebito. Ayer,

David: Harsh times. Grau, Jorge Michel:

We are what we are. Onko katsoja olemi-

sessaan yksin vai – ei?

Hiljaisuus

Arshile Gorky.

Pontormo.

Giovinazzo, Buddy: Combat shock.

Provost, Tom: Presence.

Ramsay, Lynne: We need to talk about

Kevin.

Ja

Glazer, Jonathan: Birth.
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Vartija 50 vuotta sitten

Erillisillä raamatunlauseilla argumentointi luo aina tilanteen, jossa lyömäaseita on

vapaasti jokaisen käytettävissä. Ken nykyisiä ”kirkon kriisejä” haluaa selvitellä,
hänen on pakko havaita ”fundamentalismin” olevan kuvassa mukana. Ihminen

etsii siinä verrattoman helpon pakotien ahdistuksesta, johon olemassaolo on hänet

heittänyt. Hän rajaa ”jumalallisen” Pyhään Kirjaansa. Hän kuvittelee sen tehtyään
edustavansa lähimmäistensä keskellä senlaatuista ehdotonta pyhän kunnioitusta,

johon toiset eivät yllä. Todellisuudessa hän on anastanut itselleen vallan ja asettu-

nut herrana hallitsemaan.

– Erkki Niinivaara Vartijassa 4/1965

153



KESKUSTELUA

Ateismi ei ole uskonto eikä aukkojen

jumala todista luojajumalaa

Vastine Hannu Mäkelän kirjoitukseen

Kari Enqvist

Luin voipuneena ja turhautuneena, kun
Vartijassa 3/2015 Hannu Mäkelä otti
asiakseen kertailla ateismiin ja tieteeseen
liittyviä kliseisiä käsityksiä. Olin näet
elätellyt toivoa, että järkifoorumeilla niis-
tä oltaisiin jo vähitellen pääsemässä
eroon.

Mäkelän luokittelussa ateismi on voi-
mallinen  uskonto. En  ymmärrä, miksi
uskonnollisissa piireissä saadaan niin
suurta tyydytystä tästä väitteestä – miksi
on psykologisesti tärkeää, että jokainen
ihminen uskoisi johonkin?

Reaalimaailmassa ateismiin ei kui-
tenkaan liity opinkappaleita, symboleita,
riittejä tai pyhiä kirjoja. Se ei ole järjes-
täytynyttä eikä sillä ole palvontahuoneita
tai pappeja. Sillä ei siis ole mitään uskon-
non ulkoisia tunnusmerkkejä. Käytän-
nön ateismi onkin useimmiten  pelkäs-
tään uskonnollista välinpitämättömyyt-
tä: Raamattu tai jumaluuksien olemassa-
olo ei yksinkertaisesti kiinnosta. Ateis-
min sijasta olisikin parempi käyttää ter-
miä uskonnottomuus, jolla tarkoitetaan
uskonnollisten tunteiden puuttumista.

Puurot ja vellit sekoittuvat helposti,
sillä  useimmiten ateismista kiivaillessa
tähtäimessä on uskonnottomuuden sijas-
ta antikirkollisuus. Suomessa se kohdis-
tuu evankelis-luterilaisen kirkon yhteis-
kunnalliseen valta-asemaan. Luonnolli-
sesti asialla ovat usein uskonnottomat.
Kritiikki voi olla kärkevää, ja se voi koh-
distua myös kirkon edustaman uskonnon
opinkappaleisiin. Tällöin Mäkelän tavoin
helposti erehdytään kuvittelemaan, että
ajurina toimisi voimakas uskonnollinen
vakaumus vaikka kysymys on institutio-
nalisoidun uskonnon poliittis-ideologi-
sesta vastustuksessa. Edes kiihkeä anti-

kirkollisuus ei ole merkki ateismin us-
konnollisesta perusolemuksesta,    sillä
myös uskovat voivat olla antikirkollisia –
esimerkkinä Martti Luther.

Uskonnottomuuteen liittyy usein na-
turalistinen maailmankuva, joka saa osin
(mutta vain osin) pontimensa tieteestä.
Mäkelä puolestaan ilmoittaa tietävänsä,
että ”tieteen kaikki totuudet (jopa perus-
totuudet) vanhenevat” ja että viidensa-
dan vuoden kuluttua ”kaikki nykyiset
tieteen totuudet ovat ... varmasti jääneet
lähinnä historiaan.”

Nämä ovat järjettömiä väitteitä.
Eräs tieteen neljäsataa vuotta vanha

perustotuus on, että maapallo kiertää
Aurinkoa   likimäärin   ellipsinmuotoista
rataa. Ehkä Mäkelällä on jo tietoa, millä
se tulee piakkoin korvautumaan?

Muita esimerkkejä tieteen löydöksis-
tä: aine koostuu atomeista, ja elämän
perusta on kaksoiskierteinen molekyyli
nimeltä DNA (joka koostuu atomeista).
Näitä ja muita vastaavia väittämiä on
testattu ankarissa laboratorio-oloissa sa-
doilla tuhansilla eri tavoilla miljoonien
tutkijoiden toimesta, eikä pienintäkään
vihjettä ole näkyvissä niiden jäämisestä
historiaan.

Voi vain ihmetellä ylimielistä var-
muutta, jolla tiedettä pyritään mitätöi-
mään. Asialla ovat useimmiten ihmiset,
jotka eivät itse ole astuneet jalallaankaan
laboratorioon tai jotka eivät kykenisi rat-
komaan yhtäkään fysiikan yhtälöä vaik-
ka heidän henkensä riippuisi siitä. Mi-
nulle tällainen kertoo mittavasta uskon-
nollisesta omahyväisyydestä.

Samanlajinen tietämättömyys kum-
puaa esiin myös Mäkelän ruotiessa alku-
räjähdystä. Hän kyselee alkuräjähdyksen
alkuperää ja arvelee, ettei tyhjästä voi
syntyä materiaa.

Lapsenomainen ihmetys on tietysti
pelkästään positiivista, mutta jokainen
ihmettelijä voisi ennen kirjoittamaan
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ryntäämistään kysyä itseltään: Olenko
varmasti ylivertainen nero? Olenko to-
della oivaltanut jotakin syvällistä? Ovat-
ko kaikki muut todella niin tyhmiä, ett-
eivät ole tulleet ajatelleeksi tätä äärim-
mäisen yksinkertaista oivallusta? Voisiko
sittenkin olla, että olen jotenkin ymmär-
tänyt väärin? Olisiko joku jo voinut tar-
jota selityksen ihmettelyihini?

Tiedoksi Mäkelälle ja muille kiinnos-
tuneille: tyhjästä voi syntyä ainetta. Se
on havaittu ja sen vaikutus mitattu.
Kvanttimaailma on näet paljon moni-
mutkaisempi kuin mitä nojatuolista kat-
sottuna voisi kuvitella.

Maailmankaikkeuden kokonaisener-
gia on (tietyllä tavoin määriteltynä) nol-
la, eikä se tällä tavoin katsottuna eroa
tyhjiöstä. Alkuräjähdys ei tapahtunut si-
ten, että ensin oli tyhjää, ja sitten pamah-
ti. Me tiedämme havainnoista, että 13,8
miljardia vuotta sitten universumi oli hy-
vin tiheä ja kuuma. Emme kuitenkaan
tiedä, oliko kaukaisessa menneisyydessä
alkusingulariteettia, yhtä matemaattista
pistettä, josta universumi sikisi – se on
avoin kysymys. Jos oli, sitä ei edeltänyt
mitään, koska ei ollut aikaa eikä avaruut-
ta. Alkusingulariteetin, jos sellainen olisi
olemassa, ei siis voi sanoa ilmestyneen
jostakin.

On mahdollista, että maailmankaik-
keus on iältään ääretön. Mitään ”ensim-
mäistä maailmankaikkeutta” ei  välttä-
mättä tarvita. Tosin mitä todennäköisim-
min koko ajan käsite, ja sitä kautta sanat
”ennen” ja ”jälkeen”, menettävät merki-
tyksensä alkua kohti kuljettaessa. Puhe
”tyhjästä” fysikaalisesta tyhjiöstä eroa-
vana filosofisena käsitteenä on sekin
merkityksetöntä, pelkkä tyhjä sana joka
singotaan maailmaan, joka ei sitä tunnis-
ta.

Pintapuolinenkin tutustuminen tie-
teen populaarikirjallisuuteen kertoisi
nämä asiat. Ja jos ne tuntuvat vaikeilta,
syy ei ole itse asioissa vaan ihmisen käsi-
tyskyvyssä.

Mäkelän kirjoituksesta kurkistaa tuo
vanha tuttu, valkoparta vanha ukki eli
aukkojen jumala, joka postuloidaan seli-

tykseksi tieteen senhetkisille mysteereil-
le. Uskonvarmuuden perustaminen näi-
hin aukkoihin on kuitenkin hyllyvä suo:
saapas hörppää vettä heti, kun viitsii
lukea jotakin muutakin kuin Raamattua.
Ja ajan kuluessa aukkojen jumala tietysti
pakenee yhä kauemmas ja kauemmas.

Esimerkki: Newton arveli Jupiterin
ja Saturnuksen ratanopeuksissa havait-
tujen säännöllisten muutosten olevan
merkki siitä, että Luoja koko ajan joutuu
korjailemaan planeettaliikkeitä ja näin
aktiivisesti ylläpitämään aurinkokuntaa.
Tämä aukkojen jumala katosi sata vuotta
myöhemmin, kun Jupiterin ja Saturnuk-
sen nopeusvaihteluiden osoitettiin mate-
maattisesti olevan suoraa seurausta
Newtonin gravitaatiolaista.

Muiden ihmisten uskomusjärjestel-
mien vähättely ei sekään ole paras tapa
etsiä vahvistusta omalle uskolleen. Miksi
kaikkien pitäisi uskoa täsmälleen samal-
la tavoin? Kysehän on vain uskosta, ei
tiedosta.

Vastine Kari Enqvistille

Hannu Mäkelä

”Muiden ihmisten uskomusjärjestelmien
vähättely ei sekään ole paras tapa etsiä
vahvistusta omalle uskolleen. Miksi kaik-
kien pitäisi uskoa täsmälleen samalla ta-
voin? Kysehän on vain uskosta, ei tiedos-
ta.”

Enqvist toteaa siis vastineensa lo-
puksi itse sen mistä on kysymys. Hänen
tiedeuskostaan. Enqvist näkyy loukkaan-
tuneen siitä, että hänen tieteellinen ja
siten aina tosi näkemyksensä on rinnas-
tettu  tavanomaiseen  uskonnollisuuteen
(lue haihatteluun). Toki hänen tiedeus-
konsa on aivan toista luokkaa. Minä joka
en ole lainkaan uskonnollinen ihminen
toisin kuin hän väittää, huvitun. Minua
usko kiinnostaa ilmiönä, yritän ymmär-
tää sitä ja sen syitä. Jokainen uskoo ta-
vallaan eikä uskoa tosiaan pitäisi vähä-
tellä. Kenenkään uskoa. Lapsenkaan. En
ole siis vieläkään huomannut, että maa-
ilmankaikkeuden synnyn arvoitus olisi
ratkaistu, ellei Enqvist ole siihen juuri
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nyt kyennyt.
Olen vuosien myötä lukenut mielik-

seni Enqvistin tiedepopularisaatioita ja
esseistiikkaa. Tunnen siten hänen arro-
ganttisuutensa ja von oben -tyylinsä, josta
olen kovasti nauttinut. Mies on oikeassa,
hän on oikeassa aina. Pidän tätä hänen
itsetuntonsa suuruutta toki hyvänä eten-
kin hänen itsensä kannalta. Ja olen vil-
pittömästi pahoillani että olen uuvutta-
nut ja masentanut häntä niin suuresti,
että hän on vaivautunut kirjoittamaan
jopa vastineen. Miksi? Eihän matoja kan-
nata piiskata.

Yksi pieni lapsus on Enqvistiltäkin
päässyt kun hän isällisesti on tahtonut
ojentaa minua. En ole sanonut, että au-
rinko kiertäisi maata. Maapallo (ainakin

toistaiseksi) kiertää aurinkoa ja kiertää
sitä ehken vielä 5 miljardia vuotta. Mutta
aika moni perusasia on tieteen tutkimuk-
sissa viidensadan vuoden kuluessa muut-
tunut, eikö sentään? Ymmärrän  kyllä,
että koska kyse on lapsenomaisesta ih-
mettelystäni, Galilei-esimerkki on täh-
dätty juuri minulle. Saan siis vain ansioni
mukaan. Silti tekee mieleni yhä vain sa-
noa, että jos Enqvist ajattelee, että tämän
päivän tieteen totuudet pysyvät muuttu-
mattomina myös viidensadan vuoden ku-
luttua, on kyseessä kyllä elämääkin suu-
rempi usko, Peter von Baghia hituisen
mukaillakseni. Meistä kumpikaan ei va-
litettavasti ole tätä lausetta tuolloin enää
todentamassa.

Vartija 50 vuotta sitten

Meikäläisessä julistuksessa ja teologisessa työskentelyssä kysymys sodasta ja rau-

hasta on ollut pitkään kuolleessa kulmassa. Kuitenkin on kysymys ongelmasta,
joka on tämän hetken polttavimpia. Tai sitten vastauksemme ovat olleet vanhoja

fraaseja  liikkuen linjalla ”Jeesuskin hyväksyi sotilaan  ammatin” tai ”Sydämen

rauha on tärkein, ilman sitä ei voi olla rauhaa ihmisten ja kansojen välillä”. Nämä
vastaukset ovat yhtä riittämättömiä kuin pasifistien suoraviivainen vetoaminen

Jeesuksen sanaan: ”Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.” Tarvitaan mo-

nipuolista paneutumista ristiriitojen ja sotien syihin sekä vaivalloista työskentelyä
pelkojen ja ennakkoluulojen, puutteen ja alikehittyneisyyden, tietämättömyyden ja

turmiollisten ylemmyyden asenteiden voittamiseksi ja siten asiallisemman ja avoi-

memman ilmapiirin luomista.

– T. I. Palo Vartijassa 4/1965
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NÄKÖALOJA
Historiallinen selitys
poikineen

Stimulus

n Nyt on pakko aloittaa perussuomalai-

sista, vaikka miellyttävämpiä, ei-poliitti-

sia aloituksiakin olisi tarjolla. Mutta kun

ne persut ovat nyt ahtaalla. Kannatus

laskee, omat koirat purevat, ja Timo Soi-

ni välttelee tiedotusvälineitä yhä taita-

vammin. Kriisikokousta ei vain tule.

Mistä on kyse? No, pakolaisista tie-

tenkin. Niitä kun ei ole totuttu näke-

mään Suomessa näissä määrin sitten

Karjalan evakkojen. Ja kun niissä on

niitä muslimeja. Ja kun niissä on niitä

ISISin tiedustelijoita. Ja kun niissä on

varmaan niitä pieniä vihreitä miehiäkin,

eikä Stimulus nyt tarkoita Osmo Soinin-

vaaraa. Persujen äänestäjät ovat petty-

neitä puolueeseensa, kun se ei voinut-

kaan  estää maahanmuuttajien määrän

kasvua.

Suomalaiset rasistit ovat saaneet

mainetta ympäri maailmaa, ja yksi höl-

möimmistä sai aikaan sen, että nyt tie-

dämme Ku Klux Klanin vastustaneen

suomalaisia siirtolaisia Yhdysvalloissa

viime vuosisadan alussa.

Mutta miksi meille tulee pakolaisia?

Koska Syyria. Koska Assad. Koska epä-

toivo. Laajat alueet Syyriaa näyttävät ka-

tastrofielokuvan kulisseilta, ja voi vain

ihmetellä, kuinka siellä kukaan voi elää.

Ja silti siellä monet yhä yrittävät elää,

vaikka koskaan ei tiedä, onko seuraavan

kulman takana tappaja vai toveri. Puo-

lusta siinä sitten isänmaata, kun yksise-

litteistä isänmaan vihollista ei ole eikä

kohta isänmaatakaan puolustettavaksi.

Asiat eivät ole paljon paremmin Ira-

kissa tai Afganistanissa. Odotettava elin-

ikä ei ole pitkä, varsinkaan nuorilla polii-

seilla, ja poliiseja kummassakin maassa

tarvitaan suurin määrin. Irakin kristitty-

jen määrä on viimeisten vuosien aikana

laskenut nopeasti. Heillä ei ole juuri tu-

levaisuutta maassa, jossa kristityt ovat

islamistien  terrori-iskujen  erityiskohde.

Olepa sitten kristitty poliisi.

Mutta miksi Syyria? Miksi Irak? Mik-

si Afganistan? Yhdeksi selitykseksi voisi

tarjota arabikevättä, mutta se ei kunnol-

la toimi, koska jossakin se tuotti myös

hyviä tuloksia. Täytyy mennä kauemmas

menneisyyteen mutta ei liian kauas kui-

tenkaan. Mennään vuoteen 2003. Yhdys-

vallat aloitti silloin sodan syöstäkseen
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Irakin diktaattorin Saddam Husseinin

vallasta. Ja kyllähän siinä onnistuttiin-

kin. Mutta monessa muussa, oikeastaan

kaikessa muussa, Yhdysvallat epäonnis-

tui. Poliittinen johto ei uskonut, että hä-

täinen sotaan lähtö johtaisi maan suistu-

miseen kaaokseen, niin kuin sitten kävi-

kin. Ja yksi sodan hedelmä on ISIS.

Ja miksi sota? Koska George W.

Bush. Koska Dick Cheney. Koska neo-

konservatiivit. Koska väärennetyt todis-

teet joukkotuhoaseiden valmistamisesta

ja Hussein–Al Qaida-allianssista. WTC-

iskut 11.9.2001 johtivat ensin sotaan Af-

ganistanin Taliban-hallintoa vastaan, ja

kun se oli saatu kukistetuksi, sotainto ei

ollut vielä loppunut. Ajateltiin sitten pis-

tää alue muutenkin järjestykseen ja tur-

vata öljyn saanti.

Mutta miten ensin Yhdysvallat ja sit-

ten koko maailma sai George Dubyan?

No. Olipa vuonna 2000 Yhdysvaltain pre-

sidentinvaalit, joissa olivat vastakkain

demokraattien Al Gore ja republikaanien

George W. Bush. Kamppailu oli tiukka,

ja lopussa Al Gore, tuo PowerPointin

mestarina myöhemmin tunnettu rau-

hannobelisti, sai yli puoli miljoonaa ääntä

vastustajaansa enemmän. Hän kuitenkin

hävisi vaalit, koska Floridan osavaltion

ääntenlaskussa oli epäselvyyksiä. Tarkis-

tuslaskennassa osavaltio meni Bushille,

ja hän sai valitsijamiesten enemmistön.

Varastettu presidenttiys, sanoivat mo-

net.

Koska olemme etsimässä lopullista

historiallista selitystä persujen ongel-

maan, emme voi lopettaa tähän. Kysym-

me: mitä Floridassa vuonna 2000 oikein

puuhattiin ja kuka puuhasi? Kas vain,

Floridan kuvernöörinä vuonna 2000 toi-

mi George W:n pikkuveli Jeb Bush. Hä-

net tunnetaan meneillään olevan Yhdys-

valtain presidentinvaalikampanjan ”nor-

su elefanttikaupassa” -miehenä, joka ai-

heuttaa omilla puheillaan itselleen aivan

tarpeeksi ongelmia ilman kilpakumppa-

nien avustusta. Jeb Bush on väittänyt,

ettei hän ollut missään tekemisissä vuo-

den 2000 äänten uudelleenlaskennan

kanssa, mutta voiko häntä uskoa? Emme

usko.

Niin että persujen ahdingon syypää

on  selvillä: Jeb Bush. Pistäkää  laskua

menemään.
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Vartijan matkassa 1895

Heidi Haahtela

Artikkelissaan ”Evankelinen suunta ja sen äärimmäiset” Elis Bergroth käsittelee J.

E. Liljeroosin 43-sivuista vihkosta „Vastauksia muutamiin kysymyksiin, esim. So-

piiko kristityn aina kaikissa asioissa pitää sovintoo kaikkein kanssa? Olemmeko

kasteessa kaikki henkelliset tavarat omaksemme saaneet? Onko koko ihmisluontom-

me, sielumme ja ruumiimme pyhitetty ja autuaaksi tehty kasteessa? Onko Jumala

kaikkein ihmisten oikia isä ja siis kaikki ihmiset hänen lapsiaan? y. m.” Liljeroos

edustaa näkemystä, jonka mukaan uskovan ei tule elää sovussa kaikkien kanssa

sekä sitä, että ”kaikkein ihmisten kaikki synnit ovat anteeksi annetut, niin ei ihmi-

nen myöskään tarvitse siitä surua ja murhetta kantaa että hän autuaaksi tulisi”.

Liljeroosin mukaan koko ihmisluonto on pyhitetty ja tehty autuaaksi kasteessa.

Bergroth kuvaa vihkosen pöyristyttävintä ajatusta: ”Ja viimeinen kysymys, josko

Jumala on kaikkein ihmisten oikia isä, saa sen vastauksen, että kaikki ihmiset,

pakanat, jotka eivät uskosta Kristukseen mitään tiedä, kuten kristitytkin, ovat Ju-

malan lapsia. Tuhlaaja-poika Kristuksen vertauksessa tarkoittaa muka juuri etu-

päässä pakanoita. Jesus ja hänen apostolinsa sanovat uskottomiakin Jumalan lap-

siksi.” Bergroth päättää artikkelinsa eloisaan kuvaukseen vaarallisen harhaopin

leviämisestä.

Tätä tämmöistä opetusta vastaan ovat

kirkkomme vakaimmat miehet, niiden

joukossa myöskin F. G. Hedberg, aikojen

kuluessa yhä uudelleen panneet vasta-

lauseensa, mutta turhaan. Suunta on nii-

tä suvainnut, eikä ole tahdottu tunnus-

taa, että suunnassa on ollut mitään vää-

rää tai yksipuolista. Tämmöisen saarnan

kasvannaisena nousi joku aika sitten li-

hapyhyys, Strömborgilaisuus, Tampe-

reen tienoilla hirvittävine väärinkäytök-

sineen, mutta sittenkään ei heretty tätä

yksipuolisuutta suvaitsemasta. Nyt uh-

kaa Tammelassa, Tampereella, muuta-

missa seuduissa Pohjanmaalla tämä lah-

kokunnaksi yhä enemmän taipuva ää-

rimmäinen ryhmä erota kirkosta, muuta-

missa seurakunnissa, esim. Halikossa, on

kirkkoraati jo jyrkästi astunut sen telmi-

mistä vastaan, mutta ev. suunta kokonai-

suudessaan ei vain, mikäli sen johtokun-

taan tulee, rohkene ryhtyä välttämättö-

mään karsimiseen. Ev. yhdistyksen vii-

meisessä vuosijuhlassa Helsingissä oli

koossa koko 20 henkeä, kolme pappia ja

muut maallikoita, jotka keskustelivat

tästä Liljeroosin kirjasta eivätkä voineet
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mitään sitä vastaan muistuttaa. Ja näinä

sen kannan miehet – maallikoista mainit-

takoon Lohikoski, Lax, Liljeroos, Vester-

back – saavat juhlissa esiintyä, yksi heis-

tä sai kolportööri-kirjeenkin ja entinen

meno jatkuu vastoin kaikkia vuosijuhlas-

sa sekä sitä ennen ja sen jälkeen kuuluvia

varoittavia ääniä. Mutta kun ev. yhdis-

tyksen johtokunta häilyvänä ja voimatto-

mana epäröipi, mitä sen tulee tehdä, ryh-

tyi yksityinen mies, kirkkoh. Joh. Bäck,

toimintaan, ja evankelisen suunnan leh-

dissä oli luettavana seuraava hänen kir-

joittamansa huomautus:

”Kauan aikaa on ollut eripuraisuutta

ja kiistaa evankelisten keskellä. Todellis-

ta aihetta siihen on ollut; mutta paljo

riippunee myös epäluuloista. Aseina vaa-

tii selvitystä. Joko on täydellinen rauha

totuuden perustuksella rakennettava,

tahi on väli julkisesti rikottava. Epävar-

muus tässä suhteessa ei käy enää päinsä.

Tätä asiaa ajatellen ja toivoen parasta

ovat muutamat evankelisen suunnan

miehet päättäneet kokoontua Heikkilän

taloon Ala-Härmän pitäjässä keskiviik-

kona ensitulevan syyskuun 12 p:nä k:lo 2

j. pp. keskustelemaan kaikista polttavista

kysymyksistä. Kokoukseen ovat kaikki

evankeliset tervetulleet. Raamatunseli-

tyksiä pidetään. Heikkilän talo on Voltin

aseman läheisyydessä.”

3000 hengen läsnäollessa kesti tässä

Ala-Härmän kokouksessa ensin kiihkeää

keskustelua 7  tuntia, ja sitä  jatkettiin

sitten suljetuimmassa piirissä vielä 10

tuntia. Seurauksena oli, U. S:ssa olleen

referaatin mukaan, että ”Kirkollisten sa-

nomain ryhmä ei enään oleellisesti evan-

keliseen suuntaan kuulu”, se on: suun-

nan enemmistö jättää Hedbergin, Dahl-

bergin – joka juuri on julaissut kirjasen

Liljeroosin kirjaa vastaan – Trobergin,

Hannulain, Granön ynnä vakaimpain

miestensä kannan ja heittäytyy Lohikos-

ken, Liljeroosin, Vesterbackin kanssa jat-

kamaan nykyistä menoa. Tärkeätä on

nähdä, mille puolelle Helsingissä oleva

johtokunta asettuu, ja, jos se asettuu

suunnan äärimmäisiä vastaan, mitenkä

pontevasti se ryhtyy taisteluun  vasten

niitä, joita se tähän asti on kannattanut,

tai, ellei se astu heitä vastaan taisteluun,

kauanko pakanalähetys pitää oikeute-

naan ”juhlia” yhdessä suunnan kanssa ja

jakaa sen kanssa kollehtinsa, ikäänkuin

ev. suunnan kannattaminen ja pakanalä-

hetyksen edistäminen olisivat yhtä tär-

keät asiat Suomen kansalle, ja miten

kauan kirkkomme papisto tiitii tämmöis-

tä kärsii. Niin pitkälle on jouduttu, että

ratkaisu on välttämätön. Toivokaamme

parasta!
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Vartija 50 vuotta sitten

Kuluneelle kesälle�antoi erityistä väriä se, että kysymys oli ensimmäisestä sodanjälkei-

sestä Tallinnan-kesästä. Oli kulunut neljännesvuosisata edellisistä kerroista, jolloin

valkeat laivat ohjasivat kulkunsa suoraan etelään yli kapean Suomenlahden. Mutta

pitkästä erosta huolimatta oli ikään kuin olisi tavattu eilen. Tai niin kuin muuan nuori

matkailija innostuneena selitti: ”Eikö se ollut ihmeellistä: olla kerrankin vieraassa

maassa, jossa omaa puhetta ymmärrettiin, jossa ei ollutkaan vieras ja jossa jo tulopäi-

vänään huomasi, että eiväthän ihmiset täällä olekaan ulkomaalaisia, vaan meikäläi-

siä!"”

Omasta puolestani annan Tallinnan-kokemukselleni toisen ilmaisumuodon: minul-

le selvisi siellä, miten ääretön arvo on pelkästään toisen ihmisen kohtaamisessa. En

tiedä, mitä syyttää omassa elämänmuodossamme – kiirettä, kilpailua, taistelua ase-

masta ja rahasta – siitä, että useimmiten vaadimme kohtaamiltamme ihmisiltä jotakin.

En ollut tajunnut ennen kesäistä Tallinnan-matkaani, ettei minullekaan riittänyt, että

sain kohdata toisen ihmisen, että ihmisen kohtaaminen sinänsä on jo vapauttava ja

uutta luova tapahtuma. Ei tarvitse edes paljon puhua, hymy, kädenojennus, pari ohi-

menevää jokapäiväistä sanaa riittää – kohtaaminen sinänsä on jo yhteyttä, sen yli ei

sitten enää muuta tarvitsekaan. Ja minussa voimistui se käsitys, että kaikki kontakti,

kaikkein arkisin ja ohimenevinkin, on suurta ja uuttaluovaa – ja että siihen sisältyvät

kaikki elämän ja tulevaisuuden mahdollisuudet – siksi mitään kontaktia, mitään yh-

teyttä ei saisi laiminlyödä tai ylenkatsoa, tapahtuu se sitten missä olosuhteissa tahan-

sa, minkä rajojen yli tahansa.

–��Rauni Turkia Vartijassa 4/1965
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