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Vartijan päälinjoja
Simojoesta Räisäseen

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

n Martti Simojoki tuli Vartijan pää-
toimittajaksi toisen maailmansodan pää-
tyttyä vuoden 1945 alusta. Ensimmäises-
sä pääkirjoituksessaan hän pohti sitä,
miten Vartijan linja suhteutuisi siihen,
miten se oli lehden historian alkuaikoina
1800-luvun lopussa määritelty. Tuolloin
Vartija oli määritellyt itsensä kirkollisek-
si lehdeksi, ja sellaisena se Simojoen mu-
kaan tulisi edelleen pysymään. Simojoki
täsmensi kirkollisen lehden käsitettä
niin, että se oli käytännössä tarkoittanut
”kirkkoa puolustavaa taistelulehteä”.
Vartijan alkuaikojen kirjoittajille ”oppi ei
kaivannut mitään  mukauttamista ajan
henkisiin muotivirtauksiin”. Kirkon op-
pia ei tarvinnut pyytää anteeksi keneltä-
kään, ja tunnustuksellinen luterilaisuus
oli selvä ohjenuora. Simojoen mukaan
uskollisuus kirkon oppia ja tunnustusta
kohtaan ohjasi edelleen Vartijan kirjoit-
tajia: ”Vartija tahtoo olla uskollinen Raa-
matulle ja kirkon tunnustukselle.”

Toinen tärkeä osa ohjelmaa oli alusta
lähtien ollut kirkonmiesten siveellisen
vaelluksen valvominen. Pahennusta he-
rättäneet papit oli paljastettava. Kirkon
puutteiden paljastaminen oli välttämä-
töntä ”edistyksen aikaansaamiseksi kir-

kossa”. Eräänlaisen siveyspoliisin tehtä-
vä oli Simojoen mukaan edelleen olemas-
sa: ”Vartija joutuu valppaasti seuraa-
maan kaikkia ajassamme liikkuvia, kris-
tillis-siveellisiä elämänarvoja alasrepiviä
kielteisiä voimia, jotka heikentävät kan-
samme siveellistä ryhtiä ja henkistä sie-
tokykyä”. Vartija aikoi jatkaa ”taistele-
van kirkollisuuden” linjalla.

Simojoki viittasi monien pappien so-
danaikaisiin kokemuksiin, että suomalai-
nen mies kuitenkin suhtautui myöntei-
sesti kirkkoon, vaikka hän saattoi omas-
sa elämässään helposti hairahtuakin kai-
dalta tieltä. Myös työväenliikkeen kes-
kuudessa asenne kirkkoa kohtaan oli
muuttunut paremmaksi. Tämä aiheutti
Simojoen mielestä tarpeen kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota ”sosiaalisen
vastuuntunnon, oikeamielisyyden ja pal-
velumielen” vaatimuksiin. Näin ollen
Vartija ”näkeekin tärkeäksi tehtäväk-
seen kaikkien tähän kuuluvien kysymys-
ten  esillä pitämisen, sekä  tietopuolista
laatua olevien ja asiaa selventävien, että
käytännöllisten ja toimintaa suoranaises-
ti ohjaavien.” Hänen mielestään kristit-
tyjen oli osoitettava entistä enemmän
huomiota ”kaikkia sosiaalisen yhteiselä-
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män” ongelmia kohtaan.
Vartija aikoi paneutua myös kulttuu-

rikysymyksiin mutta ei sellaisiin, jotka
”jollain lailla sivuuttavat henkilökohtai-
sen kristillisyyden vaatimuksen”. Mikä
tahansa kulttuurikristillisyys ei siis Var-
tijalle kelvannut. Simojoki halusi lehden
tavoittavan myös kirkon ”laajat maallik-
kopiirit”. Siihen voisi johtaa se, jos lehti
näyttäisi, miten luterilaisen ”uskonva-
kaumuksen kannalta eräistä polttavista,
ajankohtaisista sivistys- ja yhteiskunnal-
lisen elämän kysymyksistä ” olisi ajatel-
tava. Simojoki kertoi, että lehden näkö-
kulman avartuminen oli herättänyt toi-
mituksessa keskustelua siitä, olisiko leh-
destä käytetty nimitys ”kirkollinen”
muutettava, mutta siihen ei lopulta ollut
koettu vakavaa tarvetta. Vartija pysyi siis
edelleen kirkollisena lehtenä. Simojoki
rajasi myös hieman lehden tehtäväkent-
tää: Vartija ei ollut hartausjulkaisu tai
teologinen aikakauskirja.

Vartijassa tapahtui vahdinvaihto
1952, kun Martti Simojoki halusi astua
syrjään päätoimittajan paikalta. Hän jäi
kuitenkin toimituksen jäseneksi. Päätoi-
mittajaksi tuli Erkki Niinivaara. Sa-
moin toimitus uudistui muutenkin, mikä
liittyi ”pyrkimykseen saada tässä lehdes-
sä suoritettavan tarkastelun näkökul-
maa avarretuksi”. Toisin kuin Simojoki,
Niinivaara aloitti Vartijan ohjelman
luonnehtimisen siitä, mitä Vartija ei ol-
lut: teologinen aikakauskirja. Ilmeisesti
lehti ei enää saanut huolta herättävän
paljon hartauskirjoitustarjouksia. Niini-
vaara totesi, että lehden varsinainen oh-
jelma oli välillä kärsinyt palstatilaa vie-
neistä ”oppineista ja tiiviistä” teologisista

tutkielmista. Hän oli vakuuttunut siitä,
että luonnehdinta ”kirkollinen aikakaus-
lehti” edelleen sopi lehden luonteen ku-
vaajaksi. Tosin uusin raamatuntutkimus
oli tuonut uusia näkökulmia kirkon luon-
teeseen.

Niinivaara muotoili Vartijan yhdeksi
tehtäväksi ”vapaan kirkollisen arvoste-
lun harjoittaminen”. Se tarvitsi forumin,
”missä ei esiinny kirkollisten tai muiden
arvovaltojen holhousta”. Vartija oli Niini-
vaaran mukaan periaatteellisesti uudis-
tusmielinen. ”Synti on konservatiivisuut-
ta, se varoittaa vaivannäöstä.” Niinivaa-
ra näki, että Vartijalla oli ollut läpi histo-
riansa tiettyä ”näkemyksen yhtenäisyyt-
tä että oma kutsumustietoisuutensa”.
Lehti ei ollut jäänyt 1880-luvulle, vaan
1950-luvulla tilanne oli eri. Uutta paino-
pistettä oli etsittävä kunakin aikana
”henkisen taistelutilanteen liikkuvuuden
tähden”.

Niinivaara oli pitkään päätoimittaja-
na, ja seuraavan kerran vahdinvaihto ta-
pahtui 1972, kun Antti Alhonsaari otti
tehtävän vastaan. Niinivaara puolestaan
jatkoi toimituskunnassa. Lehden tun-
nukseksi  oli tällöin muotoutunut trias

kirkko – kulttuuri – yhteiskunta. Alhon-
saaren mukaan se ilmaisi sen, että Varti-
ja ”halusi elää kaikkien näiden elämän-
muotojen keskellä, osana niistä”. Päätoi-
mittaja ei nähnyt tarpeelliseksi rajata
kulttuuri-käsitteen sisältöä sen hengelli-
sen rakentavuuden perusteella, kuten Si-
mojoki oli tehnyt. Hänen mielestään ei
kylläkään voinut olla ”elävää elämää,
kulttuurielämää, yhteisöelämää, jollei sii-
nä ole uskontoa”. Jos niin tärkeä tekijä
puuttui elämästä, ei pitänyt hämmästyä,
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jos ”näkee ihmisten kulkevan vaurastu-
vien kaupunkiensa kaduilla tyydyttämät-
töminä”. Vartijalla ei ollut suuria luuloja
omista vaikutusmahdollisuuksistaan,
mutta se halusi kuitenkin jatkuvasti pi-
tää tärkeitä kysymyksiä esillä.

Vartijan oli edelleen tarkoitus jatkaa
kirkon piirissä olevien äänikanavana,
vaikka Alhonsaari ei maininnutkaan eri-
tyisesti termiä ”kirkollinen lehti”. Hän
halusi selvästi laajentaa Vartijan kirjoit-
tajakuntaa uusiin suuntiin: ”Mutta myös
niillä,  jotka eivät  enää luota kirkkoon
elämänkysymysten ratkaisijana, on kir-
kolle sanottavaa.” Tämän pyrkimyksen
ansiosta hän joutui eräiden piispojen sil-
mätikuksi.

1980-luvulla Vartijassa päätoimitta-
jat ja muu toimituskunta vaihtui tiheään.
Kun ensin lyhyen ajan Simo Knuuttila

ja sitten etenkin Heikki Kirjavainen

ottivat vetovastuun Vartijasta, lehden
yhteys ammattiteologiaan vahvistui. Sa-
malla lehti jatkoi keskustelevan yhteis-
kunnallisen kritiikin linjoilla. Aloittaes-
saan vuonna 1989 päätoimittajana Mart-

ti Mäkisalon kanssa Heikki Räisänen

toi mukanaan vahvan panostuksen teolo-
gisen tutkimuksen popularisointiin, ja
lehden tunnuksena toiminut trias muo-
toutui uudestaan sanoihin kulttuuri –
uskonto – yhteiskunta. Etenkin kriittisen
raamatuntutkimuksen osuus lehdessä
kasvoi kohisten, mutta myös uskonnon
tutkimuksen avaaminen ylipäänsä sai
enemmän jalansijaa. Tässä mielessä Var-
tija edisti teologian sisäistä dialogia, vaik-
ka jotkut näkivät lehden etääntyneen
kriittisine kontribuutioineen liian kauak-
si aiemmasta kirkollisesta keskusteluyh-
teydestä. Annettuina otettujen auktori-
teettien ja käsitysten kriittinen tarkaste-
lu  on  noista  ajoista  alkaen  ollut aitoa
Vartijaa numerosta toiseen. Päätoimitta-
jat antoivat äänen seksuaalivähemmistö-
jen asialle, joka onkin kaatunut hyvin
eteenpäin. Hyvin muotoilivat Mäkisalo ja
Räisänen heti yhteisen kautensa ensim-
mäisessä pääkirjoituksessa: ”Jos Varti-
jalla joitakin perinteitä on, niin ne ovat
alituinen muuttuminen ja uuden etsimi-
nen, ei kerran löydettyjen ideoiden ja
totuuksien markkinoiminen.” Se on vii-
sautta, joka pitää vireänä.

3



KÄRSIMYKSEN
TODELLISUUS
Filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen

voimin teodikeoiden tuolle puolen

Sami Pihlström & Sari Kivistö

Johdanto

Filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen –
kahden keskeisen humanistisen tutki-
muksen alan – voidaan perustellusti
odottaa osallistuvan ihmiselämään olen-
naisesti kuuluvan haavoittuvuuden, epä-
varmuuden ja rajallisuuden ymmärtämi-
seen niin yksilöeettisellä kuin yhteiskun-
nallis-poliittisellakin tasolla. Tätä haas-
tetta voidaan kutsua elämän kontingens-

sin eli arvaamattomuuden, satunnaisuu-
den ja hallitsemattomuuden tunnistami-
sen ja tunnustamisen haasteeksi. Inhi-
millinen elämä – sen enempää yksilön
kuin yhteisönkään elämä – ei koskaan ole
täydellisesti hallittavissa, vaan siihen
kuuluu monenlaisia epäonnistumisia,
vastoinkäymisiä, kärsimyksiä ja lopulta
kuolema. Tutkimuksen keinoin voidaan
paitsi pyrkiä aiempaa syvemmin ymmär-
tämään kontingenssia myös edistämään
kykyä elää sen kanssa. Erityisesti etiikka
ja uskonnonfilosofia ovat filosofian osa-
alueita, joilla tämän tematiikan työstämi-
nen korostuu. Kirjallisuudentutkimus

taas käsittelee eri historiallisina aikakau-
sina syntynyttä kaunokirjallisuutta, jota
kirjoittamalla ja lukemalla ihmiset ovat
yrittäneet ja yrittävät tulla toimeen elä-
mänsä kontingenssin kanssa.

Yritämme tässä esseessä esimerkin-
omaisesti valaista sitä, miten filosofia ja
kirjallisuudentutkimus voisivat toimia
kiinteässä yhteistyössä yrityksessä sy-
ventää ymmärrystämme näistä (tai
muista) vakavista teemoista. Lyhyessä
esityksessä emme pysty yksityiskohtai-
seen argumentaatioon, mutta koetamme
kertoa, miten kärsimyksen problematiik-
kaa ja erityisesti teodikeoiden ja antiteo-
dikeoiden vastakkainasettelua kannattaa
mielestämme lähestyä filosofian ja kirjal-
lisuudentutkimuksen yhteisin voimin.

Teodikea ja antiteodikea

Inhimillisen kontingenssin ongelmakent-
tään tulee paneutua erityisesti kärsimyk-

sen ja pahuuden todellisuuden tunnusta-

misen teeman kautta. Tällä tarkoitamme
pyrkimystä ”ottaa vakavasti” se, että
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kärsimys ja pahuus ovat ihmiselämän
todellisia ilmiöitä. Niitä ei tule lakaista
pois näkyvistä, eikä  ole asianmukaista
väittää, että ne jossakin mielessä olisivat
vähemmän todellisia kuin kukoistus ja
hyvyys. Päinvastoin: vain kärsimyksen ja
pahuuden todellisuuden tunnustamisen
taustaa vasten positiivisella tavalla ar-
vokkaat asiat pääsevät kirkkaasti näky-
viin. Tietoisuus pahan olemassaolosta
muuttaa suhtautumistamme maailmaan
kokonaisuutena; kaikki asiat elämässä
asettuvat eri valoon, kun kärsimyksen
todellisuutta ei kielletä. Tämän tematii-
kan merkitys on siksi ilmeinen sekä aka-
teemisesti että yleisinhimillisesti ja yh-
teiskunnallisesti. Tuskin voidaan kuvi-
tella tärkeämpiä haasteita kuin pahuu-
den ja kärsimyksen – tai elämän yleisen
kontingenssin – syvempi ymmärtäminen.

Emme väitä, että näihin teemoihin
liittyvät kysymykset olisivat yksiselittei-
sesti  muotoiltavia  tieteellisiä  ongelmia,
jotka esimerkiksi akateemisessa tutki-
muksessa voitaisiin ”ratkaista”. Pikem-
minkin voidaan esittää, että on vaarallis-
ta suhtautua niihin tällaisella instrumen-
talistisella tai teknokraattisella tavalla.

Näihin teemoihin liittyviä kysymyk-
siä voidaan lähestyä arvioimalla kriitti-
sesti yrityksiä vastata kärsimyksen todel-
lisuuden selittämisen haasteeseen teodi-

keoiden pohjalta ja selvittämällä teodi-
keakritiikkien kehitystä Immanuel

Kantin jälkeisessä ja erityisesti 1900-lu-
vun filosofiassa. Ehdotamme, että tätä
kritiikkiä on hyödyllistä peilata tarkoin
valikoitujen merkittävien kaunokirjallis-
ten teosten tapaan käsitellä ihmisen suh-
detta pahuuteen ja kärsimykseen. Teodi-

kealla tarkoitetaan perinteisesti yritystä
ratkaista teologinen ja uskonnonfilosofi-
nen pahan ongelma eli  kysymys  siitä,
kuinka maailmassa voi olla (tarkoitukse-
tonta, tarpeetonta) pahaa (tai yleisem-
min kärsimystä), jos on olemassa kaikki-
valtias, kaikkitietävä ja täydellisen hyvä
Jumala. Korostamme, ettei tällaista on-
gelmaa voida varsinaisesti ratkaista ja
että siihen tarjotut teodikeaa kehittele-
vät ratkaisuyritykset ovat eettisesti on-
gelmallisia, koska  ne  eivät tunnista ja
tunnusta kärsimyksen todellisuutta  ei-
vätkä suhtaudu vakavasti pahuuden uh-
rin näkökulmaan.

Nähdäksemme puolustamaamme
antiteodikea-ajattelua tarvitaan laajalti:
sen merkitys ei rajoitu uskonnonfiloso-
fian ja teologian yhteydessä esiintyviin
pahan ongelman systemaattisiin tarkas-
teluihin eikä tässä yhteydessä esitettyjen
argumenttien historian selvittelyyn. Kär-
simyksen todellisuuden tunnustavaa eet-
tistä näkökulmaa on pidettävä jatkuvasti
yllä meidän aikamme jälkikapitalistises-
sa kulttuurissa, jossa ihmisten yhä enem-
män odotetaan innostuvan ja ”voimaan-
tuvan” kaikenlaisista positiivisista koke-
muksista. Nuo odotukset täyttävät ym-
märrettävästi jonkinlaisen tyhjiön, joka
syntyy elämän perustavien merkitysten
katoamisesta aikana, jona uskonto ei
enää useimmille eikä ainakaan perintei-
sissä muodoissaan sellaisia merkityksiä
tarjoa.

Merkityksellisyyden kysymysten yk-
silölliseen ja yhteisöllis-kulttuuriseen
pohdintaan on tarjolla voimaantumisdis-
kurssia vakavampia näkökulmia, mutta
sellaisten muodostaminen edellyttää
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nähdäksemme antiteodikea-ajattelua.
Antiteodikean keinoin on siis kritisoitava
paitsi konservatiivisia uskonnollisia ajat-
telumalleja,  joissa pahuuden  katsotaan
olevan ”oikeutettua” tai ”hyväksyttä-
vää” jonkin korkeamman hyvän nojalla,
myös sellaisia sekulaareja teodikeoita,
joita kukoistus- ja hyvinvointi-self-help-
kulttuurissamme ihmisille tarjotaan.
Vahvimmillaan antiteodikea osoittautuu
jopa moraalin itsensä – tai moraalin nä-
kökulman, moraalin vakavuuden – mah-
dollisuuden välttämättömäksi ehdoksi.

Tutkija voi tässä yhteydessä esittää
esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

– Millaisia teodikean vastaisia argu-
mentteja filosofiassa on esitetty eri-
tyisesti Immanuel Kantin (ja erityi-
sesti Kantin 1791 julkaiseman ”teo-
dikeaesseen”) jälkeen?

– Miten tällaiset argumentit perustu-
vat Kantin teodikeakritiikkiin?

– Miten ne ilmentyvät ja heijastuvat
kaunokirjallisuudessa (tietyissä
tarkoin valikoiduissa teoksissa)?

– Kuinka päteviä nämä antiteodikea-
argumentit ovat? Onnistuvatko ne
kumoamaan kritisoimansa teodi-
keat?

– Miten kaunokirjallisuuden analyy-
sin ja filosofisen argumentaation
yhdistäminen voi mahdollistaa tä-
hänastisia antiteodikea-argument-
teja onnistuneemman siirtymän
pois teodikeadiskurssin piiristä
kohti kärsimyksen todellisuuden ja
uhrien eettisesti hyväksyttävämpää
tunnustamista?

– Onko antiteodikea-ajattelu moraa-
lin näkökulman (moraalin vaka-

vuuden) välttämätön ennakkoehto?
Tällaisia kysymyksiä, joita emme tie-

tenkään voi tässä artikkelissa yksityis-
kohtaisesti käsitellä, tulee lähestyä vaka-
van akateemisesti mutta samalla valmii-
na avaamaan uusia, etenkin kirjallisuut-
ta ja filosofiaa yhdistäviä näkökulmia.
Sikäli kuin tähän pystytään, näihin tee-
moihin tarttuvalla ajattelulla on sen vä-
littömän aihepiirin monin tavoin ylittä-
vää laajempaa kulttuurista relevanssia:
ihmiselämän merkitykseen ja arvoon liit-
tyviin perustaviin ongelmiin ei nähdäk-
semme ole asianmukaista reagoida esi-
merkiksi niin, että järjestetään konsult-
tien tuottamaa innostunutta ja innosta-
vaksi tarkoitettua  ”pöhinää”; eettisesti
hyväksyttävämpi tapa on tunnustaa näi-
den perustavanlaatuisten ongelmien
väistämätön avoimuus – sekä ennen
kaikkea se, ettei kärsimystä voida elimi-
noida inhimillisestä todellisuudesta. Yh-
teiskunnassa yhä laajemmin ja yhä
useammilla elämänalueilla esiin nouse-
van konsulttikulttuurin pakonomainen
voimaannuttamisvimma, johon liittyy
pelkästä asenteenmuutoksesta kumpua-
van onnellisuuden vaatimus, on yksi es-
seemme implisiittisistä kritiikin kohteis-
ta. 1990-luvun lamasta ehkä noustiin
reippaan kollektiivisen ”kukoistusheh-
kutuksen” keinoin, mutta nyt Suomen ja
Euroopan tilanne on erilainen. On vaka-
voiduttava ja ymmärrettävä, ettei keino-
tekoinen innostuksen teeskentely johda
kestäviin myönteisiin lopputuloksiin.

Tyhjänpäiväinen positiivisuusreto-
riikka voi päinvastoin johtaa aidon myön-
teisyyden näköalojen hämärtymiseen ja
sellaiseen myönteisyyden   pakottavaan
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ylivaltaan, joka peittää alleen muut ää-
net, tosiasiallisen pahoinvoinnin ja kärsi-
myksen. Jos positiivisuudesta tulee nor-
mi, on vaarana, ettei kriittisyyttä ja kär-
simyksestä ”valittamista” enää sosiaali-
sesti hyväksytä – onkin pakko olla myön-
teinen kaikkiin suuntiin tullakseen hy-
väksytyksi, mikä voi itsessään aiheuttaa
lisää kärsimystä.

Kantilainen antiteodikea eri

muodoissaan

Filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen
yhteisen näkökulman etsiminen kärsi-
myksen todellisuuden tarkastelussa ei
rakennu sen varaan, että kaunokirjalli-
suuden analyysi ja filosofinen argumen-
taatio vain täydentäisivät toisiaan. Pi-
kemminkin tulee tavoitella uutta inter-
disiplinääristä metodologiaa näiden alo-
jen sulautumisesta. Filosofisten teemojen
esiintymistä kaunokirjallisuudessa on
toki käsitelty useasti, ja kirjallisuuden
luonnetta voidaan tarkastella filosofisesti
estetiikassa ja taidefilosofiassa, mutta
tässä artikkelissa ehdottamallamme ta-
valla ei käsittääksemme yleensä ole sys-
temaattisesti kehitelty (ainakaan tarkas-
telemallamme ongelma-alueella) filoso-

fista argumenttia, jonka olennaisia aske-
lia erityisesti pahuuden uhrien näkökul-
man kuvittelemisessa ovat kaunokirjal-
listen tekstien tulkinnat. Voidaan esi-
merkiksi kysyä, edellyttääkö kärsimyk-
sen merkityksettömyyden eettinen tar-
kastelu absurdin kaunokirjallisuuden
kielenkäyttötapoja, ei-argumentoivaa ku-
vausta, jossa suhtaudutaan vakavasti
kielessä ilmaisemattomaan.

Tarkastelumme filosofista metodolo-
giaa voidaan luonnehtia (laajassa mieles-
sä) pragmatistiseksi ja tunnustusteoreetti-

seksi. Pääargumenttimme onkin, etteivät
teodikeat ”tunnusta” (käsitteen recogni-

tion tai acknowledgment mielessä) kärsi-
myksen todellisuutta eivätkä sen uhrien
näkökulmaa maailmaan.1

Haluamme puolustaa antiteodikea-
ajattelua käsittelemällä yksityiskohtai-
sesti (niin historiallisesti kuin systemaat-
tisestikin) sen mielestämme kiinnosta-
vimpia, sekä kaunokirjallisia että filosofi-
sia versioita. Tällainen argumentaatio
suhtautuu kriittisesti etenkin angloame-
rikkalaisessa analyyttisessä uskonnonfi-
losofiassa vallalla olevaan teodikea-ajat-
telun mukaiseen suuntaukseen, jossa
teodikea-argumentaation onnistunutta

1 Meistä toinen (Pihlström) on pitkään tutkinut pragmatismina tunnettua amerikkalais-
peräistä filosofian traditiota, jossa korostuu voimakkaasti teorian ja käytännön yhteys,
teoreettisimpienkin ajattelutapojen arvioiminen niiden mahdollisten käytännön vaiku-
tusten kannalta, ja on viime vuosien julkaisuissaan (mm. Pihlström 2013, 2014) sovelta-
nut erityisesti William Jamesin pragmatismia mm. uskonnonfilosofiaan ja pahan ongel-
maan. Toisaalta Pihlström toimii myös uskonnollista �tunnustamista� tai �hyväksyvää
tunnustamista� (recognition, Anerkennung) tutkivassa Suomen Akatemian rahoittamas-
sa huippuyksikössä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja pyrkii tuon yksi-
kön piirissä integroimaan pragmatismia ja tunnustusteoreettista lähestymistapaa us-
konnonfilosofiassa ja etenkin pahan ongelman yhteydessä. Seuraavassa esittelemme
pääteemoja työn alla olevasta kirjahankkeestamme, Kantian Antitheodicy: Philosophical
and Literary Varieties, jonka pohjalta myös hankkeen yhteys pragmatismiin käy ilmei-
seksi. (Vrt. myös Kivistö & Pihlström 2015.)
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esittämistä pidetään teismin hyväksyttä-
vyyden välttämättömänä ehtona eli jossa
katsotaan, että teistin on tarjottava jon-
kinlainen teoreettinen vastaus pahan on-
gelmaan. Käytämme käsitettä ”teodikea-
ajattelu”, englanniksi theodicism, laajas-
sa merkityksessä: myös ateisti voi edus-
taa tätä ajattelua, jos hän katsoo, että
teistin tulee tuottaa teodikea mutta teis-
mi epäonnistuu siinä. Samoin teodikean
käsitteemme on sikäli laaja, että se kat-
taa sekulaarit teodikeat, joissa pahuuden
ja/tai viattoman kärsimyksen olemassa-
oloa perustellaan jollakin muulla kärsi-
vää yksilöä suuremmalla voimalla tai tar-
koituksella kuin jumalallisella suunnitel-
malla, esimerkiksi historian teleologisella
kehityksellä tai kansakunnan taloudelli-
sella kilpailukyvyllä. Tarkoituksemme ei
ole esittää kaiken kattavaa yleistä argu-
menttia teodikeoita vastaan, vaan osoit-
taa, mitä oikeastaan merkitsee – esimer-
kiksi tarkasteltavan kaunokirjallisuuden
valossa – moraalinen sitoutuminen anti-
teodikeaan. Tämän osoittaminen tapah-
tuu pragmaattisesti: kuten pragmatis-
min klassikkohahmot, esimerkiksi Wil-
liam James, tähdensivät, käsityksistäm-
me ja teorioistamme tulee seurata jotakin
konkreettista toiminnan tapojemme kan-
nalta.

Kritisoimamme teodikea-ajattelun
historia on pitkä – se on palautettavissa
klassisessa filosofiassa ja teologiassa eri-
tyisesti Augustinukseen ja modernissa
filosofiassa Leibniziin, jota Voltaire

tunnetusti ankarasti arvosteli – mutta
omassa tutkimuksessamme keskitymme
Kantin jälkeiseen keskusteluun. Kant on
tässä, kuten muissakin filosofian ongel-

missa, ratkaiseva vedenjakaja. Esimer-
kiksi Richard Bernstein on merkittä-
vässä teoksessaan Radical Evil: A Philo-

sophical Interrogation (2002) todennut,
että Kant on ensimmäinen filosofi, joka
tarkastelee pahuutta teodikean täysin
välttävässä kontekstissa. Samansuuntai-
sesti Kantin merkitystä pahan ongelman
historiassa on korostanut Susan Nei-

man, jonka teos Evil in Modern Thought

(2002) on Bernsteinin kirjan ohella yksi
2000-luvun filosofian pahuuskeskuste-
lussa eniten vaikuttaneita.

Kantin merkitys tässä yhteydessä ei
ole yksin siinä, että Kant oli ensimmäi-
nen filosofi, joka yritti ymmärtää pahuut-
ta nimenomaan ihmiskeskeisestä – ei-
teosentrisestä, ei teodikeaa tavoittelevas-
ta, ei-rationalisoivasta – perspektiivistä.
Tämä antroposentrinen orientaatio seu-
raa hänen yleisemmästä filosofisesta lä-
hestymistavastaan. Kantin mukaan filo-
sofisia ongelmia ei voida ratkaista eikä
niistä voida järkevästi keskustella ”Ju-
malan näkökulmasta”, vaan niitä täytyy
huolellisesti reflektoida rajallisesta, kon-
tekstualisoidusta inhimillisestä näkökul-
masta. Kantin kriittisen filosofian mu-
kaan tieto ja kokemus eivät kohdistu
”olioihin sinänsä” vaan inhimillisen tie-
tokyvyn ennakkoehtojen muovaamaan il-
miömaailmaan. Kriittisestä filosofiasta
itsestään seuraa kriittinen suhtautumi-
nen teodikeoihin, jotka ilmentävät ni-
menomaan sellaista spekulatiivista, ra-
tionalisoivaa pyrkimystä tarkastella Ju-
malan luomaa maailmanjärjestystä, jon-
ka mahdottomuuden ja toivottomuuden
Kant pyrkii osoittamaan. Antiteodikea-
ajattelumme ”kantilaisuus” on kuitenkin
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ymmärrettävä sekä laajemmin että spesi-
fimmin.

Yksi ilmeinen tapa torjua teodikeat
Kantin filosofian pohjalta on vedota hä-
nen kategorisen imperatiivinsa muotoi-
luun, jonka mukaan meidän tulee koh-
della sekä toisia ihmisiä että itseämme
aina myös päämäärinä sinänsä eikä kos-
kaan pelkkinä välineinä. Teodikeat väli-
neellistävät inhimillisen (ja ei-inhimilli-
sen) kärsimyksen välttämättömiksi ele-
menteiksi kokonaisjärjestyksessä, jonka
ajatellaan olevan hyvä ja rationaalinen.
Näin näyttää tapahtuvan erityisesti he-
geliläisessä filosofiassa, joten näillä koh-
din ajattelumme asettuu vahvasti Kantin
puolelle Hegeliä vastaan, sikäli kuin täl-
lainen modernin filosofian klassikkojen
välinen valinta on tehtävä. Toisaalta tun-
nustusteoriat ovat saaneet vahvoja vai-
kutteita Hegeliltä – etenkin näiden teo-
rioiden kehittelijät Axel Honneth ja
Charles Taylor nojaavat merkittävästi
Hegeliin – joten Kantin puolelle kallistu-
vaa valintaa ei voida pitää täysin ehdot-
tomana, vaan sitäkin tulee pyrkiä itse-
kriittisesti arvioimaan.

Kantilaisten antiteodikeoiden tar-
kastelun on luontevaa lähteä liikkeelle
Kantin 1791 julkaisemasta kirjoituksesta
”Über das Misslingen aller philoso-
phischen Versuchen einer Theodizee”, jo-
hon yleensä viitataan Kantin ”teodikea-
esseenä”. Tämä lyhyehkö teksti on melko
huonosti tunnettu ja vähän luettu verrat-
tuna Kantin pääteoksiin eli hänen kol-
meen ”Kritiikkiinsä” ja myös hänen ”ra-
dikaalin pahuuden” teoriansa esitykseen
Religion innerhalb der blossen Vernunft

(1794). Teodikeaesseetä voidaan paitsi lä-

hilukea myös käyttää lähtökohtana his-
toriallis-systemaattiselle tarkastelulle,
joka erittelee kolmea keskeistä muotoa
”kantilaisesta antiteodikeasta”. Nämä
ovat (1) ”juutalainen” holokaustin jälkei-
nen eettinen antiteodikea, (2) wittgen-
steinilainen antiteodikea ja (3) pragma-
tistinen antiteodikea.

Emme väitä, että kaikki nämä anti-
teodikeat eri variaatioissaan olisivat his-
toriallisesti saaneet suoria vaikutteita
Kantilta. Ne ovat ”kantilaisia” ennen
kaikkea siksi,  että niissä antiteodikea-
ajattelua puolustetaan moraalin näkö-
kulman (tai moraalin vakavuuden) itsen-
sä välttämättömänä ennakkoehtona eli
ns. transsendentaalisena ehtona – ei toki
eksplisiittisesti, mutta näin niitä voidaan
nähdäksemme tulkita. Näissä kaikissa
antiteodikeoissa siis korostuu ajatus, jon-
ka mukaan lopulta vain antiteodikea-
ajattelu  tavoittaa  moraalisesti vakavan
näkökulman pahuuteen ja kärsimykseen.
Antiteodikea on siis kantilaisittain il-
maistuna transsendentaalinen, ei empii-
rinen teesi. Se toimii – näin väitämme –
konstitutiivisessa roolissa yrityksissäm-
me ajatella eettisesti vastuullisella taval-
la kärsimystä, erityisesti pahuuden uh-
rien näkökulman tunnustamisessa. Näin
se on myös eräänlainen moraalisten käy-
täntöjemme mahdollisuuden pragmaatti-
nen transsendentaaliehto.

Kirjallisuuden näkökulma

antiteodikeaan ja kärsimykseen

Filosofinen ja kirjallisuudentutkimuksel-
linen tarkastelutapamme sulautuvat näi-
den antiteodikeapyrkimysten erittelyssä
ja puolustamisessa erottamattomasti yh-
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teen. Ensinnäkin Kantin omaa teodikea-
esseetä on syytä lukea paneutuen esseen
lopulla käsiteltävän Jobin kirjan kerron-
taan ja henkilöhahmoihin sekä Jobin ”ys-
tävien” ja Jobin välisiin keskusteluihin.
Kantin esseessä korostuu, että Jobin kes-
keinen hyve on eräänlainen vilpittömyys,
suoruus, totuudellisuus – ja vastaavasti
näiden ominaisuuksien puuttuminen on
hänen ystäviensä pahe. Siinä missä ystä-
vät koettavat selittää Jobin kärsimyksiä
teodikea-ajattelun pohjalta viitaten Ju-
malan oletettuihin hyviin perusteisiin
antaa Jobin kärsiä, Job ei hyväksy tällai-
sia pseudoselityksiä vaan vilpittömästi
uskoo ja korostaa, ettei ole tehnyt mitään
sellaista väärää, joka oikeuttaisi hänen
kärsimyksensä. Hän ei siis suostu antau-
tumaan ystävien opinmukaisille selittely-
yrityksille vaan vaatii kapinoiden Juma-
lalta itseltään vastausta – ja vaikenee
vasta, kun Jumala näyttää hänelle luo-
mistyönsä mahtavuuden ja tähän liittyen
sen, ettei mitään rationaalisen teorian
muodossa ilmaistavaa vastausta ole.

Vilpittömyys tai suoruus (Aufrichtig-

keit, englanniksi truthfulness, sincerity)
on sekä Kantin esseen että Jobin kirjan

avainkäsite, ja väitämmekin, että anti-
teodikean voima on nimenomaan totuu-
dellisessa,  rehellisessä suhtautumisessa
kärsimykseen. Teodikeat, niin uskonnol-
liset kuin sekulaaritkin (aina nykyiseen
konsulttikulttuuriin saakka), ovat tees-
kenteleviä yrityksiä selittää kärsimys
tarkoituksenmukaisena osana jotain
suurempaa kokonaisuutta tai päämäärää
ja näin kiillottaa rosoinen inhimillinen
kokemus joksikin sellaiseksi, mitä se ei
tosiasiassa ole. Jobin kärsimystä tämän

syntisyydellä selittelevät ystävät voivat
toki yhtä vilpittömästi uskoa teodikeoi-
hinsa kuin Job syyttömyyteensä, aivan
kuten nykyajan kukoistuskonsultti voi
itse uskoa humpuukiinsa, mutta keskei-
nen ero ilmenee siinä, että he valjastavat
kärsimyksen ikään kuin palvelemaan
näitä selitysmalleja. He selittävät asioita
etukäteen omaksuttujen ideologisten op-
pien mukaan, eivät yksilön kokeman
merkityksettömän kärsimyksen kannal-
ta.

Samanlainen filosofisten ja kaunokir-
jallisten tekstien analyysien ja niihin
pohjautuvien argumenttien punoutumi-
nen tapahtuu, kun käännämme huo-
miomme moderniin kirjallisuuteen. Yksi
hyvin tärkeä antiteodikea-ajattelun poh-
jateksti on Franz Kafkan kuuluisa ro-
maani Oikeusjuttu (Der Prozess, 1925).
Jobin kirja ja Oikeusjuttu ovat sukulais-
teoksia; Kafkan Josef K. on nähty erään-
laisena modernina Jobina, jonka syylli-
syys on hänelle itselleen yhtä käsittämä-
tön kuin Jobin kärsimys Jobille. Kafkan
teoksen avausvirkkeessä todetaan, että
eräänä aamuna Josef K. pidätettiin ilman
että hän olisi tehnyt mitään pahaa (etwas

Böses). Romaani kuvaa sitä, miten pää-
henkilö pyrkii selvittämään hämärän oi-
keusprosessinsa perusteita oman tapauk-
sensa selittämiseksi, mutta mitään sel-
keää rikosta tai syytöstä ei tunnu etsi-
mälläkään löytyvän. Josef K. toteaa jo
teoksen alkusivuilla, ettei tunne lainkaan
erehtymättömäksi kutsuttua lakia, jonka
perusteella häntä syytetään. Teos näyt-
tää inhimillisen syyllisyyden kokemuk-
sen yksilön sokeasta perspektiivistä sekä
valottaa samalla jumalalliseksikin kutsu-
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tun oikeuden luonnetta. On ajateltu, että
teoksen kuvaama oikeusprosessi heijas-
taa jumalallista oikeutta, jonka syitä
emme tunne, vaikka pyrimme niitä inhi-
millisinä olentoina etsimään, ymmärtä-
mään ja tarvittaessa keksimään. Juma-
lallinen oikeus voi langettaa tuomionsa
täysin ilman lainopillista tutkintaa, ja
ihminen on tuomittu tämänpuoleiseen
maailmaan ja rajattuun tietoon. Josef K.,
joka uskoo syyttömyyteensä, taas voi-
daan nähdä inhimillisen syyllisyyden ku-
vana ja perimmiltään syyllisenä juuri sen
vuoksi, että hän jyrkästi kiistää syyllisyy-
tensä ja henkilökohtaisen vastuunsa.

Kafkan teos kytkeytyy kiinnostavasti
Hannah Arendtin, Hans Jonasin,
Emmanuel Levinasin ja Richard

Bernsteinin kaltaisten juutalaisesta
traditiosta ammentavien filosofien ta-
paan tarkastella holokaustia – sekä eri-
tyisesti mahdottomuutta mitenkään oi-
keuttaa tai selittää hyväksyttävästi filo-
sofisella tavalla holokaustin kaltaista pa-
huutta. Bernstein kirjoittaa laajasti Kan-
tista, ja Levinas viittaa oman antiteodi-
kea-ajattelunsa yhteydessä Kantin teodi-
keaesseeseen ja sen Jobin kirjaa koske-
viin tarkasteluihin. Holokausti on Levi-
nasillekin ratkaiseva tausta, jota vasten
pahuuden ja kärsimyksen – ja toiseuden
eettisen kohtaamisen  – problematiikka
asettuu. Siitä avautuu Levinasin koko
filosofia, jonka ytimessä on ”toisen kas-
vojen” asettama ehdoton eettinen vel-
voite.

Näiden juutalaisten ajattelijoiden
ohella on paikallaan tarkastella myös
”wittgensteinilaista” eli Ludwig Wittgen-
steinin inspiroimaan moraali- ja uskon-

nonfilosofiaan sisältyvää antiteodikea-
ajattelua. Yksi keskeinen tässä esiin nou-
seva 1900-luvun lopun wittgensteinilai-
nen filosofi on D. Z. Phillips, joka on
voimakkaasti argumentoinut teodikea-
ajattelua ja siten analyyttisen uskonnon-
filosofian valtavirtaa vastaan, että teodi-
keat sivuuttavat kärsimyksen uhrien nä-
kökulman. Tätä voidaan analysoida ni-
menomaan rekognitioteorioiden kautta
tunnustuksen epäämisenä kärsimyksen
subjekteilta. Kaunokirjallinen taso avau-
tuu tässä yhteydessä absurdista kirjalli-
suudesta, jossa – Wittgensteinin kielifilo-
sofiaa muistuttavalla tavalla – päähuo-
mion kohteena ovat kärsimyksen mielet-
tömyys ja merkityksettömyys. Siinä mis-
sä juutalaisen holokaustin jälkeisen anti-
teodikea-ajattelun kaunokirjallisena
avaintekstinä voidaan nähdä Kafkan Oi-

keusjuttu, wittgensteinilaisuuden yhtey-
dessä on luontevaa pureutua esimerkiksi
Samuel Beckettin Godot-näytelmään
(1949), joka tunnetaan suomeksi myös
nimellä Huomenna hän tulee. Kärsimys
absurdissa maailmassa on tämän kielen
ilmaisukyvyn rajoja tutkivan diskurssin
peruskysymys.

Beckett valaisee inhimillistä kärsi-
mystä humoristisesti näytelmänsä
avauskohtauksessa, jossa Estragon kai-
vaa kiveä kengästään, mutta mitään ei
löydy, vaikka kipu jatkuu: ”Estragon on-
nistuu äärimmilleen ponnistettuaan ve-
tämään kengän jalastaan, katsoo sen si-
sälle, koettelee sitä sisältä, kääntää sen
ylösalaisin, ravistaa, katsoo maahan näh-
däkseen putosiko sisältä mitään, ei löydä,
koettelee uudelleen sisustaa, tuijottaa
eteensä mitään näkemättä” (suom. Antti
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Halonen ja Kristiina Lyytinen). Ihmisen
osana on ikään kuin kärsiä jatkuvasta
kivusta, ilman että sille löytyy mitään
selitystä. Samalla teos korostaa Kafkan
tavoin inhimillisen tiedon rajallisuutta ja
tapojamme täyttää odotuksilla, toiveilla
ja selityksillä sitä tyhjyyttä, jonka Juma-
lan poissaolo on jättänyt. Henkilöt odot-
tavat merkkejä Jumalan tulosta, mutta
mitään ei tapahdu eikä onnellisempaa
lunastuksen aikaa tule. Keskeiseksi kysy-
mykseksi jää inhimillinen ihmetys siitä,
”mitä me teemme täällä”. Absurdin kir-
jallisuuden   antinarratiivisuus palvelee
sellaisen inhimillisen kokemuksen ku-
vausta, jossa maailma ei näyttäydy tar-
koituksenmukaisena, järjestäytyneenä
tai eteenpäin kulkevana, vaan kaikessa
mielettömyydessään.

Pragmatistisen antiteodikean tar-
kastelussa keskiössä oleva kaunokirjalli-
nen teos on puolestaan George Orwel-

lin dystopiaromaani Nineteen Eighty-

Four (1949, suom. Vuonna 1984). Kuten
Job, Josef K. ja Godot’ta turhaan odotta-
vat näytelmän henkilöt, teoksen 1984

Winston joutuu vastakkain korkeam-
man, näkymättömän ja ylivertaisesti voi-
makkaamman tahon, Puolueen, kanssa.
Orwellin kuvaama Puolue muistuttaa
erehtymättömyydessään jumalallista oi-
keutta ja Puolueen taustalla vaikutta-
vaan Isoon Veljeen yhdistyy jumalallisen
pyhyyden ja täydellisyyden piirteitä.
Kansalaisilta vaaditaan poikkeuksetonta
kuuliaisuutta Puoluetta kohtaan, sillä
Puolue ei voi erehtyä. Ideologiaansa to-
teuttava Puolue muuttaa historian ja
matemaattiset faktat mieleisikseen, ei-
vätkä yksilön toisenlainen kokemus tai

inhimillinen kärsimys merkitse mitään
sen täydellisyyttä tavoittelevassa koko-
naisuudessa. Tässä voidaan palata Kan-
tin teodikeaesseen ja Jobin kirjan totuut-
ta ja totuudellisuutta koskevaan keskus-
teluun. Orwellin kuvitteleman Puolueen
kaltainen totalitarismi (vielä paljon ää-
rimmäisemmällä tavalla kuin mikään to-
dellisen historian totalitarismi, edes nat-
si-Saksa) tuhoaa mahdollisuuden tavoi-
tella totuutta. Totuuden tavoittelu – yli-
päänsä pyrkimys uskoa tosiksi totuuksia
sillä perusteella, että ne ovat tosia – ka-
toaa maailmassa, jossa Puolue kontrolloi
kaikkea tietoa ja totuutta ja jossa kidut-
taja O’Brien saa romaanin päähenkilön
Winstonin uskomaan, että 2+2=5. On-
gelmaksi nousee, käykö antiteodikean
projekti itsessään mahdottomaksi tar-
kasteltaessa tällaista kärsimystä, jossa
totuudellisuuden mahdollisuus katoaa.
Kantia ja Jobia käsiteltäessä totuudelli-
suus osoittautui antiteodikean ytimeksi,
mutta äärimmäinen pahuus näyttää riis-
tävän tämänkin mahdollisuuden.

Erityisen polttavasti tämä ongelma
nousee esiin pragmatismissa, jossa totuu-
den käsitteestä tehdään perinteisiä to-
tuusteorioita (esimerkiksi totuuden kor-
respondenssiteoriaa) joustavampi ja käy-
täntösidonnaisempi. William Jamesin
pragmatistisen totuuskäsityksen on jos-
kus esitetty johtavan orwellilaiseen maa-
ilmaan, jossa uskomusten totuudella ei
ole mitään ulkopuolista kontrollia. Onkin
arvioitava, johtaako Jamesin pragmatis-
mi väistämättä esimerkiksi Richard

Rortyn uuspragmatismiin, johon myös
sisältyy kiinnostava vapautta totuuteen
nähden ensisijaisena korostava Orwell-
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luenta. Orwellin teoksen totuudellisuus-
käsitystä käsittelevä kaunokirjallinen
luenta kietoutuu tässä filosofiseen tar-
kasteluun Jamesin pragmatismin suh-
teesta pahan ongelmaan ja Rortyn prag-
matismin problemaattisesta Orwell-tul-
kinnasta. Jamesia voidaan lukea niin,
että pahan ongelma asettaa ikään kuin
puitteet pragmatismille itselleen.

Lopuksi

Antiteodikea-ajattelumme kokonaisuu-
dessaan on ytimeltään ”jamesilaista” sii-
nä mielessä, että siinä hyödynnetään Ja-
mesin uskontoteoriansa yhteydessä käyt-
tämää ”sairaan sielun” (sick soul) käsi-
tettä. Antiteodikea on nimenomaan sai-
raan sielun näkökulma maailmaan.
Emme väitä, että jokaisen moraalisen
toimijan tai ajattelijan on välttämättä
oltava ”sairas sielu” jamesilaisessa mer-
kityksessä, mutta tämän käsitteen voi-
daan katsoa toimivan kantilaisittain
transsendentaalisessa mielessä konstitu-
tiivisessa roolissa pyrkimyksessämme
ymmärtää moraalin näkökulman sisältä
käsin tuon näkökulman edellytyksiä – ja
vakavuutta.

Samalla tuon näkökulman sisäisen
ymmärrysyrityksen mahdollisuutta voi-
daan valottaa kaunokirjallisuuden muo-
dossa. Edellä lyhyesti tarkasteltujen teos-
ten kaltaisissa inhimillisen kärsimyksen
kokemuksen kirjallisissa artikulaatioissa
korostuu, ettei elämän moraalinen vaka-
vuus – sellainen vakavuus, johon myös
uskonnot omalta osaltaan yrittävät rea-
goida – redusoidu myönteisten merkityk-
sellisyys- tai tarkoituksenmukaisuusko-
kemusten hehkuttamiseen, johon positii-

visuususkovainen nykykulttuuri meitä
usein yrittää pakottaa, vaan päinvastoin
edellyttää merkityksettömyyden ja ni-
menomaan merkityksettömän kärsimyk-
sen todellisuuden tunnustamista.
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Mikä mies tämä on?
Maskuliinisuuksien tutkimista

synoptisissa evankeliumeissa
1

Susanna Asikainen

n Muhammad my friend
It’s time to tell the world
We both know it was a girl
Back in Bethlehem

(Tori Amos, Muhammad My Friend
Boys for Pele, 1996)

Laulaja-lauluntekijä Tori Amosia lukuun
ottamatta suurin osa tulkitsijoista on
kuitenkin sitä mieltä, että lapsi, jonka
syntymä Betlehemissä on kuvattu Mat-
teuksen ja Luukkaan  evankeliumeissa,
oli poika. Kertoohan Luukas, että Jeesus-
lapsi ympärileikattiin.

Se, että Jeesus oli mies, on otettu
itsestäänselvyytenä tutkimuksessa – ja
Uudessa testamentissa itsessään, jopa
niin paljon että Uusi testamentti käyttää
sukupuolispesifiä kreikan sanaa miehes-
tä, ançr, Jeesuksesta ainoastaan kolme
kertaa – kahdesti Apostolien teoissa (2:22;
17:31) ja kerran Johanneksen evankeliu-
missa (1:30). Mutta millainen mies Jeesus
oli? Mitä tarkoitti olla mies antiikissa?

Väitöskirjaprojektini aiheena oli alun
perin Jeesuksen maskuliinisuus varhai-
sissa kristillisissä evankeliumeissa. Kun
aikaa kului ja materiaalia kerääntyi, pää-
tin rajoittaa tutkimukseni synoptisiin
evankeliumeihin. Toisaalta laajensin al-
kuperäistä projektiani myös muihin
evankeliumien hahmoihin, niin miehiin
kuin naisiinkin. Koska Jeesuksella on
tärkein rooli synoptisissa evankeliumeis-
sa, tutkimukseni keskittyy yhä häneen.
Naishahmoja tutkin, koska maskuliini-
suus määritellään useimmiten suhteessa
feminiinisyyteen. Feminiinisyys on mitä
tahansa mitä maskuliinisuus ei ole ja
päinvastoin. Tämä ei kuitenkaan ole
koko kuva maskuliinisuudesta: maskulii-
nisuus määritellään myös suhteessa mui-
hin maskuliinisuuksiin. Tämän vuoksi
tutkin myös muita miehiä evankeliu-
meissa.

Vaikka maskuliinisuus yhdistetään
enimmäkseen miehiin ja feminiinisyys
naisiin, tämä ei myöskään ole koko kuva

1 Kirjoitus on 16.1.2016 väitöksen yhteydessä pidetty lektio, aiheena Jesus and Other
Men: Ideal Masculinities in the Gospels.
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maskuliinisuudesta. Naiset voivat olla
miehekkäitä ja miehiä voidaan  kutsua
naismaisiksi, ja jotkut miehet ovat mas-
kuliinisempia kuin toiset. Maskuliini-
suus ja feminiinisyys eivät ole synnynnäi-
siä ominaisuuksia. Sen vuoksi tutkijat
yleensä määrittelevät maskuliinisuuden
identiteetiksi tai ideologiaksi. Väitöskir-
jassani määrittelen maskuliinisuuden su-
kupuoli-ideologiaksi. Toisin sanoen mas-
kuliinisuus merkitsee ihannetta, joka
miehen tulisi täyttää. Miten ihanteellis-
ten miesten tulisi käyttäytyä synoptisten
evankeliumien mukaan? Miten synopti-
set evankeliumit kuvaavat Jeesuksen ja
muut miehet maskuliinisiksi ja millainen
maskuliinisuus  on  synoptisten  evanke-
liumien mukaan ihanteellista?

Vertaan synoptisia evankeliumeja
muihin antiikin kreikkalais-roomalaisiin
teksteihin. Miten ihanteelliset maskulii-
nisuudet suhtautuivat muihin maskulii-
nisuusihanteisiin, joita esiintyi antiikin
kreikkalais-roomalaisessa maailmassa?
Toisin kuin synoptisissa evankeliumeissa
(tai muissa Uuden testamentin teksteis-
sä), kreikkalais-roomalaisissa lähteissä
keskustellaan siitä, mitä mieheltä odotet-
tiin, miten miehen pitäisi käyttäytyä, ja
mitä maskuliinisuus on. Nämä tekstit
siis tarjoavat ulkopuolisen kriteerin mas-
kuliinisuuksien tutkimiseen synoptisissa
evankeliumeissa.

Mielenkiinto maskuliinisuutta koh-
taan ei tietenkään ole rajoittunut antii-
kin teksteihin. Joe Jackson pohdiskeli
kappaleessa “Real Men” vuodelta 1982:

What’s a man now, what’s a man mean
Is he rough or is he rugged

Is he cultural and clean

Kysymys siitä, millainen todellinen mies
on, herättää jatkuvaa kiinnostusta. Lem-
piesimerkkini on muutaman vuoden ta-
kainen lehtiotsikko, jonka mukaan ”yli
kuuden blinin syöminen on miehekäs
teko” (Helsingin Uutiset 18.–19.1.2014).
Tämä on erityisen mielenkiintoista ot-
taen huomioon, että antiikin sukupuoli-
ihanteiden mukaan ylenpalttinen ruuan
ahmiminen oli stereotyyppisesti naiselli-
nen pahe. Meidän ei siis tulisi odottaa
antiikin sukupuoli-ihanteiden olevan sa-
manlaisia kuin nykyihanteiden.

Millainen sitten oli ihanteellinen
maskuliinisuus antiikin kreikkalais-roo-
malaisessa maailmassa? Kuka ensinnä-
kin saattoi olla maskuliininen? Eivät ai-
nakaan orjat, nuoret pojat tai naiset –
tosin poikkeuksiakin löytyi. Yleisesti
maskuliinisuus oli mahdollista aikuisille,
vapaille, eliitin mieskansalaisille. Mutta
ei edes kaikille heistä – muiden miesten
mustamaalaus ja heidän maskuliinisuu-
tensa kyseenalaistaminen oli yleistä an-
tiikin kreikkalais-roomalaisessa polemii-
kissa.

Tutkimukseni osoittaa, että kreikka-
lais-roomalaisessa maailmassa näyttää
olleen kaksi kilpailevaa maskuliinisuus-
ihannetta. Toinen kannatti itsekorosta-
vaa, aggressiivista käytöstä, jonka mu-
kaan miehen piti pystyä kontrolloimaan
muita ihmisiä ja puolustamaan itseään,
jos häntä uhattiin tai loukattiin. Toinen
oli itsensä hillitsevän maskuliinisuuden
ihanne. Miehen tuli kyetä kontrolloi-
maan itseään. Molemmat näistä ihanteis-
ta löytyvät useista lähteistä, vaikkakin
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itsehillintää korostava ihanne oli ylei-
sempi filosofisissa kirjoituksissa, erityi-
sesti stoalaisissa teksteissä. Tutkimukse-
ni tarkoituksena oli tarkastella, löytyykö
näistä kahdesta kilpailevasta hegemoni-
sesta maskuliinisuusihanteesta esimerk-
kejä synoptisista evankeliumeista, vai
esittävätkö synoptiset evankeliumit
muunlaisen maskuliinisuuden ihanteelli-
sena.

Vastustajiinsa verrattuna Jeesus esi-
tetään (luonnollisesti) maskuliinisempa-
na.  Vastustajat esitetään  esimerkkeinä
ei-maskuliinisesta käytöksestä – ei tosin
useinkaan sukupuolitettua terminolo-
giaa käyttäen. Kreikkalais-roomalaisissa
teksteissä toisten miesten maskuliinisuu-
den kyseenalaistaminen oli yleistä, ja Uu-
den testamentin polemiikki sisältää sa-
mankaltaista panettelua kuin useat
kreikkalais-roomalaiset ja juutalaiset
tekstit, joissa vastustajat esitetään esi-
merkiksi tekopyhinä, rahanhimoisina ja
kunniankipeinä. Jeesuksen vastustajien
kuvaus ei esittänyt heitä ainoastaan ne-
gatiivisina esimerkkeinä varhaisille kris-
tityille, vaan myös kyseenalaisti heidän
maskuliinisuutensa. Heidän maskuliini-
suuden puutteensa näkyy erityisesti
hurskauden puutteena. Heitä syytetään
myös siitä, että he tavoittelevat statusta
ja kunniaa. Heidän itsehillinnän puut-
teensa puolestaan näkyy muun muassa
kyvyttömyytenä kontrolloida tunteita.
Jeesuksen opetus sen sijaan korostaa
hurskautta ja Jumalan tahdon täyttämis-
tä.

Jeesuksen vastustajiin verrattuna
opetuslapset menestyvät hieman parem-
min, haluavathan he seurata Jeesusta.

Toisaalta he eivät kuitenkaan halua luo-
pua statuksen ja julkisen kunnian tavoit-
telusta. Tämä on erityisen selvää Mar-
kuksen evankeliumissa, jossa opetuslap-
set ymmärtävät väärin Jeesuksen mes-
siaanisuuden. He odottavat Messiaan
olevan voimakas ja mahdollisesti sotilaal-
linen hahmo, mikä on lähempänä itse-
korostavaa ja aggressiivista maskuliini-
suusihannetta. Vielä senkin jälkeen, kun
Pietari on tunnustanut Jeesuksen mes-
siaaksi ja Jeesus on opettanut mitä mes-
siaanisuus merkitsee hänelle (siihen
kuuluu kärsimys ja kuolema mutta myös
ylösnousemus), opetuslapset odottavat
saavansa valtaa ja kunniaa. Jeesus opet-
taa päinvastaista: ensimmäiset tulevat
viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.
Matteus ja Luukas muuttavat Markuk-
sen kuvausta niin, että opetuslapsista
tulee ihanteellisempia hahmoja.

Ihanteellinen maskuliinisuus, joka
tulee ilmi Jeesuksen opetuksessa, on lä-
hellä itsehillintää korostavaa maskuliini-
suusihannetta.  Tämä näkyy  vuorisaar-
nassa autuaaksijulistuksissa, joissa Jee-
sus korostaa lempeyden ja rauhanteke-
misen tärkeyttä. Samaan tapaan vuori-
saarnan antiteesit ovat lähellä stoalaisia
ihanteita. Toisin kuin joskus on ehdotet-
tu, vuorisaarna ei esitä vastakulttuurista
ihannetta.

Evankeliumeista löytyy kuitenkin
myös esimerkkejä tilanteista, joissa Jee-
suksen opetus menee pidemmälle kuin
itsehillintää korostava ihanne. Jeesus
muun muassa kehottaa opetuslapsia
omaksumaan marginaalisten ryhmien
(kuten lasten, orjien ja eunukkien) so-
siaalisen aseman. Vapaille miehille tämä
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merkitsi liittoutumista marginaalisten
ryhmien kanssa, mikä teki myös heidän
maskuliinisuudestaan marginaalista.
Erityisesti Matteus ja Markus kannatta-
vat tätä vapaaehtoisen marginaalisuuden
ihannetta, tosin Matteus kannattaa toisi-
naan jopa marginaalisempaa ihannetta
kuin Markus. Luukas puolestaan näyttää
olevan lähempänä kreikkalais-roomalai-
sen maailman ihanteita.

Samanlaiseen tulokseen  voi  päätyä
tutkittaessa evankeliumien kuvauksia
naisista ja ihanteellisesta feminiinisyy-
destä. Markuksen evankeliumissa Jee-
suksen naisoppilaat ovat esimerkkejä
palvelustoiminnasta miesoppilaille. Vaik-
ka naisilla on traditionaalinen palvelijan
rooli, tätä odotetaan myös miesoppilailta.
Jeesuksen kohtaamat naiset käyttävät
vähemmän traditionaalisia taktiikkoja.
Naiset osoittavat aloitekykyä ja heitä ke-
hutaan toiminnastaan: syyrofoinikialais-
ta naista puheestaan, verenvuototautista
naista uskostaan ja voitelukertomuksen
naista profeetallisesta teostaan.

Matteus siirtää fokusta enemmän
Jeesukseen. Kanaanilainen nainen ja ve-
renvuototautinen nainen eivät haasta tai
uhkaa Jeesuksen maskuliinisuutta. Mat-
teuksen ihanteellinen feminiinisyys on
siis lähempänä antiikin kreikkalais-roo-
malaista ihanteellista naisellisuutta.
Tämä siirtymä kohti traditionaalisia
ihanteita näkyy vielä selvemmin Luuk-
kaan evankeliumissa. Luukas jättää pois
kertomuksen syyrofoinikialaisesta nai-
sesta, joka haastaa Jeesuksen. Luukas
myös muuttaa kertomusta Jeesuksen
voitelevasta naisesta. Profeetallisen teon
suorittajasta tulee Luukkaalla katuva

syntinen. Sen lisäksi naiset sekä Luuk-
kaan evankeliumissa että Apostolien
teoissa ovat hiljaisia ja alistuvaisia. Luuk-
kaan evankeliumissa traditionaaliset
naisroolit käyvät käsi kädessä traditio-
naalisten  miesroolien  kanssa.  Markuk-
sen evankeliumissa sen sijaan naisten
ei-traditionaaliset roolit yhdistyvät mies-
ten ei-traditionaalisiin rooleihin.

Itsehillintä maskuliinisena hyveenä
liittyi myös tunteiden kontrollointiin.
Naisia pidettiin kyvyttöminä kontrolloi-
maan itseään, ja siten myös tunteellisem-
pina kuin miehiä. Täten kyvyttömyys
kontrolloida tunteitaan oli miehelle nais-
maista. Erityisesti stoalaiset filosofit oli-
vat sitä mieltä, että kaikki tunteet tulisi
hävittää. Peripateettinen koulu sen si-
jaan esitti, että tunteita tulisi hillitä,
mutta että niitä ei pystyisi täysin hävit-
tämään.

Ottaen huomioon että stoalainen
koulu oli johtava filosofinen koulu silloin
kun synoptiset evankeliumit kirjoitettiin,
on mielenkiintoista että Markuksen
evankeliumi eroaa stoalaisesta ihantees-
ta. Markus esittää Jeesuksen usein tun-
teellisena. Luukas sen sijaan on selvästi
lähinnä stoalaista itsehillinnän ihannet-
ta. Luukas poistaa kaikki Markuksen
maininnat Jeesuksen tunteista. Myös
Matteus lieventää Markuksen kuvausta
Jeesuksen tunteista, mutta ei systemaat-
tisesti poista  jokaista mainintaa  kuten
Luukas. Havainnollinen esimerkki on,
miten temppelivälikohtaus, jossa Jeesus
ajaa myyjät ulos temppelistä, kuvataan
evankeliumeissa. Markuksen kuvaus si-
sältää useita yksityiskohtia, jotka voi-
daan nähdä tunteidenilmaisuina. Luukas
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lyhentää ja poistaa yksityiskohtia ku-
vauksesta. Tämän seurauksena Jeesus ei
selvästikään ole tunteidensa vallassa
Luukkaan kuvauksessa.

Synoptiset evankeliumit myös eroa-
vat kuvauksessaan Jeesuksen rukouk-
sesta Getsemanessa. Markus käyttää voi-
makasta ja emotionaalista kieltä kuva-
takseen Jeesusta. Jeesus on tuskainen,
rukoilee kolme kertaa eikä selvästikään
halua kohdata kärsimystään. Matteuk-
sen kuvauksessa on vähemmän kamppai-
lua kuin Markuksella. Jeesus alistuu ju-
malalliseen tahtoon jo toisessa rukouk-
sessaan. Tämä tekee Jeesuksesta masku-
liinisemman, ainakin itsehillintää koros-
tavan maskuliinisuusihanteen näkökul-
masta. Luukas muuttaa Markuksen ver-
siota vieläkin enemmän korostamalla
Jeesuksen rauhallisuutta. Mitään mai-
nintaa Jeesuksen tunteista ei tehdä, lu-
kuun ottamatta jakeita Luuk. 22:43–44,
joissa Jeesus rukoilee tuskissaan ja enkeli
ilmestyy vahvistamaan häntä. Nämä ja-
keet ovat kuitenkin todennäköisesti myö-
hempi lisäys, sillä ne eivät sovi Luukkaan
kokonaiskuvaukseen, mistä maininnat
Jeesuksen tunteista on poistettu.

Jeesuksen kuolema oli ongelmallinen
hänen maskuliinisuudelleen, sillä ristiin-
naulitseminen ja hänen tapansa kuolla
olivat potentiaalisesti häpeällisiä. Fyysi-
nen kidutus ei ollut ainoa syy, miksi
ristinkuolema oli niin halveksuttava. Vie-
lä tärkeämpää oli rangaistukseen kuulu-
va julkinen häväistys. Kyvyttömyys suo-
jella    ruumiinsa    loukkaamattomuutta
teki tuomitusta epämaskuliinisen. Antii-
kin kreikkalais-roomalaisissa teksteistä
löytyy todisteita sekä itsehillintää koros-

tavalle että aggressiiviselle, itsekorosta-
valle maskuliinisuusihanteelle liittyen
siihen miten miehen tuli käyttäytyä kär-
simyksessä ja kuolemassa. Ruumiin rajo-
jen suojeleminen ja kyky puolustaa it-
seään olivat tärkeä osa antiikin kreikka-
lais-roomalaista itsekorostavaa maskulii-
nisuusihannetta. Jeesus alistuu ruoskit-
tavaksi ja ristiinnaulittavaksi, joten Jee-
sus ei selvästikään ollut maskuliininen
itsekorostavan maskuliinisuuden näkö-
kulmasta.

Toisaalta, antiikin kreikkalais-roo-
malaisessa maailmassa esiintyi myös ja-
lon kuoleman ihanne. Jalon kuoleman
traditio korosti itsehillinnän merkitystä.
Filosofit, erityisesti Sokrates, ja makka-
bilaismarttyyrit ottivat kuoleman vas-
taan rauhallisesti. Stoalaisille filosofeille,
kivun ja kuoleman kestäminen olivat tär-
keitä maskuliinisuuden merkkejä. Tä-
män itsehillintää korostavan ihanteen
mukaan fyysisen pahoinpitelyn kestämi-
nen teki miehestä maskuliinisemman
kuin vääryyksien kostaminen.

Miten Jeesus selviytyy näiden kah-
den ihanteen näkökulmasta? Siinä missä
Tori Amosin ristiinnaulittu Messias
käyttää  luksusmerkki Shiseidon  huuli-
punaa ja hänen ystävänsä kokoontuvat
hänen ympärilleen juomaan teetä, Mar-
kuksen ja Matteuksen Jeesus on riisuttu
alasti ja seuraajiensa hylkäämä. Jeesuk-
sen viimeiset sanat Markuksen ja Mat-
teuksen mukaan kuvaavat Jeesuksen ko-
kemusta siitä, että Jumala on hylännyt
hänet: “Jumalani, Jumalani, miksi hyl-
käsit minut?” (Matt. 27:46; Mark. 15:34).
Jeesuksen viimeiset sanat eivät ole luot-
tavainen rukous Jumalalle kuten makka-
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bilaismarttyyrien rukoukset. Jeesuksen
tapa kuolla ja hänen kova huutonsa en-
nen kuolemaa eivät ole esimerkkejä it-
sensä hillitsevästä käytöksestä. Täten
Markus ja Matteus eivät esitä Jeesuksen
kuolemaa jalona maskuliinisena kuole-
mana.

Luukkaan kuvaus on erilainen: ope-
tuslapset eivät ole hylänneet Jeesusta ja
Jeesuksen ympärillä on muitakin myötä-
tuntoisia hahmoja. Jeesus kontrolloi ta-
pahtumia enemmän – hän osoittaa arme-
liaisuutta ja anteeksiantamusta ristiin-
naulitsijoilleen ja rikolliselle, joka on ris-
tiinnaulittu hänen kanssaan. Myös Jee-
suksen viimeiset sanat ovat rauhallisem-
mat: “Isä, sinun käsiisi minä uskon hen-
keni” (Luuk. 23:44). Jeesuksen kuolema
Luukkaan evankeliumissa on siten lä-
hempänä antiikin jalon kuoleman ihan-
netta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että
Luukkaan evankeliumi on lähinnä antii-

kin kreikkalais-roomalaista itsehillintää
korostavaa maskuliinisuuden ihannetta.
Tämä näkyy läpi Luukkaan evanke-
liumin, mutta on selkeintä siinä miten
Luukas muokkaa passiokertomusta ja
Markuksen kuvausta Jeesuksen tunteis-
ta. Markuksen evankeliumi sen sijaan
kuvaa Jeesuksen ja opetuslapset esi-
merkkeinä vapaaehtoisesti marginaali-
sesta maskuliinisuudesta. Matteus jos-
sain määrin parantaa Jeesuksen kuvaus-
ta siirtämällä sitä lähemmäs antiikin
kreikkalais-roomalaista itsehillintää ko-
rostavaa maskuliinisuuden ihannetta,
mutta samaan aikaan hän esittää, että
opetuslasten tulisi vapaaehtoisesti hy-
väksyä marginalisoitu asemansa.

Synoptiset evankeliumit eivät täten
esitä yhtä raamatullisen maskuliinisuu-
den ihannetta. Jokainen evankeliumi
esittää oman, hieman erilaisen versionsa
siitä, millaisen ”todellisen miehen” tulisi
olla.
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Uskonnollisuus ilman
uskontoa?

Heta Erkkilä

Johdanto

”Uskonto on ahdistetun luontokappaleen
huokaus, sydämettömän maailman sy-
dän aivan kuten se on hengettömien olo-
suhteiden henki. Se  on  kansan  oopiu-
mia.” Näin on virkkonut aikanaan filoso-
fi Karl Marx. Uskonto on ihmiskunnan
vanhimpia olemisen ja olemassaolon
edellytyksen tapoja, tapa hahmottaa
maailmaa ja todellisuutta, löytää siitä
merkityksiä ja antaa oikeutus erilaisille
moraalisille järjestelmille ja normeille.
Uskonto palvelee jotain inhimillistä pe-
rustarvetta, täyttää meissä jonkin aukon,
joka ei tyydyty perustarpeiden täyttämi-
sellä. Kuten Marx toteaa, uskonto on
”hengettömien olosuhteiden henki”, eli
siellä, missä ei ole muuta korkeamman
tajun täyttävää ajattelua tai järkeilyä, on
oltava jotain muuta, joka täyttää henki-
set tarpeemme.

Uskonnolla viittaan seuraavissa yh-
teyksissä paitsi kristinuskoon, islamiin ja
muihin valtauskontoihin, niin myös al-
kukantaisimpiin heimouskontoihin tai
jonkin ihmisryhmän noudattamiin ri-
tuaaleihin, käytännössä siis myös alkeel-
lisimpiin uskontojärjestelmiin. Mihin ta-
hansa sellaiseen  ilmiöön, joka palvelee

ihmisyhteisössä sellaisia henkisiä tarpei-
ta kuten vastausten etsiminen perimmäi-
siin kysymyksiin, oman ja muiden ole-
massaolon oikeuttaminen sekä erilaisten
luonnoilmiöiden selittäminen, eli saman-
suuntaisesti kuin Emilie Durkheim on
itse hahmotellut uskonto- ja uskomusjär-
jestelmiä omia alkuperäiskansoja koske-
vissa tutkimuksissaan.

Haluan perehtyä tarkemmin määrit-
telemään tätä inhimillisen henkisyyden
aspektia, mitä on oikeastaan olla esimer-
kiksi hengellinen, henkinen tai uskonnol-
linen ilman varsinaista uskontoa? Jos
kontekstista poistetaan kokonaan esi-
merkiksi taustalla vaikuttavat uskomus-
järjestelmät, niin millainen oikeastaan on
henkisyys ihmisessä tai se ihmisen osa,
joka tahtoo joko kallistua jonkin uskon-
non puoleen tai vaihtoehtoisesti etsii lak-
kaamatta itse vastauksia, kurottaa ole-
van ja olemassaolon tuolle puolelle ja
yrittää ymmärtää maailman perusluon-
netta niillä välineillä, mitä inhimilliselle
olennolle on suotu?

Käytän pohdintojeni tukena seuraa-
via teoksia: Friedrich Nietzschen Iloi-

nen tiede (alkup. 1882), Arthur Scho-

penhauerin Pessimistin elämänviisaus,
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joka on kokoelma lukuja Schopenhauerin
tunnetuista teoksista sekä Lauri Rau-

halan Henkinen ihminen (2009). Niet-
szche palvelee ennen kaikkea uskon-
tokriittistä aspektia, Schopenhauer sy-
ventää pohdintojani ihmisen tarpeesta
olevaisen yli  ulottuvaan pohdintaan ja
Rauhala edustaa puolestaan yleisempää
pohdintaa ihmisen henkisyydestä.

Henkisyyden olemus

Aloitan pohtimalla inhimillistä henki-
syyttä yleisellä tasolla, tässä luvussa käy-
tän apunani Lauri Rauhalan teosta Hen-
kinen ihminen. Tarkoituksenani on ava-
ta tarkemmin sitä, mitä oikeastaan tar-
koitetaan ihmisen henkisyydellä tai inhi-
millisen olemassaolon hengellisellä as-
pektilla. Arkipuheessa hengellisyys viit-
taa usein kristillisen perinteen alla toimi-
viin pienempiin ryhmittymiin, mutta täs-
sä kontekstissa viitataan pelkästään yh-
teen inhimillisen olemisen aspektiin.

Sielu on yksi tapa viitata inhimilli-
seen henkeen. Sielun ajatellaan olevan
ihmisen näkymätön ja aineeton osa, mut-
ta samalla myös se osa ihmisestä, jossa
hänen ajattelunsa ja persoonansa on
mahdollista täydellistyä ja jonka avulla
yksilön on mahdollista saavuttaa korkein
olemassaolon taso esimerkiksi filosofoin-
nin kautta. Ruumis on vain aineellinen,
kuoleva osa ihmistä, kun taas sielu on
ikuinen, kuolematon ja perimmäinen osa
ihmistä. Ruumiin todellisuus on koko
ajan läsnä, kun taas sielutodellisuus voi-
daan saavuttaa ainoastaan syvällisen
pohdinnan kautta. Myös esimerkiksi
unien näkeminen koetaan joskus sielun
toiminnaksi.

Rauhala toteaa ihmistieteiden henki-
käsityksestä seuraavasti: ”Henkinen ole-
muspuoli on ihmisen tutkimuksessa ja
ihmistyötä tekevien keskuudessa joutu-
nut huonoon huutoon nähtävästi siksi,
että  siitä  on puhuttu  kovin väljästi ja
johdettu siitä liian paljon. Keskustelu on
pahasti sekavoitunut ja usein suorastaan
mystifioitunut ainakin reaalitieteiden ra-
jat ylittäväksi spekulaatioksi. Tällainen
kehitys on suuri vahinko, sillä humanis-
tinen tutkimus ja sovellus – psykologia ja
psykiatria mukaanluettuna – eivät voi
edistyä edellyttämättä ihmisessä myös
henkistä olemassaoloa” (Rauhala 2009,
67). Edellisessä Rauhala argumentoi
mielestäni pätevästi, että vaikka reaali-
tieteet voisivatkin toimia puhtaan loogi-
sesti ja faktoissa pitäytyen, niin ihmistie-
teissä jotakin tahtoo aina jäädä mystee-
riksi, joten on järkevää olettaa ihminen
vähintään dualistiseksi olennoksi, jolla
on sekä aineellinen että aineeton ulottu-
vuus. Käytän ilmaisua vähintään dualis-
tinen, sillä joissain uskomusjärjestelmis-
sä voidaan olettaa myös useampia inhi-
millisiä ulottuvuuksia, esimerkiksi kol-
lektiivinen maailmanhenki vs. yksittäi-
nen sielu. Rauhala jatkaa pohtimalla
henkikäsityksen pohtimista: ”Saksankie-
linen nimitys Geisteswissenschaft on var-
sin osuva, ja sen suora käännös on käy-
tössä suomen kielessäkin.  Hengen  toi-
mintaa  ja aikaansaannoksiahan  huma-
nistiset tieteet eli hengentieteet juuri tut-
kivat. Päähuomio seuraavissa tarkaste-
luissa kohdistetaan ihmisen henkiseen
olemuspuoleen eli siihen henkisen ole-
massaolon osa-alueeseen, jota Hegel,
Scheler ja Hartmann kutsuvat persoonal-
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liseksi hengeksi” (Rauhala 2009, 67). Ku-
ten edellä todettua, tässä yhteydessä vii-
tataan nimenomaan ihmisen henkiseen
olemukseen, eikä esimerkiksi sieluun tai
johonkin muuhun oletettuun yhteen
hengen ulottuvuuteen, kun taas esimer-
kiksi saksan kielen sanalla Sinn viitattai-
siin nimenomaan inhimilliseen sieluun.
Tässä mielessä siis käsite Geist (”henki”)
palvelee omaa pohdintaani hyvin. Huo-
mautettakoon, että käsite Geisteswissen-

schaft viittaa myös ihmistieteisiin ja inhi-
millisen olemuksen eri puolia tutkiviin
tieteisiin, kuten psykologiaan.

Edelleen, ihmistieteiden tieteellisyy-
den vaatimus on aiheuttanut toisinaan
henkisyyden väheksymistä tai epätieteel-
liseksi leimaamista. Kuitenkin jo pelkäs-
tään arkikokemus osoittaa, että ihminen
on paitsi aineellinen ja tiettyjen fysiikan
lakien mukaan toimiva olento, niin myös
itsestään alati tietoinen olento, jonka ai-
votoiminnot eivät aina noudata mitään
tunnettuja luonnontieteen lakeja. Rau-
hala nimittää omissa pohdinnoissaan
tätä tietoisuuden osa-aluetta ihmistajun-
naksi. Ihmistajunta sisältää erilaisia
merkityksiä, kokemuksia, oletuksia ja
tunteita. Niitä ei voida palauttaa fyysisiin
aivoitoimintoihin, vaan ne edustavat sel-
laista toimintaa, joka edellyttää fysiolo-
gista toimivuutta. Tässä mielessä henki-
nen toiminta olisi alisteinen fyysisille
ominaisuuksille  ja  edellytyksille, joskin
tuntuisi myös siltä, että fyysiset toimin-
not ilman mitään henkisiä substansseja,
kuten vaikkapa motivaatiota, tuntuisivat
tyhjiltä.

Rauhala erottaa edelleen inhimilli-
sen, ei-fyysisen tai ei-fysiologisen toimin-

nassa kaksi eri tasoa; psyykkisen ja hen-
kisen. Psyykkinen viittaa kokemukseen
ja elämyksellisyyteen, johon vaikuttavat
esimerkiksi oma ja muiden toiminta joka
aiheuttaa jotain tiettyä inhimillistä koke-
musta tai tunnelatausta kuten pelkoa,
iloa, ahdistusta tai esimerkiksi rakkau-
den tunnetta. Psyykkisellä ei viitata it-
sensä tiedostavaan toimintaan, vaan yk-
sinkertaisesti enemmänkin tajunnan
reaktioihin ja siihen, miten ihminen suh-
tautuu omiin ja muiden toimintoihin. Toi-
nen taso on puolestaan henkisen tajun-
nan taso, jolla voi ottaa etäisyyttä omaan
psyykkiseen tasoon ja tarkastella sitä
ikään kuin etäältä ja vaikka kokemus on
sama, sitä tarkastellaan eri näkökulmas-
ta, ei subjektiivisena vaan objektiivisena.
Kuitenkin psyykkinen taso edeltää hen-
kistä tasoa, ilman esimerkiksi rakkauden
kokemusta ei sitä voida pohtia sen syväl-
lisemmin, vaan kokemus saattaa jäädä
pelkäksi hullaantumisen tunteeksi ilman
että sitä tunnistetaan tai tunnustetaan
miksikään muuksi. Suuri osa psyykkisis-
tä kokemuksista onkin tiedostamatto-
mia, esimerkiksi oman henkilön suojele-
miseksi tarkoitetut prosessit tai vaikkapa
unikokemukset. (Rauhala 2009, 69–70).

Arvotajunnasta ja erilaisten moraa-
listen normien tiedostamisesta aiheutuu
myös valintojen tekemisen ja vastuun
tuleminen osaksi yksilön toimintaa. Ylei-
semmin tätä kutsutaan eettisyydeksi tai
yksilön  moraaliksi, jonka mukaan hän
toimii suhteessa muihin yksilöihin. Toi-
set   ovat arvotajunnaltaan   herkempiä
kuin toiset, ja ovat esimerkiksi valmiim-
pia olemaan itse huonompiosaisia suu-
remman hyvän vuoksi. Moraalipohdinto-
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ja on tuotu esiin nimenomaan inhimilli-
sen ja ihmisyyden rajanvedoissa. Moraa-
lin katsotaan olevan ennen kaikkea ihmi-
sen henkinen ominaisuus. Suurta debat-
tia kautta aikain on käyty esimerkiksi
ihmisen ja eläimen hengen erilaisuudes-
ta. Vaikka  biologisesti palaudummekin
kaikkiin muihin nisäkkäisiin ja aina edel-
leen myös muihin orgaanisiin eliöihin, on
ihmisaivojen erityispiirre eläinkunnassa
korkeampi tietoisuus omasta olemisesta,
ainakin sikäli kuin tiedämme. Vailla yh-
teistä kieltä voimme vain arvailla muiden
eläinten tietoisuuden tilaa. Ihmisaivot
ovat kykenevät korkeampaan tajuntaan,
käsittelemään abstrakteja eli ei-konkreet-
tisia käsitteitä. Ehkä arkisin esimerkki
tällaisesta ajattelusta on matematiikka,
jota jossain muodossa käytämme joka päi-
vä. Myös esimerkiksi symbolinen ajattelu
lukeutuu korkeamman tajunnan piiriin,
kuten vaikkapa uskontojen opetettavat
sisällöt ovat usein symbolisia, esimerkiksi
Jumala kaikkeuden symbolina tai paka-
nauskontojen usein elämää ja hedelmälli-
syyttä symboloiva veri.

Henkisyys on usein myös varsin sub-
jektiivista. Se, mikä on jollekin toiselle
lähes pyhää, saattaa olla varsin arkipäi-
väistä jollekin toiselle henkilölle. Hyvänä
esimerkkinä tästä näyttäytyy   luonto,
joka voi sellaiselle, joka työskentelee päi-
vittäin luonnon keskellä, olla tärkeä mut-
ta arkipäinen asia. Vastaavasti henkilö
jolla ei ole mahdollisuuksia päästä niin
usein luonnolliseen ympäristöön saattaa
kokea hyvinkin voimakkaita pyhyyden
kokemuksia esimerkiksi metsässä. Eri
puolilla maailmaa harjoitettava shama-
nismi on tunnettu luontoyhteydestään ja

siitä, että henkisiä kokemuksia ja voimaa
ammennetaan nimenomaan luonnosta.
Maailma ja oleva sinänsä ovat pyhiä. Sa-
malla useat henkisyyden tai pyhyyden
kokemukset ovat universaaleja, kuten
kokemus olevansa osa jotain suurempaa,
oli se sitten esimerkiksi universumi,
maailma tai vaikkapa ihmisyhteisö.

Henkinen osana ihmisen

kokonaisuutta

Samalla tavoin kuin esimerkiksi taulu on
koostunut erilaisista osasista, kankaasta,
kehyksistä ja maaleista ja nämä yhdessä
tekevät siitä objektin jota kutsumme tau-
luksi, on ihminen samankaltainen koko-
naisuus. Yhtä osa-aluetta on vaikea ym-
märtää kokonaisuuteen kuuluvaksi il-
man muita osasia. Psykologisen näke-
myksen mukaan ihminen on psyko-fyy-
sis-sosiaalinen kokonaisuus, mutta tässä
tarkastelussa tähän kokonaisuuteen lisä-
tään myös henkinen osana ihmisen pe-
rusolemusta.

Rauhala toteaa: ”Ihmisen tajunnalli-
suus ja niin ollen myös henkinen – edellä
luonnehditulla merkityskeskeisellä ta-
valla käsitettynä – kuuluu ihmisen ole-
massaolon perusrakenteisiin. Henkinen
seuraa ihmisenä olemisesta. Ilman sitä ei
elävä olento olisi ihminen.” (Rauhala
2009, 113). Edellä kuvailtu luonnehdinta
henkisestä ihmisestä tosin jättää auki
esimerkiksi kysymyksiä henkisesti rajoit-
tuneiden yksilöiden aidosta ihmisyydes-
tä, esimerkiksi mikäli henkilö ei saavuta
tai ylitä abstraktin ajattelun astetta,
onko hän aidosti ihminen?

Edellisessä viitataan siihen käsityk-
seen, että ihmisen olemukseen kuuluu
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henkinen jollakin tavalla välttämättä. Il-
man henkistä puoltaan ihmisyys jää to-
teutumatta ja latistuu ainoastaan fyysi-
seen ja empiirisen maailman olemassa-
oloon. Transsendentti, havainnon tuolle
puolelle jäävä todellisuus jää silloin ta-
voittamatta ja yksilö ei kykene esimer-
kiksi pyhän tai pyhyyden kokemuksiin.
Voisi kuvitella, että esimerkiksi aivovau-
rio aiheuttaisi tämänkaltaisen tilan. Ky-
seisessä tilanteessa ihminen olisi edelleen
ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena
olentona, mutta henkinen ulottuvuus jäi-
si pois, ja kyseisen yksilön potentiaali
ihmisenä jäisi  toteutumatta.  Henkinen
täydellistyminen ja ylipäänsä tuleminen
ihmiseksi sellaisella tasolla, että pystyy
irtautumaan välittömistä kokemuksista
edellyttää yksilön paitsi fyysesti tarpeek-
si kehittynyttä kyvykkyyttä, niin myös
sellaista henkistä tilaa, joka mahdollistaa
yksilön havainnollistaa aidosti vallitseva
asiaintila ja erottaa se esimerkiksi uniku-
vista tai kuvitelmista.

Edellä olen kuvaillut henkistä enem-
män korkeimpien toimintojen kautta,
mutta tosiasiallisesti se palautuu myös
tavalliseen arkiseen elämään jokapäiväis-
ten valintojen ja pohdintojen muodossa.
Valitsemme päivittäin, mitä jätämme tai
päätämme tehdä, millaisia eettisiä valin-
toja teemme esimerkiksi tavatessamme
kerjäläisiä, sanommeko lapselle julman
rehellisesti mitä hän tekee väärin piir-
täessään vai ihastelemmeko hänen taito-
jaan kannustavasti. Taipumuksemme
tehdä valintoja on riippuvainen persoo-
nastamme, hyvin rationaalinen henkilö
tekee varsin erilaisia valintoja kuin hyvin
emotionaalinen henkilö.

Inhimillinen henkisyyden tarve

Kuten on jo edellä tullut todettua, inhi-
millinen elämä ja ihmisen kaiken mah-
dollisen potentiaalin toteutuminen edel-
lyttää myös henkisyyden toteutumista
yksilön persoonassa. Toisin sanoen, hen-
kisyys edellyttää tietoisen minän kehitty-
mistä ja sen avulla maailman todellisuu-
den ymmärtämistä. Arthur Schopen-
hauer on pohtinut ihmisen henkisyyden
tarvetta kokoelmateoksessa Pessimistin

elämänviisaus (1. painos 1944). Schopen-
hauer puhuu oikeastaan enemmän meta-
fyysisestä kuin henkisestä, viitaten näin
transsendentin olemukseen suhteessa to-
delliseen. Schopenhauer näkee inhimilli-
sen olemisen erilaiseksi muusta orgaani-
sesta olemisesta siinä mielessä, että muil-
le eläville olennoille niiden olemassaolo
on jokseenkin itsestään selvää, kyseen-
alaistamatonta. Ihminen sen sijaan tapaa
alati kyseenalaistaa omaa olemassa-
oloaan tai sen mielekkyyttä. Myös varsin
sartremaiseen tapaan Schopenhauer to-
teaa, että samalla kun olemassaolo iskee
inhimilliseen tajuntaan, niin samalla tu-
lemme vääjäämättä tietoisiksi kaiken ka-
toavaisuudesta ja kuolemasta sekä kai-
kenlaisten ylevien pyrkimysten turhuu-
desta. Loppujen lopuksi mikään ei estä
omaa fyysistä kuolemaamme. Edelleen,
kuoleman läsnäolosta muodostuu tärkeä
perusta koko inhimillisen elämän ihmet-
telylle, jota palvelee tahoillaan joko jokin
uskonnollinen järjestelmä tai ihmisestä
itsestään kumpuavat kysymykset ja nii-
den vastauksien loputon etsiminen.
(Pessimistin elämänviisaus 1991, 25–27).

Schopenhauerin näkemys on, että
mitä alemmalla henkisen kehityksen ta-
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solla ihminen kulloinkin on, sitä vai-
keampaa hänen on hahmottaa omaa ole-
mistaan sekä omaa erityistä kykyään ih-
metellä asioita. Siksi esimerkiksi pienten
lasten on vaikea irrottautua konkreetti-
sesta kokemismaailmasta. Metafyysisellä
Schopenhauer viittaa puolestaan kaik-
keen  sellaiseen, joka  on arkisen koke-
muksemme tuolla puolen. Nämä jaotel-
laan  edelleen  kahteen luokkaan, joista
toinen on pienen joukon saavutettavissa
järjellisyyden avulla (esimerkiksi aurin-
kokeskisyys aikoinaan) ja toinen puoles-
taan on myös suuren joukon saavutetta-
vissa uskon avulla, kuten esimerkiksi
kansanuskomukset tai muut uskonnolli-
set järjestelmät. Huomautettakoon, että
Schopenhauer kritisoi jälkimmäistä me-
tafysiikan lajia sen väkivaltaisuudesta
suhteessa ensimmäiseen, jonka aseina
toimivat sanat ja metaforat. Valitettavas-
ti uskonnot ovat levinneet väkivalloin ja
edelleen käyttävät valtaansa esimerkiksi
opetuksessa (Pessimistin elämänviisaus

1991, 30–35).
Schopenhauerin ajattelussa maail-

man ja todellisen olettaminen välttämät-
töminä ja itsestään selvinä on kutakuin-
kin suurin ajattelun virhe, sitä vastoin
maailma ja asiaintila ovat aina vähintään
teoreettisella tasolla ajateltavissa vaihto-
ehtoisella tavalla. Esimerkiksi voisimme
aina kuvitella, että nimittäisimme aurin-
koa kuuksi ja kuuta auringoksi. Mikään
ei välttämättä toimi siten, että niitä nimi-
tettäisiin jokaisessa kuviteltavissa ole-
vassa todellisuudessa samoiksi kuin tun-
temassamme todellisuudessa. Päinvas-
toin, mitä enemmän pääsemme perille
siitä seikasta, että on olemassa ääretön

määrä kuviteltavissa olevia todellisuuk-
sia, josta seuraa lukematon tapa hahmot-
taa maailmaa ja luoda erilaisia moraali-
sia, byrokraattisia ja vastaavia järjestel-
miä, alamme hahmottaa myös oman ajat-
telumme rajattomuuden ja alamme olla
alati tyytymättömiä vastauksiin, joita ky-
symyksiimme saamme. Tätä Schopen-
hauer nimittäisi ehkä levottomuudeksi,
joka ajaa ihmistä metafyysillisiin pohdin-
toihin, ja josta kumpuaa koko ajan kasva-
va nälkä todellisuuden perimmäisten ra-
kenteiden löytämiseen sekä maailman
luonteen luotettavaan kuvailemiseen. Fi-
losofeiksi kutsumme tottuneesti sellaisia
yksilöitä, joissa tämä levottomuuden piir-
re korostuu ja jotka alati tekevät tällaista
ajatuksellista työtä rauhoittaakseen  si-
sällään kytevän levottomuuden siinä kui-
tenkaan onnistumatta.

Luullakseni suurin osa ihmisistä löy-
tää jonkinasteisen sisäisen rauhan siinä
vaiheessa, kun he oivaltavat, että suuri
osa todellisuutta koskevista kysymyksis-
tä jää vaille tyydyttävää vastausta, ja
myöskin oivaltavat oman häviävän pie-
nuutensa tässä valtavassa kosmoksessa.
Yhtäkaikki selviytyminen arjessa ja nor-
maalissa elämässä edellyttää jonkinlaista
seesteisyyttä, joka on vastoin ihmisen
uteliasta luontoa mutta jonka avulla
voimme ainakin olettaa tiettyjen asioiden
toimivan tietyllä tavalla ja pysähdymme
ihmettelemään arjessa vasta silloin, kun
jotain epätavallista tai normaalista poik-
keavaa tapahtuu, kuten esimerkiksi lii-
kenteen tukkeutuminen tutulla reitillä.

Schopenhauerin mukaan metafyysi-
nen ja fyysinen ovat kaksi ilmiömaailman
entiteettiä, jotka ovat toisiinsa yhteydes-
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sä siten, että näkyvä fyysinen selitys tar-
vitsee tuekseen taustalle metafyysisen,
joka antaa sille enemmän mahdollisuuk-
sia selittää ilmiötä. Schopenhauer itse
mainitsee tässä yhteydessä Immanuel
Kantin näkemyksen oliosta sinänsä ”Das
Ding an sich” ja ilmiöstä, joista edellinen
jää aina ihmishavainnon ulkopuolelle ja
joka siten on enemmänkin järjen kritiik-
kiä. Schopenhauer jatkaa: ”Sanon siis:
fyysillisesti on tosin kaikki, mutta toi-
saalta ei mikään selitettävissä. Kuten sy-
sätyn keilan liikkeelle, niin viime kädessä
aivojenkin ajattelulle täytyy olla olemas-
sa fyysillinen selitys sinänsä, joka tekee
jälkimmäisen yhtä käsitettäväksi kuin
edellisen” (Pessimistin elämänviisaus

1991, 42–43).

Uskonnon kritiikki metafyysisten

tarpeiden palvelijana

Friedrich Nietzsche on kenties tunne-
tuimpia uskonnonkriitikkoja länsimai-
sen filosofian piirissä. Paitsi uskonnosta
Nietszche on ollut ihmisen luonnollisen,
alkuvoimaisen olemuksen puolestapuhu-
ja ja hänen ajattelunsa keskiössä on esi-
merkiksi itsensä ja oman yhteiskuntaan
sidotun  inhimillisyytensä tuolle  puolen
päässyt persoona jota hän usein nimittää
yli-ihmiseksi. Huomautettakoon, että yli-
ihmisen ideaa on sovellettu myös esimer-
kiksi kansallissosialismin ideologiassa,
joskin vähemmän hienostuneesti kuin
Nietzschen ajattelussa.

Inhimillisestä järjestä ja luonnollises-
ti toimivasta ihmisestä Nietzsche on kir-
joittanut esimerkiksi teoksessaan Iloinen

tiede (alkup. 1882), joka on kokoelma
erilaisia  lyhyitä katsauksia esimerkiksi

inhimilliseen elämään ja inhimilliseen
ajatteluun, valtakuntien rappioon ja tai-
teeseen.

Ymmärrettävästä syystä suuri osa
Nietzschen kritiikistä osuu kristinus-
koon – Euroopassa vallitseva uskonto ja
yhteiskunnan moraalista järjestystä yllä-
pitävä instituutio. Kristillinen moraali
onkin yksi maali Nietzschen kritiikissä,
hän on todennut esimerkiksi seuraavasti:
”se (kristinusko) hävitti jokaisesta yksi-
tyisestä ihmisestä uskon  omiin ’hyvei-
siin’; se pyyhkäisi ainiaaksi pois maan
päältä nuo suuret hyveelliset, joista ei
ollut puutetta vanhalla ajalla, – nuo kan-
sanomaiset ihmiset, jotka omaan täydel-
lisyyteensä uskoen kävelivät arvokkaasti
kuin härkätaistelusankarit.” Edellisessä
lainauksessaan Nietzsche viittaa inhimil-
lisen tiedon kasautumiseen ja uuden tie-
don varassa tehtyihin tulkintoihin, tässä
yhteydessä kristinusko on hävittänyt an-
tiikin filosofisen ajattelun ja edelleen, uu-
den tieteellisen tiedon varassa tehtävät
tulkinnat antoivat tuona aikana syytä
tarkastella kristinuskoa samalla huvittu-
neisuudella, jolla suhtauduttiin aiemmin
antiikin näkemyksiin maailmasta ja to-
dellisuudesta (Iloinen tiede 1882, 114).

Nietzsche on pohtinut teoksessaan
esimerkiksi Jumalan ja ihmisen suhdet-
ta, millainen arvo kristinuskon Jumalalla
on ihmisen elämässä ja mitä Hän tuo
ihmisen elämään. Tunnetuimpia
Nietzschen lainauksia lienee toteamus;
”Jumala on kuollut!”, joka todetaan
myös lyhyessä kertomuksessa hullusta
ihmisestä. Kertomuksessa hullu ihminen
toteaa Jumalan olevan kuollut ja kaik-
kien ihmisten olevan Hänen surmaa-
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jiaan. Nietzschen kertomuksen sisältö
on, että ihmisten täytyy itse tulla omiksi
jumalikseen, kohota jumalten tasolle ja
tämän teon seurauksena jälkipolvet tule-
vat olemaan henkisesti korkeammalla ta-
solla kuin ne, jotka ovat alun perin ihmi-
sen jumalalliseksi kohottaneet (vrt. yli-
ihminen, inhimillisyytensä ylittävä hen-
kilö, jossa täydellistyy inhimillinen ole-
mus).

Itsensä jumalalliseksi kohottava ih-
minen on vapaa minkään uskonnon sa-
nelemista moraalisista normeista, luot-
taa omaan kykyynsä hahmottaa maail-
maa ja toimia oman parhaan tahtonsa
mukaan. Nietzsche kirjoittaa: ”Rukous
on keksitty niitä ihmisiä varten, joilla ei
oikeastaan koskaan ole ajatuksia omasta
takaa ja joille mielen ylennys on tunte-
maton tai huomaamatta tapahtuva asia.
(…) Uskonto ei näet vaadi sellaisilta
(henkisesti köyhät) muuta, kuin että he
ovat hiljaa, pitävät aloillaan silmänsä,
kätensä, jalkansa ja kaikki muut jäsenen-
sä: niin he tulevat tilapäisesti kauniim-
maksi ja – enemmän ihmisen näköisiksi!”
(Iloinen tiede 1882, 119). Uskontoon tur-
vautuvat sellaiset henkilöt, jotka eivät
omalla ajattelullaan kykene saavutta-
maan sellaista mielentilaa, joka palvelee
heidän tarvettaan selittää luontoa, ihmi-
syyttä ja todellisuutta, vaan sen sijaan he
haluavat pitäytyä jonkin uskonnon tar-
joamissa selityksissä.

Nietzschen näkemyksen mukaan
kristinusko on eurooppalaisten vitsaus,
keino saada vähemmän hengentieteistä
ja hengellisyydestä kiinnostunut kansan-
aines kuriin ja nuhteeseen. Tässä yhtey-
dessä lienee syytä mainita, että

Nietzschen näkemyksen mukaan varsin-
kin juutalaiset ovat tämän ilmiön taustal-
la, tarkoituksenaan ”juutalaistaa” koko
maailma. Esimerkiksi synnin  käsite ja
kristillinen moraali on tätä tarkoitusta
varten, jotta kansalaiset pysyisivät nöy-
ränä Herraa pelkäävinä. Nietzschen us-
konnon kritiikki näyttääkin perustuvan
hyvin pitkälti tähän ajatukseen, että oi-
keastaan kristinuskon hapatuksen taka-
na onkin yksi tietty kansa tai rotu, joka
vaivihkaa ujuttaa oppijärjestelmänsä
maailman eri kolkkiin valitun kansan
tittelin varjolla. (Iloinen tiede 1882, 120–
124)

Nietzsche toteaa suoraan, että suurin
hyöty ihmiskunnan uskonnollisille tar-
peille on koituva polyteismista, ja yksilön
itse omalle itselleen asettamista ihanteis-
ta ja laeista. Nietzschen polyteismin kä-
sitys nivoo yhteen ajatuksen, että on ole-
massa yksi jumala (=ihminen itse) ja
lukuinen joukko muita jumalia, jotka
edustavat yksilöstä ja hänen näkemyksis-
tään riippuen eri asioita, olkoon ne sitten
vaikkapa luonnon henkiä, demoneja tai
muita vastaavia. Monoteismi johtaa
Nietzschen mukaan jäykkään uskoon yh-
teen normijumalaan, jonka ohella ei tule
pitämän muita jumalia, joka itseoikeute-
tusti kieltää muut jumaluudet paitsi it-
sensä. Monoteismi tukahduttaa ihmisen
potentiaalin tulla omaksi jumalakseen,
muodostaa itse omat näkemyksensä
maailmasta ja olevasta oman ajattelunsa
kautta. Polyteismi tarjoaa ihmiselle mah-
dollisuuden tulla todella omaksi itsek-
seen ja oikeuttaa omat yksityiset näke-
myksensä muiden näkemysten joukossa.
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Mitä uskonnollisuudesta jää jäljelle?

Teoksensa lopussa Nietzsche kommentoi
Schopenhauerin näkemystä metafyysi-
sestä seuraavasti: ”Metafyysinen tarve ei
ole uskontojen juuri, kuten Schopen-
hauer väittää, vaan pelkkä niiden jälkive-
sa. Uskonnollisten ajatusten vallitessa on
totuttu ’toisen maailman’ mielikuvaan,
ja kun uskonnollinen harha hälvenee,
tunnetaan epämieluista tyhjyyttä ja puu-
tetta – ja sitten kasvaa tästä tunteesta
jälleen ’toinen maailma’, mutta nyt vain
metafyysinen eikä uskonnollinen” (Iloi-

nen tiede 1882, 127).
Edellisessä lainauksessa, olkoonkin

ilmiöiden järjestys mikä tahansa, käy
ilmi se, mitä jo Rauhala on tahtonut
inhimillisestä olemuksesta, henkipuoles-
ta sanoa. Ihmisessä elää perustavanlaa-
tuinen tarve selittää tuntematonta, ym-
märtää sitä, mitä ei loogisesti ja järjellä
voi ymmärtää.

Nykyinen länsimainen uskonnolli-
nen kenttä on suuressa murroksessa.
Suuret uskonnot kuten kristinusko ovat
menettäneet ja  ovat edelleen menettä-
mässä suuria määriä kannattajiaan mo-
raalisten normien uudistumisen myötä,
joiden suhteen kirkon on ajoittain vaikea
sovittaa omia oppejaan. Sen sijaan viime
vuosien trendi näyttäisi olevan luontoon
palaavien ja luontoa arvostavien uskon-
tojen tai elämäntapojen lisääntyminen

länsimaissa. Tällainen kehitys on varsin
ymmärrettävää, sillä yhä enenevässä
määrin kaupunkeihin siirtyvät asutukset
eristävät ihmistä yhä enemmän puhtaas-
ta, alkuperäisestä luonnosta ja sen rau-
hasta, olotilasta joka on ollut meille luon-
taista koko kehityshistoriamme ajan. No-
pea muutos viimeisten sadan vuoden ai-
kana, jolloin esimerkiksi ruoan hankki-
minen on siirtynyt jonnekin aivan muu-
alle kuin luontoon, on riuhtaissut ihmi-
sen radikaalisti pois luontaisesta ympä-
ristöstään.

Ei siis ole ihme, että esimerkiksi van-
hakantainen suomenusko, skandinaavi-
nen mytologia ja erilaiset luonnonusko-
mukset ovat herättäneet kiinnostusta. Ei
paitsi siksi, että vanhoja tapoja ei haluta
haudata kokonaan, vaan myös palvele-
maan ihmisen ja luonnon välistä suhdet-
ta, joka omalla tavallaan edustaa myös
metafyysistä ihmettelyä. Onhan toki
niin, että jos malttaa pysähtyä ihmettele-
mään, niin luonto itsessään on jo juma-
lallinen. Nerokas luomus kaikkine eliöi-
neen ja ilmiöineen, monimutkaisuudes-
saan niin hämmästyttävä, että on pakko
ihmetellä sen syntyä. Millainen järjelli-
syys on faunan ja flooran taustalla, mikä
on saanut tämän kaiken aikaan? Sitä
tuskin tulemme koskaan lopullisesti ja
täysin varmasti tietämään.
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Metsästys ja kristillinen visio

Lauri Kemppainen

Johdanto

Käyn kirjoittamaan tätä tekstiä raskain
sydämin. Pelkään nimittäin, että teen
jotain halpamaista ja  mautonta  –  että
ronkin likaisin sormin rikkaa veljeni sil-
mästä. Pelkään pettäväni isieni perin-
nön, sukuni patriarkat, serkut ja kasvin-
kumppanit. Mutta mikäli niin käy, en voi
sille mitään. Tämä nyt vain on saatava
sydämeltä.

Ja on minulla puolustukseni: vilpitön
halu ymmärtää. Minä todella tahtoisin
tietää, miksi kristitty mies lähtee vapaa-
ehtoisesti Luojan kauniiseen luontoon
tarkoituksenaan – niin: harrastuksenaan
– tappaa.

Kysymys on minulle polttava jo hen-
kilöhistoriallisista syistä. Olen kainuulai-
nen mies. Metsästys ja kalastus olivat
itsestään selvä osa kasvuympäristöäni.
Yhtenäiskulttuurin hellässä paineessa
suoritin itsekin metsästyskortin jo ala-as-
teikäisenä.

Minä siis olen yrittänyt.
Edelleenkin maksan muutaman vuo-

den välein oikeaa rahaa, jotta kortti py-
syy voimassa ja postiluukusta kolahtele-
vat Metsästäjä-lehdet liittävät minut su-
kupolvien jatkumoon. Haluan pitää mah-
dollisuuden auki. Jos vielä joskus ym-
märtäisin…

Traaginen sotilas

Ehkä erkanen erämiesten poluilta jo sii-
nä, että liitän metsästyksen väkivaltaan.
Metsästys ja kalastus ovat minulle kaik-
kialle kurkottelevan väkivallan ilmene-
mismuotoja. Mutta tämä on kenties myös
ainoa tulokulma, jota kautta pystyn ym-
märtämään nykyaikaista harrastelumet-
sästystä. Olenhan itsekin väkivaltainen.

Taipumus väkivaltaan on kuin hiil-
los, joka ei suostu kokonaan sammu-
maan. Se kytee ja se on pidettävä kurissa,
tavalla tai toisella. Samaistun vahvasti
teologi Stanley Hauerwasiin, joka sa-
noo puhuvansa niin paljon pasifismista,
koska on itse niin väkivaltainen persoo-
na.

Koska väkivalta on sitkeää ja elinvoi-
maista, pystyn ymmärtämään traagista
sotilasta. Traaginen sotilas ei intoile in-
fantiilisti isoista tykeistä ja pyssyistä ja
hävittäjistä ja panssarivaunuista ja muis-
ta siisteistä militaristisista jutuista.
Traaginen sotilas tietää paremmin kuin
kukaan, että maailma olisi paljon parem-
pi paikka ilman moisia helvetinkoneita.
Koska niitä nyt kuitenkin on, jää sotilaan
tehtäväksi varmistaa, etteivät ne joudu
vielä väärempiin käsiin käyttämällä niitä
mahdollisimman vähän ja vastuullisesti.

Traagisen sotilaan tehtävä on siis
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kliininen, mahdollisimman kontrolloitu,
kirurgintarkka tappaminen hyvän puo-
lesta. Se vaatii tietenkin äärimmäistä
rauhallisuutta, hermoja, luonteenlujuut-
ta, moraalista selkärankaa ja itsekuria.

Ehkä langenneessa maailmassa – ku-
ten Reinhold Niebuhr ja muut poliitti-
set teologiset realistit ajattelivat – ihmi-
sen osa on pienimmän pahan valitsemi-
nen. Ehkä traaginen sotilas laulaa naama
peruslukemilla hiphop-orkesteri The
Rootsin mukana: ”It’s a fucked up job but
somebody gotta do it.”

Ja juuri tätä kautta pystyisin ymmär-
tämään myös metsästystä. Mikäli met-
sästäjä raahustaa raskain askelin hoita-
maan riistanhoidollista velvollisuutta –
pitämään hirvet pois teiltä ja luonnon
monimuotoisena – hän on yhdensortin
traaginen sotilas. Hän ei haluaisi tarttua
aseeseen, mutta jonkun täytyy. Hän uh-
rautuu.

Verta ja kitschiä

Mitä metsästäjä tavoittelee? Ehkä hän
haluaa kokea oman pienuutensa ylevän
luonnon äärellä? Olla omissa oloissaan ja
irtaantua arjen pikkumaisista ärsykkeis-
tä? Kuulla ajatuksensa?

Tunnistan itsessäni tällaisen kai-
pauksen, saan siitä kiinni. Haasteekseni
jää ymmärtää, miksi ja missä vaiheessa
kuvaan astuu tarve riistää henki toiselta
elävältä olennolta; kiskoa se esimerkiksi
veneen pohjalle hitaaseen tukehtumis-
kuolemaan.

Eikö – ihan jo puhtaasti esteettisesti
– sellainen pikemminkin turmele kuin
täydellistä kokemuksen? Vai onko asian
ydin ja koko toiminnan tähtäyspiste ni-

menomaan juuri siinä? Onko haeskele-
mani ”harras luontokokemus” kitschiä –
epäaitoa kiiltokuvaa – johon tarvitaan
rahtunen kärsivän olennon paskaa ja
verta, jotta siitä tulee täydellinen?

Onko saalis kuin letkeän lauantaisen
lattehetken kruunaava juoruilun kohde?
Tai television murhamysteeri jouluyönä?

Mietin joskus, että voisin periaattees-
sa kuunnella kaikki viikonloput Bachia,
katsoa Terrence Malickin elokuvia ja
lukea Filokaliaa. Mikään ulkoinen pako-
te ei tunnu minua estävän. Miksi kaivan
hyllystä myös murhalauluja, David

Lynchin ja Michael Hanekenin eloku-
via, tusinadekkareita?

Erämies voisi kulkea luonnossa am-
pumatta ketään. Mikään ulkoinen pako-
te ei näyttäisi häntä estävän. Miksi hän
hamuilee olaltaan haulikkoa ilta-aurin-
gon värjäämän kaislikon hehkussa?

Onko juuri tämä kammottava arvoi-
tus langenneen maailman peritragedia?

Sydämen ero Jumalasta?
Synti?

Kiusallisen naismainen moraali

Pystyn ymmärtämään metsästystä siis
myös yhtenä ikävistä purkautumiskana-
vista, joiden kautta  langenneen maail-
man verta isoava ahdistus virtaa ja väl-
jähtyy siedettävämpään muotoon.

Mutta juuri tässä saavutaan ymmär-
tämättömyyteni ytimeen: metsästystä ja
kalastusta ei useinkaan esitetä traagise-
na velvollisuutena tai pimeiden patoutu-
mien purkamisena. Kalamieskappalaiset
ja hirviporukoissa rymyävät kirkkoher-
rat ovat pikemminkin rehdin suomalai-
sen mieheyden perikuvia, vastakohtia
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maailmasta epäilyttävästi vieraantuneil-
le teologeille.

Täysi mysteeri minulle onkin, miksi
metsästys ja kalastus nähdään niin usein
hyveinä. Sitä en yksinkertaisesti pysty
käsittämään.

Tahdon kysyä: Eikö se tunnu pahal-
ta?

Eikö tule yksinkertaisesti surullinen
mieli, kun jänis parkaisee kivusta kuin
pieni lapsi ja lysähtää veriseksi raadoksi
valkealle hangelle? Mitä reippaan terve-
henkistä tällaisessa toiminnassa on? Mi-
ten voi perustella itselleen tarpeen viedä
oikealta eläimeltä oikea elämä  vain  ja
ainoastaan oman virkistäytymisen vuok-
si?

Vieläkin kysyn: Eikö jäniksen kuole-
ma tunnu yhtään pahalta, eikö siitä tule
lainkaan surullinen mieli?

Ilmeisesti ei, koska esimerkiksi Koti-

maa-lehdessä syksyllä 2013 Jäniksen vii-
meinen päivä -jutussa haastateltu kristit-
tyjen miesten metsästysporukka oli ha-
lunnut nimetä ryhmänsä Luterilaisiksi
lahtareiksi.

Ei siis vaikkapa luterilaisiksi riistan-
vartijoiksi tai kristityiksi erämiehiksi
vaan tarkoituksellisen provosoivasti lah-
tareiksi.

Juttua lukiessani minulle tuli apea ja
hämmentynyt olo. Jos kristitty mies ei
näe eroa eläimen ja ”perunan tappami-
sen” välillä, edustaa hän itselleni tavoit-
tamatonta mystiikkaa.

Minun näkökulmastani lahtaripu-
heet ovat lähinnä vaivaannuttavaa äijäi-
lyä. Kaikenlainen alleviivatun karski tap-
pamisella ja sotimisella ja lihansyönnillä
ja teurastamisella ja suolistamisella ja

nahkomisella ja ruotimisella hekumointi
kuuluu samaan kategoriaan.

Epäilemättä jossakin muinaisessa
spartalaisen soturietiikan määrittele-
mässä kulttuurissa tuollainen miehisyys
on ollut tavoiteltavaa, mutta miten ih-
meessä se sopii yhteen kristillisen ihan-
teen kanssa – profeettojen eskatologisen
julistuksen ja Jeesuksen itsensä antaman
rakkauden esimerkin kanssa? Eikö vul-
gaarimaskuliinisuuden ihanne ole yksin-
kertaisesti pakanallinen jäänne, joka lui-
kertelee välillä salakavalasti myös kristit-
tyjen miesten identiteettiin?

Onko kristillinen lähimmäisenrak-
kautta ja huolenpitoa painottava moraali
niin kiusallisen noloa ja naismaista, että
se on pakko vaatettaa veren tahrimiin
maastohousuihin?

Väkivallan vihollinen

Jäniksen viimeisen päivän lopussa on
upean kirkas kauneudenpilkahdus, jonka
siteeraan kokonaisuudessaan:

”Kuolema ja eläinten syöminen tuli
maailmaan vasta syntiinlankeemuksen
jälkeen. Nahkavaatteiden saamiseen liit-
tyvää verenvuodatusta on pidetty  viit-
tauksena siihen, että Jumalan Pojan ve-
ren vuodattaminen tekee mahdolliseksi
uuden maailman, jossa ei ole enää kuole-
maa eikä verenvuodatusta. Eikö jäniksen
siis tarvinnut paratiisissa juosta henken-
sä edestä? Ja saako se taivaassa lekotella
rauhassa entisen metsästäjän vierellä?
Kalle Väätäinen nyökkää silmäkulmas-
saan vaikeasti tulkittava savolainen pil-
ke.”

Toivon, että juuri tästä on kyse!
Uskon, että juuri näin radikaali on
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kristillinen visio!
Tappaminen on synnin todellisuutta

ja kristillinen toivo on, että tappaminen
kerran loppuu. Hatunnostoni toimittajal-
le ja Väätäiselle tästä korostuksesta, eh-
dottomasti. Harmittelen kohdassa ai-
noastaan mainintaa ”vaikeasti tulkitta-
vasta savolaisesta pilkkeestä”. Se on mie-
lestäni turha lievennys, eräänlainen pie-
nellä präntätty pakotie pois hullujenkir-
joista.

Kai nyt kristitty voi selkä suorana ja
rohkeasti toivoa, että eskatologisessa tu-
levaisuudessa, Jumalan valtakunnassa,
kenenkään ei tarvitsisi nylkeä, paloitella
ja paistaa toista? Että kenenkään ei tar-
vitsisi enää lahdata ketään?

Minua ja kristittyä metsästäjää näyt-
tää siis yhdistävän vakuuttuneisuus siitä,
että metsästys on nimenomaan langen-
neen maailman toimintaa. Se ei ole ihan-
teellista.

Mutta jos asia on näin, miksi harras-
taa metsästystä ylipäätään? Eikö loogi-
sempaa olisi kilvoitella ja yrittää par-
haansa mukaan elää kristillisen vision
villiä unelmaa todeksi jo tässä ja nyt?

Lopuksi

Ehkä siis ymmärrän jotain metsästykses-
tä. Saan kiinni traagisuudesta, mutta en
reippailuhengestä; velvollisuudesta, mut-
ta en virkistäytymisestä. Kristityn koke-
mus langenneen maailman realiteettien
äärellä luulisi olevan kuin Olavi Uusi-

virran laulussa Synnyin tappamaan:

”Sydämeni särkyi kun synnyin tappa-
maan
Olenko sittenkään ihminen
Kun mulla on suunnaton kaipuu sinne
missä on siemen kaaoksen?”

Eikö kristillisen vision väkivallaton ihan-
ne ravistele ja kiusaa meitä? Eikö se
houkuttele meitä avautumaan uudenlai-
selle unelmalle, antamaan sille tilaa ja
muotoa elämässämme?

Eikö langenneen maailman väkivalta
herätä surua ja kapinaa? Kapinaa kau-
neuden puolesta, väkivaltaa vastaan? Su-
rua, joka ei suostu sivuuttamaan edes
metsän jänistä?

Niin, ehkä juuri tähän kysymykseni
tiivistyy, tätä en vieläkään ymmärrä: mi-
ten voi metsästää sydämen särkymättä?
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ARVIOT

Matti Myllykoski

JEESUKSEN VELI JAAKOB, TUNTEMATON SUURUUS

Alan Saxby: James, Brother of Jesus, and  the Jerusalem  Church: A Radical

Exploration of Christian Origins. Wipf & Stock 2015.

Jeesuksen veli Jaakob oli useimmille var-
haiskristillisyyden tutkijoille vielä 1970-
luvulla melko vähäpätöinen vaikuttaja.
Vasta Paavali-tutkimuksen vapautumi-
nen perinteisen luterilaisen teologian sil-
le asettamasta fokuksesta näyttää va-
pauttaneen myös Jeesuksen veljen hänen
vähäpätöisestä sivuroolistaan. Kun Paa-
valia ei lueta enää vanhurskauttamisopin
ehdoilla, ja hänen lakikäsityksensä näh-
dään epäjohdonmukaiseksi tai suoras-
taan ristiriitaiseksi, pakanoiden aposto-
lista on tullut astetta todellisempi ihmi-
nen. Paavali ei ollut aikansa johtava teo-
logi, vaan viimeinen apostoli, joka joutui
taistelemaan sekä pakanoille suunnatun
laista vapaan evankeliuminsa sekä oman
asemansa ja hyväksytyksi tulemisensa
puolesta. Todellinen valta Jeesus-liik-
keen ensimmäisinä vuosikymmeninä oli
Jeesuksen veljellä Jaakobilla, jota on jopa
kutsuttu ensimmäiseksi paaviksi.

Nyttemmin Jaakob nähdään toisin:
useat tutkijat ovat vakuuttuneita siitä,
että Jaakob ei erikseen kääntynyt Jee-
suksen seuraajaksi (kuten Paavali) vaan
oli alusta alkaen mukana veljensä liik-
keessä, joka julisti Jumalan valtakunnan
pikaista tuloa. Markuksen pakanakristil-
linen evankeliumi suhtautuu ynseästi
Jeesuksen perheeseen, joka päätyi Jeru-
salemin Jeesus-liikkeen johtoon. Sen si-
jaan se kuvaa Jeesuksen läheisiksi oppi-
laiksi Pietarin johtamat ”ne kaksitoista”,

joiden lähetystoiminta käynnistyy Jee-
suksen kuoleman jälkeen Galileassa eikä
Juudeassa (Mark. 14:28; 16:7). Jeesus-
tutkimuksen puolella on käynyt selväksi,
että evankeliumeissa Jeesuksen opetuk-
sissa esiintyvä Mooseksen lain kritiikki
on vähintäänkin periaatteellisessa muo-
dossaan  myöhempää  perua; tosiasiassa
Jumalan kansansa kanssa solmima liitto
ja Mooseksen laki olivat Jeesuksen toi-
minna luonnollisia lähtökohtia. Jeesus ei
myöskään saarnannut pakanoille, koska
tällainen skenaario avautui vasta hänen
seuraajilleen (Ap. t. 10).

Paavalilla puolestaan on omat syynsä
puhua Jaakobista vain silloin kun hänen
on pakko. Galatalaisille käännynnäisil-
leen, joista jotkut haluavat ympärileik-
kauttaa itsensä, hän joutuu kieli keskellä
suuta selittämään riippumattomuuttaan
Jaakobin johtamasta Jerusalemin yhtei-
söstä (Gal. 1:18; 2:1–14). Luukas puoles-
taan harmonisoi liiankin hyvin tunte-
mansa Paavalin ja Jaakobin väliset jän-
nitteet. Erityisesti hän haluaa olla puhu-
matta siitä, mitä tapahtui kolehdille, jota
Paavali ahkerasti ja tunnollisesti keräsi
”Jerusalemin köyhille”. Kuten Paavalin
kirjeissä myös Luukkaan selonteossa
Jaakobia tuodaan näyttämölle vain hyvin
säästeliäästi, mutta sekä riveiltä että nii-
den välistä käy ilmi, että juuri hänellä oli
korkein valta juutalaisten uskovien pa-
rissa. Apostoliruhtinas Pietari oli lähinnä
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lähetyssaarnaaja, joka sukkuloi vaihtele-
valla menestyksellä Juudean uskovien ja
pakanakristittyjen välillä.

Uutta ja asemansa kohtuullisen hy-
vin vakiinnuttanutta Jaakob-tulkintaa
syventämään ja osin myös haastamaan
on  ilmestynyt Alan  Saxbyn, eläkkeellä
olevan metodistipastorin kiinnostava ja
omaperäinen monografia. Hänen mu-
kaansa Jaakob ei noussut Jeesuksen al-
kuperäisten seuraajien ja Jerusalemin
yhteisöön vasta Jeesuksen kuoleman jäl-
keen vaan hän oli tuossa roolissa jo Jee-
suksen julkisen toiminnan aikana. Hä-
nen varhainen toimintansa liittyi Saxbyn
mukaan Johannes Kastajan aloittamaan
laajempaan liikkeeseen. Saxby esittää
Jaakobin varhaisen Jerusalemiin siirty-
misen  tueksi  spekulatiivisen tulkinnan
tuhlaajapoikavertauksesta (Luuk. 15:11–
32): vertauksen vanhempi veli on kotona
Nasaretissa maatöissä pysynyt Jaakob,
kun taas nuorempi veli on Jeesus, joka
lähti rakennusyrittäjäksi Sepphorikseen.
Jeesuksen epäonnistuneet bisnekset ai-
heuttivat sen, että perhe menetti maansa
ja muutti Jerusalemiin kun taas Jeesus
muutti Kapernaumiin. Jeesus aloitti jul-
kisen toimintansa Jumalan valtakunnan
julistajana. Siinä yhteydessä hän keräsi
myös varoja köyhille (Mark. 10:17–22) –
siis omalle perheelleen sekä näiden ystä-
ville Jerusalemissa. Jaakobilla oli puoles-
taan Jerusalemissa jo tuolloin Jumalan
valtakunnan tuloa julistava pieni yhtei-
sönsä.

Teorian heikkous on ilmeinen: se on
täysin spekulatiivinen. Jos spekulatiivi-
nen keskustelu historian aukoista ja nii-
hin liittyvistä vaikeista kysymyksistä sal-
litaan – ja miksei sallittaisi – Saxbyn
teorian vahvuutena on, että se tarjoaa
selityksen Jaakobin yhtäkkiseltä näyttä-
välle nousulle tuntemattomuudesta suo-
raan Galileasta Jerusalemiin ja siellä
kaikkien Jeesusta seuranneiden tunnus-
tamaksi johtajaksi. Tästä voisi käydä laa-
jaa keskustelua, mutta mielestäni yksi
kriittinen näkökohta on olennainen. Jos
kerran Jeesuksen oma veli oli Jerusale-
missa,  miksi  hänen  kerrotaan  hankki-

neen tilan viimeiseksi jäänyttä pääsiäis-
ateriaansa varten – vieläpä yliluonnolli-
sella tavalla – tuntemattomaksi jääneel-
tä mieheltä (Mark. 14:12–16)? Lisäksi
koko kuvaus pääsiäisateriasta (Mark.
14:17–25) vaikuttaa epäperäiseltä van-
hempaan kertomusjuoneen nähden: Jee-
suksella ja oppilailla ei ole aikomusta-
kaan käyttää hankkimaansa tilaa yöpy-
miseen, vaan lähteä sieltä kesken kaiken
Öljymäelle, jotta Jeesus voisi tulla siellä
vangituksi. On siten uskottavinta olet-
taa, että Jeesus oppilaineen nukkui pää-
siäisjuhlaa odottaessaan Öljymäellä, jon-
ne Juudas tiesi ohjata Jeesuksen vangit-
sijat. Saxby olettaa, että Jaakob ja hänen
Jerusalemin yhteisönsä teki tuttavuutta
Jeesuksen kanssa tämän julkisen toimin-
nan viimeisellä viikolla – ja tämä tapaa-
minen muutti Jerusalemin yhteisön
luonteen.

Saxby pitää oikeutetusti epäuskotta-
vana teoriaa, jonka mukaan Jerusalemin
seurakunnan  johdossa olisi ensin ollut
Pietari ja että tämän lähdettyä julista-
maan Jaakob olisi ottanut vallan itsel-
leen. On uskottavampaa olettaa, että
Jaakobin arvovalta on ollut yhteisölle
luonnollinen asia alusta alkaen. Koska
keskustelu käytössämme olevista lähteis-
tä voi vetää eri suuntiin, on hyvin vaikea
luoda vakuuttava hypoteesi siitä, miten
Jaakobista tuli yhteisön johtaja. Saxbyn
teoria tarjoaa yhden mahdollisuuden. On
kuitenkin kohtuullisen uskottavaa pää-
tellä lähteiden antamien tietojen perus-
teella, että Pietari oli jo Jeesuksen julki-
sen toiminnan aikana kiertelevä julistaja.
Hänen roolinsa Jerusalemissa saattaa
olla ollut niin kahteen suuntaan vetävä,
että Jaakob nousi varsin luonnollisella
tavalla paikalliseksi johtajaksi – joka to-
sin myös kiersi julistamassa (1. Kor. 9:5).
Pietarilla oli selvästi vahvimmat kontak-
tit paikallisiin yhteisöihin eri puolilla, ja
hänellä oli ainakin jonkinlainen rooli pa-
kanalähetyksen synnyssä; Luukkaan ku-
vaus luvuissa Ap. t. 10:1–11:18 on tuskin
aivan täyttä legendaa.

Paavalin kuvauksessa niin kutsutus-
ta apostolikokouksesta (Gal. 2:1–10) pal-
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jastuu, että Jaakobin Juudeassa johta-
man yhteisön oli vaikea hyväksyä paka-
noita uuden yhteisön jäseniksi ilman ym-
pärileikkausta. Sopimuksessa olikin ky-
symys siitä, että Israelin maan ulkopuo-
lella elävät pakanat – kuten Titus, joka
oli mukana kokouksessa – voivat jäädä
ympärileikkaamattomiksi. Antiokien
konfliktissa (Gal. 2:11–14) oli pohjimmil-
taan kysymys siitä, että Jaakob ja Jeru-
salemin ”pylväät” hyväksyivät Antiokian
pakanayhteisön osaksi samaa liikettä;
muuten Jaakob ei olisi lähettänyt mie-
hiään selvittämään näiden elämäntapaa.
Konfliktin häviäjä on Paavali, joka ei saa
Jaakobin miesten eikä Jerusalemin yh-
teisön hyväksyntää ympärileikattujen ja
ympärileikkaamattomien Jeesus-uskois-
ten ateriayhteydelle. Tiet erkaantuvat ei-
vätkä yhdisty enää. Tässä kaikessa Saxby
ja monet muut tutkijat ovat mielestäni
oikeassa.

Kuten useat tutkijat aiemminkin,
Saxby päättelee edelleen – ja johdonmu-
kaisesti Antiokian konfliktin seurauksia
ajatellen – Luukkaan vaikenevan Paava-
lin kolehdista Jerusalemin köyhälle yh-

teisölle, koska sitä ei haluttu ottaa vas-
taan, ainakaan siinä mielessä kuin Paa-
vali oli tarkoittanut. Jaakob ja muut Je-
rusalemin yhteisön johtajat eivät hyväk-
syneet pakanalähetystä siinä mielessä,
että Paavalin käännyttämät ympärileik-
kaamattomat pakanat olisivat samanar-
voista Jumalan kansaa kuin syntyperäi-
set Jeesukseen uskovat juutalaiset. Hei-
dän odottava katseensa oli kohdistunut
pyhissä kirjoituksissa luvattuun Israelin
ennalleen asettamiseen. Luukas kirjoit-
taa Paavalin ja Jaakobin ajan historiaa
voittoisan pakanakristillisyyden valossa.
Omana aikanaan Jeesuksen veli Jaakob
oli arvovaltaisempi uuden liikkeen edus-
taja ja johtaja kuin Paavali. Jotkut ovat
sanoneet häntä jopa kristinuskon ensim-
mäiseksi paaviksi. Saxbyn monografia on
omine teorioineen kiinnostava lisä kirjal-
lisuuteen, joka palauttaa tutkijoiden väli-
seen ja osin julkisempaankin keskuste-
luun sitä arvovaltaa, joka Jeesuksen vel-
jelle kristinuskon ja ajanlaskumme al-
kuhämärissä kuului.
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NÄKÖALOJA
Ranskassa terrori-iskujen
jälkeen

Stimulus

n Helmikuun alussa ranskalainen sano-
malehti Le Figaro kertoi etusivullaan,
että Ranskassa on 8250 henkilöä, jotka
voi lukea radikaalin islamin (islamismin)
edustajiksi. Lehti selostaa sisäministe-
riön tekemään tutkimusta, jonka mu-
kaan terrorismia edistävien ja sitä puo-
lustavien sekä länsimaisiin instituutioi-
hin vihamielisesti suhtautuvien musli-
mien luku on kasvanut huomattavasti
vuodesta 2014. Viime vuonna Syyriaan ja
Irakiin hämärissä tarkoituksissa mat-
kustavien miesten ja naisten liikehdin-
nän seuraaminen tuotti jo huomaavan
arvion radikalisoituneen väen määrästä.
Sisäministeriö pystyi tuolloin luomaan
näistä 4590 huolestuttavaa profiilia. Nyt
radikalisoituneiden lukumäärä on miltei
kaksinkertaistunut.

Tutkimus on lisäksi onnistunut ku-
moamaan yhden aiemmin vallinneen en-
nakkoluulon: radikalisoituminen ei ta-
pahdu tietokoneen ääressä istuen ja net-
tisivuja seuraamalla. Valtaosassa eli noin
95 % tapauksia radikalisoitumisen läh-
teenä on henkilökohtainen sosiaalinen
kontakti, joka voidaan jäljittää moskei-

jaan, kouluun, urheiluseuraan tai muihin
yhdistyksiin tai kerhoihin, joissa musli-
minuoria voi värvätä. Alaikäisten osuus
värvätyistä on noin 20 %, mikä tarkoittaa
yli 1600 murrosikäistä. Alueellisesti Pa-
riisi on luonnollisesti keskeisellä sijalla,
mutta radikalisoituminen on koko maata
koskettava ongelma. Etenkin köyhässä
Calais’n salmen pohjoispuoleisessa osas-
sa Belgian rajan vieressä jihadistit onnis-
tuvat värväämään riveihinsä suuria mää-
riä elämäänsä ja olemattomiin mahdolli-
suuksiinsa turhautuneita nuoria. Viran-
omaiset joutuvatkin miettimään, miten
taistella syrjäytymistä ja yhteiskunnallis-
ta eristäytymistä vastaan.

Satapäinen joukko Välimeren ja Alp-
pien välisellä alueella vaikuttavia imaa-
meja on koonnut voimansa luodakseen
islamin opetuksista kasvavan vastakkai-
sen mallin radikalisoitumiselle. Sen tar-
koituksena on viestittää Ranskan musli-
meille, että islamin uskoa voi harjoittaa
tasavallan lakeja ja arvoja kunnioittaen.
Opetusta viedään valtiovallan tuella mos-
keijoiden lisäksi etenkin muslimikoului-
hin ja vankiloihin.
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Työkenttää riittää, sillä ISIS-taisteli-
joiksi värväytyneet eivät  ole hurskaita
muslimeja, joiden vakaumus radikalisoi-
tuu. Päinvastoin, valtaosan tausta on
täysin maallinen. Genevilliers’issä Parii-
sin pohjoispuolella asuva musliminainen
kertoo 39-vuotiaan miehensä saaneen ji-
hadista pakkomielteen, koska uskoo Syy-
rian olevan paratiisi verrattuna Rans-
kaan, joka on maallisten ja uskottomien
ihmisten vallassa. Mies ei aiemmin ole
rukoillut eikä viettänyt ramadan-paas-
toa, mutta katsoo pyhään sotaan osallis-
tumisen korvaavan sen kaiken. Mies ei
ole ollut lainkaan uskonnollinen: hän ei
vaimonsa mukaan aiemmin tiennyt isla-
mista mitään vaan sen sijaan tupakoi ja
käytti alkoholia. Vaimo näkee käänty-
myksen syyksi työttömyyden ja henkilö-
kohtaisen elämänkriisin – siinä kaikki.

Samassa numerossaan Le Figaro tut-
kailee äärimuslimien terroristitekojen,
etenkin marraskuun  13. päivän  atten-
taattien vaikutusta Ranskan kunnallis-
vaaleihin. Paradoksaalista kyllä, Marine

Le Penin johtaman ”kansallisen rinta-
man” (Front National) menestyksestä
huolimatta Pariisissa iskujen kohteeksi
joutuneilla alueilla äärikonservatiivit ei-
vät ole kasvattaneet kannatustaan. Koko
Ranskaa ajatellen on kuitenkin laskettu,
että lähes viidennes niistä, jotka vuonna
2012 antoivat äänensä Nicolas Sarko-

zy’lle, ovat siirtyneet kansallisen rinta-
man kannattajiksi. Sosialistien lasketaan

marraskuun  jälkeen menettäneen 8 %
kannattajistaan kansalliselle rintamalle.
Äänestystulos joulukuun 6. päivän kun-
nallisvaaleissa kertoo marraskuun terro-
ritekojen lisänneen näiden kannatusta
lähes 2 prosentilla, kun taas oikeisto me-
netti kannatustaan tuntuvasti. Sosialisti-
en kannatus laski kyselyiden mukaan
terrori-iskujen jälkeen parilla prosentilla,
mutta kohentui vaaleissa päätyen 23,4
prosenttiin. (Ennen terroritekoja mitattu
kannatus oli 24 %.) Le Figaro kiinnittää
huomiota siihen, että kansallisen rinta-
man kannatus poliisivoimien keskuudes-
sa on joillakin kriittisillä alueilla selvästi
noussut.

Ranska on eurooppalaisen monikult-
tuurisuuden synnyinmaa, joka joutuu
vanhan islamin maihin liittyneen siirto-
maaherruutensa vuoksi kohtaamaan
siirtolaisuuden ongelmat kipeämmin
kuin muut länsimaat. Ranskan esimerk-
ki osoittaa, että marginaalinen, mutta
vaarallinen osa siirtolaisista ei tule Eu-
rooppaan maanosamme monikulttuuri-
suuden suoman vapauden vuoksi vaan
päinvastoin taistelemaan sitä vastaan.
Osa tulijoista tuo Eurooppaan omaa fa-
naattista ja väkivaltaista monokulttuuri-
suuttaan, johon suvaitsevuuden arvot ei-
vät tehoa. Jää ajan kysymykseksi nähdä,
miten radikalisoituminen Euroopan
muslimien parissa kehittyy ja mitä sille
kyetään tekemään.
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Vartijan matkassa 1906

Heidi Haahtela

Kirjoituksessaan 110 vuoden takaa J. W. Wallinin aiheena on ”Papin suhde nyky-

ajan humaanisiin, yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin rientoihin”. Pohdittuaan papin

suhdetta tieteeseen hän tutkistelee taide-elämysten asemaa papin vaelluksessa.

On sanottu, että lähinnä uskontoa mi-
kään  ei niin jalosta  ihmishenkeä  kuin
jalot taiteet, erittäin runous ja musiikki.
Ja todella, mikä jalo Jumalan lahja on-
kaan taide, joka meille tomun lapsille
sulostuttaa niin monta hetkeä! ”Mikä
täällä maan päällä tarjoisikaan niin puh-
dasta ja jaloa iloa, mikä kohottaisi niin
korkealle yli ahtaan ja matalan kuin tai-
de!” (Poulsen, Kristityn suhde kauneus-
maailmaan s. 7). Mikä voima on urkuin
sävelillä, jotka vuoroin vaikeroiden valit-
tavat, vuoroin ukkosena jyryävät! ”Arki-
elämän raskas taakka tuntuu haihtu-
neen, ja ikäänkuin näkymättömät siivet
kuljettavat meitä mielikuvituksen mail-
le.” ”Moni Saul, jota paha henki vaivaa,
vapautuu siitä vielä tänäänkin  taiteen
harpunsävelien vaikutuksesta” (Pfen-
ningsdorff).” Ja kuten on säveltaiteen,
niin on kaikkein muidenkin taiteiden lai-
ta. Ei kuitenkaan minkään voima ole
suurempi ja laajemmalle vaikuttava kuin
runouden. Sen kasvattava (tai turmele-
va) merkitys on suunnaton.» (Poulsen).

Taide vaikuttaa valtavasti ihmiseen

kauneudellaan. Mutta siksipä tuskin löy-
tyykään alaa jonne tuo vanha synti, epä-
jumalan palvelus helpommin hiipisi. Es-
teetikkojen epäjumala, »kauneuden siu-
nattu jumalatar» on ihana kuin Milon
Venus. ”Siksipä on nykyaikana kauneut-
ta jumaloivain seurakunta suuri. Monen
ainoana kirkkona on teaatteri. Useam-
pien ehkä vielä – sirkus. Mutta kauneu-
della itsessään ei ole oikeutusta, ellei se
ole hyvän pukuna. Mikä ei ole hyvää, ei
ole enää kaunistakaan. Mutta tätä eivät
nykyajan taiteilijat tahdo myöntää. Heil-
lä on periaate ”l’art pour l’art” s. o. taide
on olemassa taiteen tähden eikä siis mi-
tään muuta tarkoitusta varten. Taiteen
alkuperäinen tarkoitusperä ihmishengen
jalostaminen muuttuu näin ollen aivan
huomaamatta huvittelemiseksi ja kevyt-
mielisen yleisön ajan kuluttamiseksi. Ja
kun ei suinkaan voida sanoa, että par-
haat taiteilijat olisivat parhaita ihmisiä,
jaloimpia luonteita – useinkin päinvas-
toin – niin eipä ihmettä, että taide eksyy
epäpyhille poluille ja turmelee, sekä tai-
teilijan että yleisön. Alastomat naiset ja
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rääkyvä varieteelaulu – ne ovat nykyisen
turmeltuneen taiteellisen maun mukaan
kaunista, avioliittodraamat, uskotto-
muus ja  kaksinnaiminen kaunokirjalli-
suuden läpikäyvänä johtolankana. Miten
vaikeaan asemaan pappi todellisuudessa
joutuu, vaikka periaatteessa onkin tai-
teen ystävä, on itsestään selvä. Hän hy-
väksyy musiikin, runouden, maalaustai-
teen, kuvanveiston y. m. ja johdonmukai-
nen ollakseen myös n. s. taiteitten kukak-
si kutsutun näytelmätaiteen. Hän lukee
jännityksellä Regina v. Emmeritzia y. m.
ja ajattelee mennä katsomaan. Mutta
kun hän todellisuudessa näkee teaatterin
muuttunena enemmän huvitus- kuin ja-
lostuspaikaksi, tulee hän ymmälle. Kris-
tillisyydestä teaatteri on vieraantanut.
Ammattinäyttelijöissä tuskin löytää kris-
tittyä; ja jos näyttelijä tulee herätykseen,
eroo hän ammatistaan, niinkuin joku
vuosi sitten sanomalehtien kertomuksen
mukaan tapahtui Saksassa. Näin ollen
pappi ei hyvällä omallatunnolla voi istua
siellä kussa pilkkaajat istuvat.

Sama on laita kaikkien sellaisten seu-
rojen joissa alkuperäisesti jalostava tar-
koitus on muuttunut huvittelemishimok-
si. Nuorisolla joka kokoontuu tanssila-
voillensa öisiin hurjasteluihin, ei ole jalot
pyrinnöt mielessä, vaan huvittelun halu,
usein raaka ja siveetön. Tähän nähden

pitää paikkana arkkipiispa G. Johansso-
nin vankka  sana: ”kristitty ei tanssi.”
Päin vastoin tulee papin tällaisissa ta-
pauksissa nuhdella ja ojentaa. – Tosin on
huomautettava, ettei ole taiteen syy, jos
sitä väärin käytetään. Syy on turmeltu-
neen taiteilijan ja huvitushaluisen ylei-
sön. Ilon syy ei ole, että iloitaan väärin.
Mutta vaikka pappi itse puolestansa syn-
tiä tekemättä voisikin ottaa osaa sellai-
seen missä toiset syntiä tekevät, tulee
hänen rakkauden tähden jäädä pois, ettei
heikko uskoveli pahentuisi. ”Kaikki on
minulle luvallista, vaan ei kaikki raken-
na” (1 Kor. 10:23). En kuitenkaan tahtoi-
si tehdä mitään kategorista sääntöä, ettei
kukaan pappi koskaan saisi mennä teaat-
teriin, olla läsnä maailman ilotilaisuuk-
sissa j. n. Päin vastoin tiedän, ettei moni
pappi menisi, vaikka käskettäisiin, mutta
ajattelen myös, että voi olla hyvä, jos
pappi joskus niissä on ollut mukana,
vaikkakin sivullisena katsojana, voidak-
seen omintakeisesta kokemuksesta ar-
vostella miten niissä ollaan ja eletään,
kun hän vain samalla valvoo sydäntänsä,
ettei se takerru tähän maailmaan. Sillä ei
mikään enemmän meitä pappeja halven-
na kuin meidän umpimähkäiset mahti-
pontiset tuomitsemisemme asioissa joita
emme tunne.
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Vartijan uusi e-kirja käsittelee maallistumista

Alamäessä sisältää seitsemän kiinnostavaa artikkelia sekä Vartijan päätoimittajien laatiman
johdannon. Voit ladata kirjan ilmaiseksi Vartijan nettisivulta www.vartija-lehti.fi/e-kirja.
Ohessa lyhyt ote jokaisesta artikkelista.

Kimmo Ketola: Kirkko, julkinen valta ja katsomusten markkinat:
Sikäli kun modernisaatio vahvistaa yksilökeskeistä ajattelua myös katsomusten alueella, on
todennäköistä, että ihmiset alkavat lisääntyvässä määrin vieroksua julkiseen valtaan sidok-
sissa olevaa kirkkoinstituutiota. Silloin kun uskonto nähdään julkishyödykkeenä, se nähdään
samalla osana keskitettyä valtarakennelmaa, johon jälkimodernin ajan yksilö ei enää kiinnity
samassa määrin kuin aiemmat sukupolvet.

Ilkka Kantola: Kun pinnalla kuohuu, kirkko tarvitsee kykyä liikkua syvällä:
Kirkon tulisi keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Tämä ei tarkoita, että kirkon tulee keskittyä
opillisen puhtautensa puolustamiseen. Kirkon erityinen vahvuus vuosituhantinen kokemus
on inhimillisen elämän syvyysulottuvuuden tarkastelussa. Juutalaiskristillisen tradition vai-
kutus kulttuuriin on valtava, katsoo sitä sitten kirjallisuuden tai muun taiteen kannalta.

Timo Junkkaala: Maallistuminen kirkon ja teologien oma vika?
Samaan aikaan kun perinteisten kirkkojen jäsenmäärät länsimailla ovat romahtaneet, monet
etelän kirkot ja yleensä evankelikaaliset ja karismaattiset kirkot kasvavat. Olisiko kristinus-
kon uusi tuleminen siinä, että lähetystyön suunta on muuttunut? Maahanmuuttajissa on
paljon kristittyjä, jotka tuovat mukanaan elävän uskon ja luottamuksen Raamattuun.

Petri Järveläinen: Maallistuminen fantastisena ja positiivisena politiikkana:
Luultavasti katteeton puhe maallistumisesta liittyy muuttuneeseen suhteeseen instituutioihin
ja niiden viljelemiin oikeassa olemisen muotoihin. Jos joitakin vuosikymmeniä sitten suo-
malaiset saattoivat luottaa Urho Kekkoseen ja Martti Simojokeen, tällainen luottamus tun-
tuisi nykypäivänä lähinnä naurettavalta.

Isto Peltomäki: Kirkon jäsenyys on kriisissä:
Puheella kirkon sisäisestä maallistumisesta on kuitenkin Suomessa raskas historiallinen
taakka. On syytä viimein päästä tästä taakasta eroon ja rakentaa uudenlainen tapa ymmärtää,
mitä kirkon tehtävä tarkoittaa tässä ajassa ja mitä se merkitsee kirkon jäsenen kannalta.
Historia on kuitenkin tiedostettava, jotta näin voidaan tehdä.

Olli-Pekka Vainio: Yleisprotestantismin viimeiset päivät:
Samoin kuin yksityisen kansalaisen ei tarvitse henkilökohtaisesti tehdä mitään kaupunkinsa
vesijohtoverkoston suhteen, ei hän myöskään ajattele, että hänen pitäisi tehdä jotain seura-
kuntansa hyväksi. Laiskalta kirkolta puuttuvat ne ominaisuudet, jotka saavat ihmiset sitou-
tumaan yhteisöihin.

Kai Sadinmaa: Oliko Jeesus realisti:
Oliko Jeesus realisti kun hän ei suostunut nuolemaan valtaa ja voimaa, ei nyökyttelemään
päätään, ei kumartelemaan pappimaisen alentuvasti joka suuntaan, ettei vaan kukaan louk-
kaantuisi?
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