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Luterilaisuus ja suomalaisuus

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

� Ihmisten tunne kuulumisesta jonkin

uskonnollisen tradition piiriin on usein

epäyhtenevä sen kanssa, kuinka moni

heistä on valmis maksamaan jäsenmak-

sun		tai verojen		muodossa kuulumises-

taan. Sosiologi Grace Davien fraasia ”be-

lieving without belonging” soveltaen voi-

si puhua ilmiöstä ”belonging without

paying”. Esimerkiksi Virossa eräät	kyse-

lyt ovat antaneet ymmärtää, että puolet

virolaisista olisi luterilaisia, kun kuiten-

kin virallinen maksavien jäsenten määrä

on ollut 1990-luvulta lähtien 10–15 %.

Suomessakin tilanne on luultavasti sa-

mankaltainen: luterilaiseksi itsensä ko-

kevia on enemmän kuin kirkollisveroa

maksavia. Ihminen voi erota kirkosta,

mutta kirkko ei niin vain eroakaan ihmi-

sestä.

Arkkipiispa Kari Mäkinen piti ke-

vään kirkolliskokouksen avaukseksi pu-

heen, jossa hän käsitteli luterilaisuuden

ja suomalaisuuden suhdetta reformaa-

tion näkökulmasta. Julkisuudessa enim-

män huomion keräsi puheen tietynlainen

kapinallinen näkökulma. Mäkinen koros-

ti kristinuskon universalistista, rajat ylit-

tävää, ei niitä sulkevaa luonnetta. Hänen

näkemyksensä ei sovi yhteen Euroopassa

kovassa nousussa olevan etnonationalis-

min tai uuskansallismielisyyden kanssa,

jossa kukin kansa määrittyy yhteisen kie-

len, uskonnon ja kansallisen syntyperän

muodostaman kolmiyhteisyyden kautta.

Kunnon puolalainen puhuu puolaa, on

katolilainen, ja hänen juurensa ovat vuo-

sisatojen takana esimerkiksi Lublinin

seuduilla. Kunnon suomalainen puhuu

suomea, on luterilainen (nykyään myös

ortodoksisuus hyväksytään!), ja esi-isät

ovat lähtöisin vaikkapa Kainuun erä-

maista. Siihen määritelmään eivät ulko-

mailta tulleet eriväriset ja eri uskontoa

tunnustavat ihmiset sovi.

Mäkinen on ennenkin sanonut, että

kirkko ei aja itsekkäästi vain suomalais-

ten tai Suomen valtion etuja. Nytkin hän

totesi, että luterilaisuus ei ole vain suo-

malaisuutta eikä suomalaisuus vain lute-

rilaisuutta. Samoin hän totesi, että val-

tiojohto ei johda kirkkoa ja että kirkolla

on ”vapaa, tarvittaessa kriittinenkin toi-

minnan ja puheen tila yhteiskunnassa”.

Vaikka kirkko Suomessa toimiikin yh-

teiskunnan pelisääntöjen ja julkishallin-

non hyvien periaatteiden mukaan, Suo-

messa ei kuitenkaan ole valtionkirkkoa,

mikä tosiasia ei millään ole mennäkseen

yleiseen tietoisuuteen. Kirkolla on oma

päätöksentekojärjestelmä ja hallinto. Ja

näkeehän erillisyyden valtiosta siinäkin,

että jos toisin olisi, olisi kirkonkin rahoi-
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tusta leikattu niin, että vähiten tuottoi-

sat piispat olisi tänä keväänä irtisanottu.

Mäkisen ajatuksista eivät kaikki ole

pitäneet. Monien pelokkaiden ja pienisie-

luisten ”maahanmuuttokriittisten” mie-

lestä luterilaisen kirkon pitäisi nimen-

omaan antaa oma panoksensa Suomen

rajojen puolustamiseen uhkaavaa pako-

laistulvaa vastaan. Miten sekin sitten ta-

pahtuisi? Kuvitelmissa lienee kiihkeä

saarnaaminen ”vääräuskoisia” vastaan,

jonkinlaisen ristiretkimentaliteetin luo-

minen. Tosin jo vuodesta 2010 lähtien on

ollut�nähtävissä,�että Mäkisen uskonnol-

lisille kriitikoille ei yleensäkään kelpaa

mikään, mitä hän sanoo. Hän on heille

kuin Yhdysvalloissa Obama republikaa-

neille: vastustus on systemaattista ja ir-

rationaalista.

Joissakin Suomen uskonnollisissa

piireissä tuntuu yhä elävän vahvana ku-

vitelma�siitä, että�Suomi olisi suorastaan

valittu kansa. TV7:n ohjelmista voi hel-

posti sattua korvaan hengellinen musiik-

kiesitys, jossa pyydetään Jumalaa siu-

naamaan ”tätä kansakuntaa”. Silloin ei

voi olla ajattelematta, että lauluntekijän

mielessä on kangastellut kuva juuri edel-

lä��mainitun��kaltaisesta��”puhtaasta” ja

yhtenäisestä kristillisestä yhteisöstä. Se

on Mäkisen sanoin ”romantisoivaa taak-

sepäin katsomista”.

Ei se sentään ole niin mielipuolista

kansan jumalallistamista kuin mitä ruot-

salaiset historioitsijat reformaation ta-

pahduttua harjoittivat. He keksivät to-

disteita sille, että ruotsalaiset olivat mui-

naisten israelilaisten suoria jälkeläisiä ja

ruotsin kieli selvää sukua heprealle. Vii-

purin piispa Petrus Bång kirjoitti 1600-

luvulla, että�itse luomiskertomuksen Aa-

tami oli asunut Ruotsissa ja tehnyt piis-

pantarkastuksen (!) Ruotsin alkukirk-

koon. Siitä on paha panna paremmaksi.

42



Pappi vai poliitikko? Paavi

Franciscus valtiovierailulla

Kuubassa

Petra Kuivala

Kirkon pitkä historia Kuubassa

Kuuba�on ollut katoliselle kirkolle erityi-

nen kohdemaa viimeisen 60 vuoden ajan.

Siirtomaa-ajalla Kuubaan juurtunut ka-

tolinen kirkko on Fidel Castron vuonna

1959 toteutuneesta vallankumouksesta

lähtien elänyt kommunistisen yhteiskun-

nan osana. Kirkon elämä vallankumouk-

sen Kuubassa on ollut vastakkainasette-

lun�sävyttämää:�kommunistinen�hallitus

ja katolinen kirkko eivät ole useinkaan

saavuttaneet yhteisymmärrystä siitä,

mikä kirkon paikka ja rooli kuubalaisessa

yhteiskunnassa on.

Katolisen kirkon asema vallanku-

mouksen todellisuudessa on ollut Kuu-

bassa sekä sisä- että ulkopoliittinen kysy-

mys. Kansallisen vallankumouksen kon-

tekstiin ajatus universaalin, ylikansalli-

sen yhteisön läsnäolosta on istunut yhtä

huonosti kuin ajatus uskonnollisuudesta

istuu kommunistiseen ideologiaan. Kato-

lisen kirkon rooli maailmanlaajuisena

hengellisenä ja poliittisena toimijana on

vaikuttanut paikallisen kirkon ja kom-

munistisen hallinnon suhteeseen Kuu-

bassa – ylikansallinen kirkko on näyttäy-

tynyt uhkana ja hallitsemattomana voi-

mana kansallisessa vallankumouksessa.

Katolisen kirkon mukaan kommunismi

on puolestaan perinteisesti merkinnyt

uhkaa sekä ihmisyydelle että uskonnolle.

Valtion ja kirkon vastakkainasettelu

oli Kuubassa kiihkeintä Fidel Castron

vallankumouksen ensimmäisinä vuosi-

kymmeninä. Tämä historia on edelleen

vahvasti läsnä kuubalaisessa arkikoke-

muksessa: katolisen kirkon ja valtion

suhdetta tämän päivän Kuubassa mää-

rittelevät edelleen lähihistorian koke-

mukset ja muistot. Katolinen kirkko on

kulkenut�pitkän tien�suhtautumisessaan

vallankumoukseen: 1960-luvun voimak-

kaasta vastustuksesta ja kommunismin

tuomitsemisesta aina 1970-luvun pako-

tettuun vetäytymiseen ja tiukasti rajoi-

tettuun olemassaoloon, josta kirkko pala-

si elävien kirjoihin vasta 1980-luvun lo-

pussa pitkän kehityksen kautta. Tuolloin

myös valtio���päivitti���suhtautumistaan

kirkkoon: Neuvostoliiton romahtaminen

ja siitä seuranneet pulavuodet sekä kom-

munistiseen ideologiaan todellisuuden

sanelemana tehdyt��päivitykset johtivat
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ateismin ihanteen poistaminen perustus-

laista 1990-luvun alussa. Poikkeukselli-

sen vaikeassa yhteiskunnallisessa tilan-

teessa kirkko alkoi myös kiinnostaa kan-

salaisia arjen haasteita suurempien kysy-

mysten esittäjänä ja arvotyhjiön korvaa-

jana. Talouskehityksen hidastuminen,

infrastruktuurin ongelmat sekä arkielä-

mässä koettavat materiaaliset puutteet

ovat tehneet kirkosta varteenotettavan

siviiliyhteiskunnan toimijan 2000-luvun

Kuubassa.

Kirkon asema vallankumouksessa on

ollut myös ulkopoliittinen kysymys. Kyl-

män sodan hengessä Neuvostoliitolla ja

Yhdysvalloilla on ollut asiaan sanansa

sanottavana. Voimakkaimmin kirkon ja

vallankumouksen suhteen määrittelemi-

seen on kuitenkin osallistunut Pyhä is-

tuin. Katolisen kirkon korkeimpana auk-

toriteettina se on alusta alkanut ottanut

omilla tarkkailu- ja ohjaustoimillaan

paikkansa kuubalaisessa keskustelussa.

Pyhä istuin on osallistunut aktiivisesti

sekä Kuuban kirkon sisäisen kehityksen

ohjaamiseen ja epävirallisen elintilan jär-

jestämiseen että viralliseen kommuni-

kaatioon valtion kanssa. Jyrkimmän vas-

takkainasettelun vuosina paikallisen kir-

kon ja kommunistisen hallinnon suhteet

olivat niin tulehtuneet, että lähestulkoon

kaikki yhteydenpito ja sovittelu tapahtui

Pyhän istuimen toimesta. Esimerkiksi

vanhan sukupolven katolilaiset muistele-

vat edelleen 1960-luvun varhaisia vuosia,

jolloin Pyhän istuimen Kuubaan lähettä-

mä apostolinen nuntius kiersi jatkuvasti

saarella ratkomassa usein väkivaltaisek-

sikin äityneitä katolilaisten ja kommu-

nistien yhteenottoja. Nuntius myös jal-

kautti sihteeristönsä valvomaan, ettei

kirkkoja suljettu painostuksen alla, ja

raportoi tilanteen kehittymisestä kerto-

musten mukaan suoraan muuan muassa

paavi Johannes XXIII:lle.

Vastakkainasettelusta ja konflikteis-

ta huolimatta katolinen kirkko on ollut

olemassa kuubalaisessa yhteiskunnassa

koko vallankumouksen ajan. Tällä het-

kellä kirkon ja valtion suhde on perus-

piirteissään�diplomaattinen mutta�pidät-

tyväinen, parhaimmillaan yhteistyöky-

kyinen�ja�paikoittain jopa�lämmin. Viral-

lisesti Kuubassa vallitsee uskonnonva-

paus, käytännössä vallankumous ideolo-

gisena ja poliittisena rakenteena säätelee

koko valtion toimintaa paitsi nykylin-

jaustensa myös kansakunnan muistin

ansiosta. Paikallistasolla kirkon ja val-

tion yhteistyön sujuvuutta määrittelevät

henkilösuhteet, vallitsevat käytännöt

sekä konkreettinen tarve yhteistyölle.

Kirkkoon myös pätee Kuubassa yleisesti

tunnustettu tosiasia: ihanteet ja realitee-

tit, normit ja käytännöt, eivät aina koh-

taa. Todellisuudesta�on monta tulkintaa,

virallisella kertomuksella monta vaihto-

ehtoista tarinaa. Myös sukupolvien koke-

mukset eroavat toisistaan. Vallanku-

mouksen ensimmäinen sukupolvi muis-

taa yhtä jyrkän jaottelun yhteisöllisesti

hyväksyttyihin kommunisteihin ja tor-

juttuihin katolilaisiin, nuoremmille

kuubalaisille�tarve jyrkkään ideologiseen

jaotteluun ei enää ole päivänpolttava tee-

ma. He kysyvät arjessaan, onko ideologia

ylipäätään tarpeellista. Näille sukupolvil-

le kuubalainen nykytodellisuus on yksi

ideologinen viitekehys, jota haastavat ja

täydentävät ulkoapäin saapuvat uudet
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kulttuuriset vaikutteet ja arvot.

Kuuba elää 2010-luvulla murrosvai-

heessa, jota luonnehtii sekä yhteiskunta-

rakenteen kansallinen arvioiminen ja

päivittäminen että kansainvälisen osalli-

suuden kehittäminen. Fidel Castro on

yhä vallankumouksen symboli vaikka

presidenttinä onkin vuodesta 2006 al-

kaen (virassa 2008 alkaen) toiminut hä-

nen nuorempi veljensä Raúl Castro. Ky-

symykset vallankumouksen jatkuvuu-

desta, ideologisen perustan kestävyydes-

tä sekä kuubalaisesta arvo- ja moraalijär-

jestelmästä limittyvät kysymyksiin konk-

reettisesta kehityksestä kansantaloudes-

sa, infrastruktuurissa ja ulkopoliittisissa

suhteissa. Kaiken tämän perustana on

vallankumous: Kuubaa edelleen�hallitse-

va todellisuus ja konteksti.

Vallankumous mielletään Kuubassa

yksittäisen�tapahtuman�sijasta�dynaami-

seksi ilmiöksi. Se on jatkuva todellisuus,

joka muuttuu ja kehittyy: vuonna 1959

toteutunut vallankumous jatkuu edel-

leen. Melko yleisesti kuitenkin tunnuste-

taan, että 1960-luvun, tai edes 1990-lu-

vun, kommunismi ei sellaisenaan enää

sovellu tämän päivän kuubalaiseen yh-

teiskuntaan, vaikka sitä onkin yritetty

säilyttää pitkään. Yleisesti hyväksytty

käsitys näyttää olevan, että Kuuban po-

liittista ja taloudellista mallia on päivitet-

tävä vaikka ideologinen viitekehys säilyi-

sikin samana. On myös muistettava, että

poliittinen ajattelu ja arkikokemukset

ovat Kuubassa usein toisistaan irrallisia

ja toisilleen vastakkaisia. Muun muassa

eräs kuubalainen nuori äiti ilmaisi tämän

toteamalla, että diplomatian edistysaske-

leet eivät merkitse hänelle paljonkaan,

mikäli leivän ja kananmunien toimitta-

mista hänen asuinalueelleen ei kyetä ta-

kaamaan. Kuuban 2010-luvun kehitystä

kutsutaan kansainvälisessä���tutkimuk-

sessa muutoksen ja kehityksen tilaksi.

Poliittiset muutokset, kansainvälisten

suhteiden vahvistuminen ja pyrkimys ta-

lousreformiin näyttäytyvät arjessa muu-

tostoiveikkuutena ja -paineena. Tällä

hetkellä on selvää, että Kuuba on muut-

tumassa – mutta muutoksen suuntaa py-

ritään yhä hahmottamaan.

Katolinen kirkko on ottanut näyttä-

vän ja aktiivisen roolin muutosvaiheen

toimijana sekä kansainvälisen diploma-

tian edistysaskelissa että kuubalaisessa

arjessa. Diplomatian saralla paavi Fran-

ciscus ja kuubalaiset katoliset piispat

näyttelivät merkittävää roolia joulukuus-

sa 2014 julkistetussa Kuuban ja Yhdys-

valtain diplomaattisuhteiden solmimises-

sa sekä lähentymiseen liittyneessä poliit-

tisten vankien vapauttamisessa. Paavi

Franciscuksen henkilökohtainen aloite

johti vuonna 1961 tapahtuneen välirikon

korjaamiseen ja tulevaisuuden uudel-

leenvisiointiin. Kuubassa piispat�ovat�pi-

täneet yllä esimerkiksi yhteiskunnallisen

oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien

sekä vankien kohtelun kysymyksiä. Ka-

tolinen kirkko on noussut�yhteiskunnas-

sa esille merkittävänä palveluntarjoajana

myös arjessa; se on alkanut tarjota sitä,

mihin valtion resurssit eivät riitä. Tämä

on saanut sekä paikallisen kirkon että

Franciscuksen näyttäytymään Kuubassa

eräänlaisena uuden ajan airueena. Kirk-

ko on nosteessa, jota myös Franciscuksen

vierailu Kuubaan�19.–22.9.2015 vahvisti.
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Rutiini paavin vastaanottamisessa

Paavi Franciscus oli kolmas perättäinen

Kuubassa vieraillut paavi. Johannes

Paavali II vieraili saarella vuonna 1998,

Benedictus XVI vuonna 2012. Kumpi-

kin vierailu on merkinnyt uutta askelta

kirkon ja vallankumouksen suhteessa.

Edeltäjiinsä verrattuna Franciscus on

Kuuban�katolilaisille�kuitenkin�paitsi isä

myös veli: Argentiinasta kotoisin oleva

Franciscus jakaa kuubalaisten kanssa äi-

dinkielen ja kulttuuriperinnön, hän tun-

tee kuubalaisen todellisuuden omasta ko-

kemusmaailmastaan käsin ja on toimi-

nut vuosikymmenten ajan samassa

maantieteellisessä verkostossa kuubalai-

sen kirkon kanssa. Koetun läheisyyden

vuoksi Franciscus��on otettu Kuubassa

lämpimästi vastaan aina kautensa alusta

saakka. Luonnollisesti Franciscuksen

imagoa on valaissut erityisesti hänen

osallisuutensa Kuuban ja Yhdysvaltain

diplomaattisten suhteiden palauttami-

seen. Tämä on myös asettanut hänet

Kuubassa kuplivan muutoksen vertaus-

kuvaksi.

Ensimmäiset huhut paavi Francis-

cuksen vierailusta Kuubaan alkoivat liik-

kua Havannassa kevättalvella 2015. Tie-

toa siitä, mistä huhu oli saanut alkunsa

ja millä perustein, ei ollut virallisesti saa-

tavilla mutta kysymystä spekuloitiin

sekä kadulla että valtiollisen televisioka-

navan lähetyksissä. Kun tieto Francis-

cuksen vierailusta Kuubaan lopulta vah-

vistui, se oli valtakunnallisen (kommu-

nistisen puolueen ohjaaman) median

pääuutinen. Hieman virallisen ilmoituk-

sen jälkeen saapui tieto, että vierailu

todellakin järjestettiin spontaanisti; tie-

tojen mukaan aloite matkan järjestämi-

seen oli tullut Franciscukselta itseltään,

ei Kuuban��kirkollisilta��tai��valtiollisilta

tahoilta.

Jo ennen vierailun alkua oli selvää,

että Franciscuksen matka kytkeytyi laa-

joihin kansainvälisiin teemoihin sekä val-

taviin saaren sisällä velloneisiin odotuk-

siin. Hänen vierailullaan oli suuri merki-

tys sekä Kuuban valtiolle että katoliselle

kirkolle Kuubassa. Tämä selittää sen,

miksi vierailuun kohdistui suorastaan

mahdottoman suuria odotuksia ja tunne-

latauksia. Länsimaisissa kaavailuissa

Franciscuksen odotettiin purkavan Kuu-

baa vastaan asetettu kauppasaarto, va-

pauttavan poliittiset vangit sekä tarttu-

van tiukasti Kuuban ihmisoikeuskysy-

myksiin. Toisaalta hänen pelättiin myö-

täilevän kommunistista hallintoa ja

osoittavan tukensa Castrolle. Kuuban

katolilaiset odottivat paavin raivaavan

kirkolle lisää toimintavapautta, Floridan

katolilaisista monet jännittivät Francis-

cuksen asettuvan marxilaisuuden kan-

nalle. Osa tavallisista kuubalaista toivoi

paavin tuovan tuulahduksen tulevaisuut-

ta, kehittävän kuubalaista yhteiskuntaa

ja avaavan uusia ovia maailmaan. Vallan-

kumousta vankkumattomasti kannatta-

neet kuubalaiset puolestaan näkivät

Franciscuksen vallankumouksen vastus-

tajana ja pelkäsivät paavin mitätöivän ja

muuttavan juuri sitä, mikä on heille ra-

kasta kuubalaisuudessa.

Vierailun alkaessa koko saari tuntui

verhoutuvan pieniin Kuuban ja Vatikaa-

nin lippuihin (joita kommunistiset kan-

salaisjärjestöt jakoivat)�sekä�vierailun vi-

rallisiin oheistuotteisiin kuten Francis-
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cus-julisteeseen ja helleviuhkaan (joita

jakoi katolinen kirkko). Maaseudulla ta-

loissa ei ehkä ollut kattoa eikä enää asuk-

kaitakaan, mutta oveen oli silti kiinnitet-

ty�paavijuliste. Vierailupäivät oli julistet-

tu kansallisiksi vapaapäiviksi ja valtio-

johto oli ilmaissut toiveensa siitä, että

mahdollisimmat suuret kansanjoukot ko-

koontuisivat tervehtimään Franciscusta.

Valtiollinen, vallankumouksen ideolo-

giaan sitoutunut uutiskanava välitti suo-

rana�lähetyksenä�tietoa�vierailun eri vai-

heista ja oli��kutsunut��studion��täyteen

asiantuntijakommentaattoreja selittä-

mään vierailua omista viitekehyksistään,

kuten yliopistotutkimuksesta tai katoli-

sesta kirkosta, käsin. Kirkon piirissä

huomautettiin kitkerästi, ettei teologi-

nen terminologia ollut kommunistisen

puolueen hallinnoiman kanavan uutis-

toimittajille tuttua��– reportaaseissa oli

ajoittain suuriakin asiavirheitä. Toisaal-

ta merkillepantavaa oli, että katolinen

kirkko oli saanut uutisstudioon omat

edustajansa – kirkolla ei nimittäin sisäl-

löntuottajan roolissa ole vuoden 1960 jäl-

keen ollut pääsyä Kuuban valtiolliseen

mediaan.

Muutoksen kasvot ja ääni

Silmiinpistävää Franciscuksen Kuuban-

vierailun ohjelmassa oli sen korostetun

hengellinen sisältö – vaikka se onkin kir-

kollisesta näkökulmasta loogista, Kuu-

bassa se herätti ihmetystä. Kuubalaisten

odotukset olivat kohdistuneet huomatta-

vasti suorasanaisemman�poliittisempaan

vierailuun. Franciscuksen neljään saarel-

la viettämään päivään oli sisällytetty kol-

me kaupunkia: pääkaupunki Havannan

lisäksi paavi vieraili Holguínin ja�Santia-

go de Cuban kaupungeissa. Päivien pää-

sisältö muodostui messuista, rukoushet-

kistä ja julkisista puheista pääasiassa us-

konnolliselle yleisölle. Selkeän poliittisia

osuuksia vierailussa olivat vain sen alku-

ja loppuseremoniat lentokentillä sekä ta-

paamiset Raúl ja Fidel Castron kanssa.

Vierailun�ohjelma�heijasti aivan yhtä

paljon Franciscuksen omia intentioita

kuin����kuubalaista����nykyhengellisyyttä.

Ohjelma oli rakennettu ennen kaikkea

katekeesihenkiseksi: kaikki vierailun ai-

kana julkisesti esitetty nousi kirkosta,

teologiasta ja hengellisyydestä – ja ennen

kaikkea niiden opettelemisesta. Tämä

korosti osaltaan kuubalaisen todellisuu-

den moniulotteisuutta. Paradoksaalisesti

vierailun suuret hengelliset yleisötapah-

tumat, kuten jumalanpalvelukset, koros-

tivat kuubalaisten vallankumouksen su-

kupolvien irrallisuutta kristillisestä tra-

ditiosta. Vain aktiiviset uskonnon har-

joittajat osasivat osallistua messuun ak-

tiivisesti; valtaosa paikalle saapuneista ei

tuntenut katolista messua eikä sen toi-

mintakulttuuria. Heitä varten messuissa

olikin paikalla juontaja, joka hyvissä ajoin

ennen Franciscuksen saapumista ja mes-

sun alkua piti opetustuokion liittyen

messun merkitykseen ja sisältöön. Juon-

taja selitti sadoille tuhansille osallistujil-

le, mitä synnintunnustus merkitsee, mitä

armo on ja miten voi osallistua ehtoolli-

selle.��Juontajan��johdolla��jumalanpalve-

luskansa myös harjoitteli jumalanpalve-

luksen��lauluja ja��liturgisia��vuorolaulu-

osioita etukäteen. Vierailukaupunkien

kaduilla puolestaan jaettiin lentolehtisiä,

joissa opetettiin, mitä paavius tarkoittaa
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ja paavin virka sisältää.

Pieteetillä valmistellut messut�toivat

sekä muodollaan että sisällöllään esille

katolisen kirkon ajankohtaisen agendan

nyky-Kuubassa: pyrkimyksen aktiiviseen

evankeliointiin. Kirkko pyrkii papiston,

sääntökuntien ja maallikkojen voimin

evankelioimaan sekä kirkkoon löyhästi

kiinnittyneitä että kokonaan sen ulko-

puolella olevia. Vallitsevan käsityksen

mukaan noin 60–70 % kuubalaisista on

katolilaisia; suuri osa kastettuja kirkon

jäseniä, osa identiteetiltään kirkkoon liit-

tyviä. Kuitenkin vain noin 2–3 % heistä

osallistuu säännöllisesti kirkon toimin-

taan. Kirkko tiedostaakin, että jäsenpoh-

jan�lisääminen�ja�jäsenten�sitouttaminen

ovat avainasemassa tulevaisuuden kan-

nalta. Samalla kirkko kantaa huolta kris-

tillisen tradition ja teologian tuntemuk-

sesta kuubalaisten katolilaisten keskuu-

dessa.

Franciscuksen iskusanoja Kuuballe

olivat oikeudenmukaisuus, rakkaudelli-

suus, armahtaminen ja sovinto. Hän ko-

rosti�kaikessa kristinuskon�roolia yhteis-

kunnan positiivisena voimavarana. Fran-

ciscus kehotti kuubalaisia palvelemaan

toisiaan eikä ideologiaa sekä määrittele-

mään kansakunnan sen mukaan, kuinka

se pitää huolta heikoimmistaan. Kannan-

otot perustuivat aina kristilliseen teolo-

giaan; Franciscus painotti kärsivällisesti,

että kristinuskon perusarvoja ja toimin-

tavelvoitteita ovat oikeudenmukaisuus ja

huolenpito. Hän myös viittasi kirkon roo-

liin näiden teemojen esillä pitäjänä ja

yhteiskunnallisena arvovaikuttajana.

Kuubassa katolinen kirkko onkin käy-

tännössä ainoita tämänhetkisen siviiliyh-

teiskunnan verrattain itsenäisiä toimijoi-

ta. Se�on�omaksunut roolin niiden�palve-

lujen tarjoajana,��joita��valtio��ei��kykene

tuottamaan suuresta kysynnästä huoli-

matta. Tällaisia ovat viime vuosina olleet

esimerkiksi vieraiden kielten opetus sekä

tietotekniikan peruskurssit. Kirkon dia-

koninen rooli on myös korostunut valtion

taloudellisten rakenteiden osoittaudut-

tua toistavasti riittämättömiksi. Diako-

nia on myös tuonut kirkon ja valtion

yhteistyöhön esimerkiksi lastenhoidon,

vanhuspalvelujen ja ruoka-avun osalta.

Franciscus näyttää omaksuneen roo-

lin kuubalaisten tunteiden sanoittajana:

omasta asemastaan käsin hän pystyi vie-

railullaankin lausumaan rehellisiä, ajoit-

tain kivuliaitakin huomioita ja tulkintoja

kuubalaisesta nykytodellisuudesta – sii-

tä, mitä kaikki saarella elävät eivät koe

voivansa ilmaista vapaasti. Monien mie-

lestä hän�myös antoi kasvot muutokselle

ja erityisesti muutostoiveikkuudelle posi-

tiivisuuden läpäisemällä viestillään. Esi-

merkiksi Bostonin arkkipiispa, kardinaa-

li Sean O’Malley totesi vierailun aika-

na, että��yli 30��vuoden��ajan��Kuubassa

vierailtuaan hän ei ollut aiemmin todis-

tanut vastaavanlaista innostuksen ja toi-

von mielialaa.

Franciscus korosti Kuuban tarvetta

kehittyä kansakuntana ja valtiona. Nuo-

ria hän kehotti unelmoimaan tulevaisuu-

desta – vaikka Kuubassa keskustellaan-

kin paljon nuoren sukupolven halusta

irrottautua vallankumouksen perinnös-

tä. Franciscus argumentoi Kuuban ole-

van sisäsyntyisesti kristillinen, katolinen

kansakunta ja katolisen kirkon kuulu-

neen aina kuubalaiseen yhteiskuntaan.
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Hän julisti kristinuskon olevan vallanku-

mous itsessään ja katolisen kirkon toimi-

van koko Kuuban parhaaksi. Kuuban

katolinen piispainkokous kuvasi Francis-

cuksen ydinviestin olevan inklusiivinen

ja tervetulleeksi toivottava. Piispain-

kokouksen edustajat�painottivat, että in-

kluusio ulottui kaikkiin kuubalaisiin, ei

ainoastaan kirkon sisäpiiriläisiin.

Sovinto nousi Franciscuksen ydin-

viestiksi kuubalaisille. Hän korosti, että

kyetäkseen suuntautumaan tulevaan

kuubalaisten oli tehtävä sovinto mennei-

syyden kanssa. Tämä katsottiin viittauk-

seksi sekä kirkkoon että valtioon: kom-

munistien ja katolilaisten välillä vallin-

neeseen konfliktiin, kansakunnan jakau-

tumiseen suhteessa vallankumoukseen.

Franciscus välitti sovintoa myös nyky-

Kuubassa vallitseviin moniin jakolinjoi-

hin: yhteiskunnan hyväosaisten ja elinta-

sokuiluun vajonneiden välille, ideologis-

ten�ja moraalisten kysymysten repimille,

maastamuuton raunioittamien perhei-

den ja sukujen keskuuteen, historian ja

nykyisyyden välissä tasapainotteleville,

joiden on vaikeaa nähdä tulevaisuutta.

Konkreettisesti sovinnon viesti tuli näky-

viin aukiolla ja ruohokentillä, joille kato-

lilaiset ja kommunistit olivat kokoontu-

neet katsomaan Franciscusta. Heidän

joukossaan oli myös Kuubaan Yhdysval-

loista saapuneita�katolisia�matkaryhmiä.

Juuri heidän läsnäolonsa paavin vierai-

lulla kantoi erityistä historiallista merki-

tystä: monet heistä olivat kuubalaisia ka-

tolilaisia, jotka olivat poistuneet maasta

vallankumouksen alkuvuosina. Osa heis-

tä palasi kotimaahansa ensimmäistä ker-

taa lähtönsä jälkeen. Heidän läsnäolonsa

liitti Franciscuksen ansioiksi myös kuu-

balaisen katolisuuden vastakappaleiden,

usein kipeän ja painavan menneisyyden

repimien kuubalaisten ja ulkokuubalais-

ten katolilaisten, yhteen tuomisen.

Myös henkilösuhteet saivat oman

roolinsa vierailulla. Presidentti Raúl

Castro edusti Franciscuksen rinnalla

koko�vierailun�ajan: lupauksensa�mukai-

sesti Raúl matkusti paavin mukana kau-

pungista toiseen. Kuubassa kiinnitettiin

huomiota siihen, että Raúl esiintyi julki-

suudessa hyväntuulisena ja silminnäh-

den tyytyväisenä – mutta ettei valtiolli-

nen televisiokanava missään vaiheessa

vierailua näyttänyt Raúlia varsinaisesti

ilmaisemassa hengellisyyttä. Esimerkiksi

messujen suorat lähetykset näyttivät hä-

nen saapumisensa ja poistumisensa mut-

ta eivät kertaakaan Raúlia messun aika-

na. Tästä huolimatta Raúlin läsnäolo

sekä Franciscuksen iloiseksi kuvattu vie-

railu Fidelin luona tulkittiin merkittä-

väksi symboleiksi ja uuden ajan enteiksi:

kuubalaiset olivat painaneet tarkasti

mieleensä Raúlin toteamuksen siitä, että

mikäli katolinen kirkko jatkaisi Francis-

cuksen viitoittamalla tiellä, hänkin saat-

taisi harkita kirkkoon palaamista.

Franciscus on henkilösuhteiden ta-

solla operoiva johtaja myös omassa kir-

kossaan. Koko vierailun ajan oli selvää,

että Franciscus tunsi hyvin maaperän,

jolla hän Kuubassa liikkui. Hänet nähtiin

myös usein hyväntuulisissa, läheisissä

keskusteluissa muun muassa kuubalais-

ten piispojen kanssa. Monet heistä ovat

Franciscuksen vanhoja tuttuja, joihin

hän on pitänyt yhteyttä jo vuosikymmen-

ten ajan. Henkilökohtaisista syistä osal-
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listumaan estyneille kuubalaispiispoille

Franciscus soitti piispakollegoilta laina-

tuilla kännyköillä. Kuubalainen kirkko

korostikin Franciscuksen merkitystä in-

himillisenä ja lähestyttävänä paavina.

Osoituksena tästä kirkon piiriin jäi elä-

mään monia anekdootteja, esimerkiksi

Franciscuksen riemu papeilta lahjaksi

saamistaan���kekseistä ja haluttomuus

päästää keksejä näköpiiristään, jotta hä-

nen seurueensa ei piilottaisi niitä epäter-

veellisenä vaihtoehtona paavillisessa ruo-

kavaliossa.

Mitä Franciscus sai aikaan?

Kun Franciscus poistui, Kuuba jäi käsit-

telemään ja tulkitsemaan hänen vierai-

luaan. Päällimmäisenä reaktiona paavin

vahvan läsnäolon jättämään���tyhjiöön

tuntui laskeutuvan tulkintojen kirjo ja

laaja-alainen hämmennys. Kuubalaiset

eivät vaikuttaneet yksimielisiltä sen suh-

teen, mikä oli ollut vierailun tarkoitus ja

kuinka se oli toteutunut. Osaksi reaktioi-

den kirjo heijastaa Franciscuksen vierai-

luun kohdistuneita valtavia odotuksia.

Eräs katolisen kirkon virkailija totesi,

että tilanne oli ainutkertainen vierailua

tulkittaessa. Johannes Paavali II:n vie-

railu oli avannut aivan uuden ulottuvuu-

den kuubalaiseen todellisuuteen�– siihen

ei ollut kohdistunut niinkään odotuksia

vaan avaraa ihmettelyä. Benedictus

XVI:n vierailuun ei myöskään ollut koh-

distunut täsmällisiä odotuksia vaan sitä

oli pidetty enemmänkin perinteisenä pai-

menmatkana ilman suurta uudistusmie-

listä agendaa. Franciscuksen vierailu sen

sijaan kantoi kaikkia kuubalaisen nyky-

todellisuuden ulottuvuuksia yhdistetty-

nä paavin uudentyyppiseen rooliin sa-

manaikaisesti helposti lähestyttävänä ja

spektaakkelinomaisena mediapersoona-

na.

Keskeiseksi kysymykseksi vierailun

tulkinnassa nousi se, mikä oli lopulta

ollut Franciscuksen intentio: oliko vierai-

lu ollut luonteeltaan poliittinen vai hen-

gellinen, oliko Franciscus esiintynyt po-

liittisena toimijana vaiko kirkkonsa pai-

menena? Kysymys kumpuaa osaltaan

kuubalaisesta teologiasta ja kirkon ja val-

lankumouksen suhteesta: voimakas kah-

tiajako poliittisen ja hengellisen, maalli-

sen ja uskonnollisen, valtiollisen ja kir-

kollisen välillä��suuntasi myös Francis-

cuksen viestin vastaanottoa ja tulkintaa.

Kuubalaiseen katolisuuteen näyttää

kuuluvan pyrkimys tehdä ero kirkon

hengellisen viestin ja politiikan välille –

turvata kirkon toimintavapaus pysyttele-

mällä ulkopuolella ja samanaikaisesti

vahvistaa omaa identiteettiä marginaali-

sena vastavoimana. Franciscus näytti

omaksuneen tämän kanssa tarkasti lin-

jassa olleen diplomaattisen asemoitumi-

sen Kuuban maaperällä. Sekä joukko kir-

kon sisäpuolisia että osa suuresta yleisös-

tä kysyi diplomatiasta hämmentyneenä,

oliko paavilla ollut lainkaan suoranaista

poliittista viestiä – ja jos oli, lausuiko hän

sen tarpeeksi selväsanaisesti.

Kuuban sisäpoliittista ja kirkkopoliit-

tista tilannetta tuntevalle oli�selvää, että

Franciscuksen puheessa Kuubassa oli

jatkuvasti särmikäs poliittinen ulottu-

vuus – sillä katolinen kirkko on merkit-

tävä poliittinen toimija kuubalaisessa ny-

kytodellisuudessa, korosti se rooliaan tai

ei. Paradoksaalista on, että kaikille
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kuubalaisille paljon odotettu poliittinen

viesti ei vain auennut – osalle viesti jäi

paavin käyttämän kristillisen kielen ja

symboliikan verhoamaksi. Vierailun jäl-

keen kirkon piirissä kysyttiinkin, tavoit-

tiko Franciscus kansan syvät rivit. Tuliko

hänen korostetun teologinen sisältönsä

ymmärretyksi, tuliko hänen teologinen

retoriikkansa käsitetyksi? Pystyivätkö

vallankumouksen kasvatit, kristillisestä

perinteestä pitkälle vieraantuneet suku-

polvet löytämään vertauksiin verhoillut

kommentit? Viesti oli selvä lähinnä kir-

kon sisäpuolisille. ”Ne, joilla on korvat,

ne kuulkoon”, nauroi havannalainen

pappi erään Franciscuksen saarnan aika-

na. Osa papistosta kuitenkin ilmaisi pet-

tymyksensä, joko hienovaraisesti tai peit-

telemättä. He liittyivät kuubalaisten

joukkoon, jotka olisivat toivoneet suo-

rasanaisempia lausuntoja ja enemmän

painetta muutoksen aikaansaamiselle.

Virallisesti kirkko totesi vierailun olleen

vahva osoitus kuubalaisesta kristillisyy-

destä ja kirkon paikasta Kuubassa. Kirk-

ko tahtoi myös selvästi hyödyntää vierai-

lun tuomaa positiivista nostetta: esimer-

kiksi piispat julkaisivat pian vierailun

jälkeen lausuntoja,joissa he kommentoi-

vat ja tulkitsivat vierailun antia sekä

julistivat kirkon jatkavan työtään Kuu-

bassa paavin esimerkin suuntaisesti.

Merkittävää ei kuitenkaan ole ai-

noastaan se, mitä Franciscus teki ja sanoi

Kuubassa. Jo vierailu itsessään oli poliit-

tinen teko – ja juuri se, että vierailu oli

luonteeltaan korostetun hengellinen, oli

itsessään voimakas poliittinen viesti kuu-

balaisessa nykytodellisuudessa. Huo-

mionarvioista on myös se,että paavi itse

tahtoi liittää toisiinsa vierailut Kuubaan

ja Yhdysvaltoihin – yhdistää vierailut val-

tioihin, joiden historiallisen yhteyden löy-

tämisessä hän itse oli näytellyt näkyvää

roolia. Yhdysvalloissa paavillinen dele-

gaatio myös tapasi poliittisia päättäjiä

käyden keskustelua kauppasaarrosta ja

mahdollisuuksista sen purkamiseen.

Kuubassa paavin läsnäolo puolestaan

osoitti sen, että kirkon ja valtion suhde

sekä kirkon sisäinen kehitys Kuubassa

ovat edelleen Pyhälle istuimelle tärkeitä

teemoja.

Ihanteet ja todellisuus ovat kuitenkin

Kuubassa usein toisistaan irrallisia.

Tammikuussa 2016 Kuubassa kysyttiin

yhä, mitä paavin vierailu oli konkreetti-

sesti saanut aikaan – paljon kuplii Kuu-

bassa mutta tulokset saapuvat verkkai-

semmin. Vuoden 2016 alussa saarella

keskusteltiinmuunmuassakirkon mah-

dollisuudesta toteuttaa radiolähetyksiä

sekä saada takaisin valtion 1960-luvulla

kansallistamaa omaisuutta kuten kirk-

korakennuksia. Hallitus on myöntänyt

luvan kolmen uuden kirkkorakennuksen

pystyttämiseen. Vaikuttaa selvältä, että

kirkon osallisuus siviiliyhteiskunnan ke-

hittämiseen on kasvamassa. Franciscuk-

sen vierailun suuri vaikutus näyttääkin

olevan mielikuvien, asenteiden ja arvojen

muovaamisessa hallinnon, kansan ja kir-

kon piirissä – eikä tällaista vaikutusta

voida nähdä kertaluontoisena vaan jat-

kuvana prosessina, johon katolinen kirk-

ko osallistuu sekä universaalina että pai-

kallisena toimijana pitkällä aikajänteellä.

Kuuballa on edelleen erityinen ase-

ma Pyhän istuimen mielenkiinnon koh-

teena. Vain neljä kuukautta Franciscuk-
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sen vierailun jälkeen, helmikuussa 2016,

saapui tieto paavin uudesta pysähdykses-

tä saarella. Aiemmista vierailuista poike-

ten Kuuba ei tällä kertaa ollutkaan paa-

villisen vierailun kohde vaan�sen�näyttä-

mö. Paavi Franciscus kohtasi Havannan

lentokentällä Moskovan ja koko Venäjän

patriarkan Kirillin 12. helmikuuta 2016

historiallisessa, ensimmäisessä luonteel-

taan virallisessa tapaamisessa. Tuskin oli

sattumaa, että suuren sovinnon ja lähen-

tymisen symboliseksi tapahtumapaikaksi

asettui juuri Kuuba – ja tuskin kyse oli

vain patriarkan Kuuban-vierailun ja

Franciscuksen lentoreitin yhteen sopimi-

sesta. Laajasti ymmärrettynä Francis-

cuksen viime vuosien Kuuban-politiikas-

sa on kyse tietoisesta voimaannuttami-

sen politiikasta. Hän on omalla toimin-

nallaan voimaannuttanut katolista kirk-

koa Kuubassa toimimaan avoimesti osa-

na kommunistista yhteiskuntaa ja pitä-

mään yllä kristillistä sanomaa toivosta,

sovinnosta ja rakkaudesta. Samalla

Franciscus on kuitenkin omalla panok-

sellaan voimaannuttanut myös kommu-

nistista Kuubaa osaksi kansainvälistä

yhteisöä. Kohtelemalla Kuubaa enem-

män vastavuoroisena toimijana kuin hol-

hoavan intervention kohteena Francis-

cus on itse asiassa antanut Kuuballe

mahdollisuuden esiintyä vakavasti otet-

tavana kansainvälisenä toimijana. Tämä

on laittanut liikkeelle historiallisen kehi-

tyksen. Historian lehdetkin näyttävät

juuri nyt havisevan alituiseen Kuubassa.

Lehdet heiluvat sekä maan sisällä että

muun maailman suuntaan – ja näyttää

siltä, että moniin lehtiin liikettä puhaltaa

Franciscus.
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Onko Jumala hyvä?

Matti Hyrck ja huolenpidon Jumala
1

Riitta Hyrck

� Perusajatus Matti Hyrckin kolman-

teen kirjaan alkoi hahmottua, kun hänel-

tä pyydettiin artikkelia käytännöllisen

teologian professori Paavo Kettusen

60-vuotisjuhlien yhteydessä julkaistuun

juhlakirjaan vuonna 2009. Kirjoitus-

pyynnön saatuaan Matti tunsi ensin ole-

vansa aivan jumissa. Hän oli niin mo-

neen kertaan selittänyt eri yhteyksissä

Suhteessa olon perusmielikuvien teori-

aansa, ettei��hänestä tuntunut mielek-

käältä sitä toistaa. Hänen kipuillessaan

tämän kysymyksen kanssa ehdotin, että

hän yksinkertaistaisi ajatteluaan ja lä-

hestyisi uskonnollisia kysymyksiä käyt-

täen brittiläisen jo edesmenneen psyko-

analyytikko Melanie Kleinin käsitteitä

skitsoparanoidinen ja depressiivinen po-

sitio. Tähän ajatukseen Matti tarttuikin

ja kirjoitti artikkelinsa tästä aiheesta.

Hän kirjoitti samasta aiheesta myös

Vaeltaja-lehteen 2/2011 ja Psykoterapia-

lehteen 3/2012.

Kaksi tiedostamatonta: musta-

valkoinen mielentila ja huolenpidon

mielentila

Vuonna 2010 Matti alkoi vähentää tun-

tejaan psykoanalyytikon työssä siirtyäk-

seen asteittain eläkkeelle. Tämä elämän-

muutos antoi tilaa teoreettisten asioiden

pohdinnalle. Hän jäi eläkkeelle lopullises-

ti marraskuussa 2012, jonka jälkeen hä-

nellä oli runsaasti aikaa mietiskelylle.

Näin alkoi hahmottua kolmas kirja, jon-

ka keskeiseksi tavoitteeksi hän määritteli

uskonnon tunnetasoisen syvärakenteen

valottamisen. Kristinuskoa on pidetty

Jumalalta tulleena erehtymättömänä il-

moituksena, mutta sen ohella kristinus-

ko on väistämättä myös ihmismielten

kollektiivinen tuotos. Ihmisen tietoiset ja

tiedostamattomat mielensisällöt ovat vai-

kuttaneet vastaanotetun ilmoituksen

laatuun, muotoon ja sisältöön. Jälkensä

siihen ovat jättäneet lisäksi tiedostamat-

tomat sisäiset ristiriidat (s. 21). Ihminen

ei voi sivuuttaa ihmisyyttään, joten hän

hahmottaa psyykensä kautta kaiken ha-

vaitsemansa tai ajattelemansa. Näin Ju-
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malasta puhuttaessa on mukana aina

”astian maku” (s. 22).

Matti otti kirjaansa esimerkkita-

paukseksi itsensä, koska on mielestään

elänyt sukunsa perinteen vuoksi vahvasti

tunnetason ristiriitojen repimänä. Hän

oli kirjaa kirjoittaessaan myös jo siirtynyt

eläkkeelle eikä ajatellut itseään koske-

vien paljastusten vaikuttavan enää poti-

lassuhteisiin. Hän oli alkanut myös ym-

märtää, että erilaisia teorioita luoneet

teoreetikot�olivat saaneet�niiden kehitte-

lyyn vaikutteita omasta elämänhistorias-

taan. He tutkivat itseään henkilökohtai-

sesti koskettavia asioita. Siksi hän käsit-

telee myös joidenkin hänelle tärkeiksi

tulleiden teoreetikoiden elämänkohtaloi-

ta.��Matti��havahtui��syvään��helvetinpel-

koon rippikouluikäisenä kuunnellessaan

radiosta aamuhartautta. Tämä ahdistus

ei hellittänyt ennen kuin hän löysi Munk-

kiniemen seurakuntanuoren keskuudes-

sa mahdollisuuden rehelliseen ja avoi-

meen keskusteluun kaikista uskon

asioista. Ajattelen tähän helvetinpelkoon

vaikuttaneen myös Matin syntymän so-

taa käyvään Suomeen. Hän joutui välit-

tömästi maailmaan tultuaan sairaalassa

kohtaamaan äitinsä ja henkilökunnan

hädän, kun Helsinkiä pommitettiin. Ma-

tin vastaanotto tähän�elämään oli�jo läh-

tökohdissa varsin ”helvetillinen”.

Hän etsi kuitenkin pienestä pitäen

pahan olon tuntemuksilleen vaihtoehto-

ja. Eräs hänelle tärkeä hyvän sanoman

lähde oli opettajan lukema Jeesus-kirja

leikkikoulussa. Hän vaikuttui kirjan ker-

tomuksista siinä määrin, että halusi

oman Jeesus-kirjan kotiinsa. Hänen äi-

tinsä hankkikin sen, vaikka vastahakoi-

sesti äidin suhtautuessa uskontoon kiel-

teisesti. Matin lähipiirissä oli kuitenkin

hänelle läheinen, lämpimästi uskova äi-

din sisko, jonka kanssa Matti saattoi käy-

dä kasvuvaiheessaan merkittäviä kes-

kusteluja. Äidin ja tädin toisistaan poik-

keavat��asenteet��esimerkiksi uskontoon

nähden saivat Matin jo lapsena ajattele-

maan, etteivät erilaiset ajattelutavat voi

kohdata toisiaan. Sisarukset välttivät

keskusteluissaan uskonasioita ja muita-

kin asioita, joista olivat erimielisiä. Matti

koki eläneensä lapsuutensa sukunsa pe-

rinteen mukaisessa jyrkän mustavalkoi-

sessa ilmapiirissä.

Kasvuilmapiiri vaikutti väistämättä

Matin tunne-elämään vielä aikuisuudes-

sa. Hän oli usein syvästi ahdistunut ja

aloitti tästä syystä oman psykoanalyysin.

Psykoanalyytikon asenne häntä kohtaan

oli aivan erilainen kuin hän oli odottanut

ja tämä vaikutti syvästi Matin teologi-

seen ajatteluun. Psykoanalyysissa ei käy-

tetty suoraan sanaa armo, mutta armo oli

rakentunut sisään ilmapiiriin, jossa oli

tilaa ja ymmärrystä kaikenlaisille koke-

muksille ja tunteille. Mattiin teki vaiku-

tuksen, ettei psykoanalyytikko suhtautu-

nut häneen jyrkän kahtiajakautuneesti

eikä moraalisesti tuomiten. Ajatus Juma-

lan armosta alkoi elää hänen mielessään

uudella tavalla (s. 34). Hän oli myös

huomannut, että potilaan jumalasuhde

saattoi olla psykoanalyyttisen tutkimuk-

sen kohteena samalla tavalla kuin mikä

tahansa muu materiaali. Jumalasuhdet-

ta saattoi tutkia yhtenä merkittävänä

väylänä potilaan tiedostamattoman ym-

märtämiseen (s. 36).

Matti huomasi psykoanalyytikon
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työssään, miten merkittäviä tiedostamat-

tomat mielikuvat olivat, ja alkoi niitä

tutkia. Hän on pelkistänyt kolmannessa

kirjassaan tiedostamattoman mielensi-

sällön kahteen suhteessa olon tapaan

käyttäen niistä suomentamiaan nimityk-

siä: mustavalkoinen mielentila ja huolen-

pidon mielentila. Nämä suhteessa olon

tavat on alun perin määritellyt Klein

kutsuen primitiivisempää, jo pienen vau-

van mielessä syntyvää tilaa skitsopara-

noidiseksi positioksi. Tässä positiossa ole-

va on jatkuvan vainoahdistuksen vallas-

sa. Suojautuakseen tältä syvältä ahdis-

tukselta lapsi pyrkii halkomaan kaiken

kokemansa joko hyväksi tai pahaksi.

Lapsen päästessä eteenpäin kehitykses-

sään hän siirtyy depressiiviseen posi-

tioon. Tässä positiossa oleva pystyy näke-

mään maailman tarkemmin sävyeroi-

neen eikä hahmota asioita enää pelkäs-

tään mustavalkoisesti. Hän ei myöskään

ajattele, että kaikki pahuus johtuisi muis-

ta ihmisistä, vaan havahtuu myös omien

tekojensa vaikutukseen. Hän syyllistyy

kaikesta pahasta, jota on mielikuvissaan

ja myös todellisuudessa tehnyt. Syylli-

syyttä lievittääkseen hän yrittää korjata

aiheuttamansa kärsimyksen.

Matti tarkastelee siis uskonnollisia ja

muitakin ilmiöitä mustavalkoisen mie-

lentilan ja huolenpidon mielentilan anta-

masta�näkökulmasta (s. 49–50).�Hän ku-

vaa�näillä�käsitteillä�kristinuskon�syvim-

pään ytimeen asti ulottuvaa syvää hal-

keamaa. Hänen mielestään kirkossa ei

ole nähty tämän halkeaman olemassa-

oloa tai ainakaan haluttu sitä myöntää.

Teologian historia päinvastoin osoittaa,

että halkeamaa on pyritty silottelemaan

tai häivytetty se näkymättömäksi (s. 20).

Mustavalkoinen mielentila on ihmisen

varhaisin��yritys��löytää ratkaisu��pahan

ongelmaan. Tässä mielentilassa vaikut-

taa karman laki: paha kostetaan pahalla,

hyvä palkitaan hyvällä. Näin kokevasta

lapsesta kaikki paha tuntuu sietämättö-

mältä. Mikäli häntä on rakastettu riittä-

västi, hän�alkaa�kuitenkin vähitellen sie-

tää ahdistuksia��ja tulee niiden kanssa

toimeen. Hän uskaltaa tunnistaa ne eris-

tämisen ja kieltämisen sijasta. Hän myös

tajuaa, ettei olevaisuus ole jyrkän kaksi-

jakoinen. Hän ei pysty kuitenkaan tähän

psyykkiseen löytöön ilman ulkopuolista

apua (s. 65–66).

Äiti joutuu työskentelemään psyyk-

kisesti ottaessaan vastaan lapsen sietä-

mättömiä pahoja oloja. Yleensä hän sel-

viää tästä pystyessään niitä jäsentämään

ja nimeämään. Näin lapsi ei jää pahan

olonsa kanssa yksin (s. 71). Sisällyttä-

mään kykenevä äiti sietää lapsen häneen

siirtämän pahan olon, ja rakastaa lasta

näin epäitsekkäästi (s. 74). Äidin on suos-

tuttava tunnetason vuorovaikutukseen,

ahdistusten herättämään psyykkiseen ki-

puun, jopa tuntemaan kärsimystä yhdes-

sä lapsensa kanssa (s. 75). Rakkaus lasta

kohtaan�ei ole�vain�lapsen�tarpeiden�tyy-

dyttämistä, vaan paljon enemmän. Lap-

sen olo voi muuttua paremmaksi vain

toisen henkilön avulla (s. 77). Hyvän voit-

taessa pahan, lapsi uskaltaa nähdä itsen-

sä rehellisesti. Hänen ei tarvitse olla täy-

dellinen, vaan hänet hyväksytään, vaikka

hän ei täytä aina häneen asetettuja toi-

veita. Hänen ei tarvitse kieltää itsessään

olevaa epätäydellisyyttä eikä sijoittaa sitä

itsen ulkopuolelle muihin ihmisiin.
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Mustavalkoisen mielentilan

uskonnollisuus

Matin käsityksen mukaan uskonnollises-

sa julistuksessa Jumalan suhde ihmiseen

on kuvattu toisinaan mustavalkoisessa

toisinaan huolenpidon mielentilassa ole-

vaksi (s. 50). Tätä ristiriitaa ei ole tutkit-

tu saati kyseenalaistettu (s. 51). Keskus-

telimme tästä asiasta usein keskenäm-

me. Kesti kauan, ennen kuin ymmärsin,

miten syvää ahdistusta Matti tunsi pi-

täessään itsekin helvettiin tuomitsevaa

Jumalaa vähintään yhtä vaikuttavana

kuin rakastavaa Jumalaa. Matti toisti

yhä uudelleen, miten tämä ristiriitaisuus

tulee Raamatussa selvästi esiin. Kirkko

on halunnut pitää kiinni yhtä aikaa mo-

lemmista jumalakäsityksistä ja moni on-

kin hämmentyneenä kysellyt, minkälai-

nen Jumala oikein on (s. 100). Matti oli

itsekin saman hämmennyksen vallassa.

Psykoanalyytikon työssään Matti jä-

sensi potilaiden elämää heidän elämän-

historiansa valossa. Jokaisen potilaan ko-

kemuksiin on väistämättä vaikuttanut

se,��miten häntä on��hoidettu��ja ennen

kaikkea, onko häntä rakastettu omana

itsenään. Matti sai työssään mallin tar-

kastella Jumalaa verraten häntä lastaan

rakastavaan tai vihaavaan vanhempaan.

Jos mustavalkoisessa��mielentilassa toi-

miva Jumala määriteltäisiin psykoana-

lyyttisin�käsittein, hänet diagnosoitaisiin

rajatilaiseksi (epävakaaksi persoonalli-

suudeksi). Rajatilainen Jumala vihaa vi-

hollisiaan ja rakastaa ystäviään (s. 90).

Tätä logiikkaa käyttäen hän poistaa tu-

hoamalla pahan lopullisesti maailmasta

(s. 94). Rajatilainen Jumala on myös siinä

mielessä narsistinen, että loukkaantuu

herkästi, ellei ihminen ihaile häntä ja

pidä häntä pelkästään hyvänä (s. 95).

Mustavalkoisessa mielentilassa uskotaan

vain yhteen jo löytyneeseen totuuteen

eikä sitä siksi tarvitse enää etsiä. Lopul-

lisen totuuden löytänyt pyrkii henkisen

tai fyysisen väkivallan avulla pakotta-

maan kaikki lähimmäisensä uskomaan

omaan totuuteensa (s. 96–97).

Huolenpidon mielentilan

uskonnollisuus

Matti��alkoi vähitellen ymmärtää,��ettei

kristinusko olisi koskaan syntynyt tai se

ei��ainakaan olisi säilynyt niin pitkään

pelkän mustavalkoisen mielentilan va-

rassa. Kristinuskon syntyyn�ovat vaikut-

taneet pääsiäisen tapahtumat ja varhais-

ten kristittyjen tulkinnat Kristuksen

kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnouse-

muksesta. Pelastushistorian lähtökohta-

na on Jumalan tuleminen ihmiseksi. Ju-

mala luopui kaikkivaltiudestaan ja sai

sen sijaan osakseen ihmisen elämään

kuuluvat kärsimykset (s. 103–104). Ris-

tillä riippuessaan Jeesus ei kutsunut

avukseen kahtatoista legioonaa enkelei-

tä, vaan suostui kärsimykseen ja kuole-

maan. Hän kohtasi jopa perimmäisen yk-

sinjäämisen kauhun huutaessaan: ”Ju-

malani, Jumalani, miksi minut hylkä-

sit?” Huolenpidon mielentilaan havahtu-

nut Jumala halusi pelastaa ihmisen ja

koko ihmiskunnan sietämättömältä tus-

kalta ja pahuudelta.

Hän oli tarjonnut Vanhan testamen-

tin mukaan ensin lakiaan ratkaisuksi pa-

huuden ongelmaan (s. 104–105). Laki

antoi järjestystä�ihmisten välisiin suhtei-

siin, mutta ei riittänyt pahuuden voitta-
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miseen. Pahuus on mahdollista syrjäyt-

tää vain rakkauden voimalla. Jeesus

osoitti ylösnousemuksellaan Jumalan ky-

kenevän sisällyttämään maailman pa-

huuden. Tätä prosessia kuvaa osuvim-

min sana armo (s. 105). Huolenpidon

mielentilan mukaan tulkittu kristinusko

antaa Jumalan olemuksesta ja hänen

suhteestaan maailmaan uuden näkökul-

man. Lapsi oppii vähitellen rauhoitta-

maan itsensä, kun vanhempi on ollut

hänen rinnallaan jakamassa hänen ah-

distuksensa ja tyynnyttämässä hänen pa-

han olonsa. Hän on alkanut luottaa sii-

hen, että selviää myös tuskallisten koke-

mustensa kanssa saadessaan lähelleen

jonkun yhdessä ne jakamaan (s. 98).

Matin mielestä inhimillisen sisällyt-

täjän ohella sisällyttäjänä voi toimia

myös Jumala. Moni kristitty onkin löytä-

nyt turvakseen rakastavan Jumalan,

vaikka vanhemmat eivät ole pystyneet

häntä oikealla tavalla rakastamaan. Ih-

misen tuskaa sisällyttävä Jumala on eri-

lainen vastaus pahan ongelmaan kuin

pahoja ihmisiä helvettiin heittävä Juma-

la. Sisällyttävä Jumala ottaa mielensä

sisälle kaikenlaisen ihmiskuntaa piinaa-

vaa tuskan ja tuntee siihen liittyvän kär-

simyksen omassa olemuksessaan (s. 101–

102). Sisällyttäminen yleensä vain lievit-

tää pahaa oloa, ei poista sitä kokonaan.

Jaettuna paha olo tulee ymmärrettäväm-

mäksi tai siedettäväksi. Kärsivän ihmi-

sen jakaessa pahan olonsa rinnalla kärsi-

vän Jumalan kanssa hän kestää tuskansa

paremmin (s. 102). Rakkauden kohteena

ollut ihminen osaa sen jälkeen rakastaa

myös muita ja asettuu heidän rinnalleen

tukemaan apua tarvitsevia (s. 103).

Kehittyykö Jumala?

Tätä kysymystä Matti erityisesti mietti

viimeisinä aikoinaan. Hän suunnitteli

Timo Totron kanssa prosessiteologian

tutkimista ja yhteisen kirjan kirjoittamis-

ta, mutta tämä suunnitelma ei�enää�Ma-

tin kohdalla toteutunut. Hän pohti Ju-

malan kehitysmahdollisuutta kuitenkin

jo kolmannessa kirjassaan. Ihminen voi

havahtua huomaamaan, ettei hänen ai-

kaisempi toimintansa olekaan ollut hy-

vää, vaikka hän on niin luullut. Ihmiseen

rinnastaen�voidaan kuvitella, että�Juma-

lakin voi havahtua näkemään itsensä ja

maailman uudessa valossa. Siirtyessään

mustavalkoisesta huolenpidon mielenti-

laan hän saattaisi ottaa uudenlaisen vas-

tuun niin hyvistä kuin pahoistakin luo-

duistaan. Hänen keskeisenä tavoittee-

naan olisi tällöin koko luomakunnan kor-

jaaminen (s. 107).��Jumala olisi��tällöin

ymmärtänyt, että maailmaan on jäänyt

suunnaton määrä kärsimystä hänen al-

kuperäisen luomistyönsä jälkeen ja ottai-

si tämän kärsimyksen osittain omaksi

syykseen (s. 108).

Sisällyttämisen perusajatuksena on

sisällyttäjän kyky nähdä sisällytettävän-

sä käyttäytymisen tuolle puolen (s. 111).

Hän näkee kovan ulkokuoren alla piile-

vän inhimillisen kärsimyksen ja haluaa

sitä hoitaa. Jumalan vastaus ihmisen

kärsimykseen ja pahan ongelmaan on

armo. Ihminen on pahuudestaan huoli-

matta huolta pitävän Jumalan hoidossa,

ja tämä saa hänet kiitolliseksi ansaitse-

mattomasta armosta ja rakastetuksi tul-

lut ihminen alkaa�siirtyä kohti huolenpi-

don mielentilaa (s. 113). Hän ei enää ota

jumalallisia ominaisuuksia tai valtuuksia

57



omikseen, vaan nöyrtyy ja luopuu kaikki-

voipuuskuvitelmistaan ja myöntää ereh-

tyvyytensä. Hän ei asetu muiden yläpuo-

lelle tietäen, mitä Jumala heistä ja maail-

masta ajattelee. Tämä havahtuminen joh-

taa oman riippuvuuden tunnistamiseen.

Parhaassa tapauksessa suhde��muuttuu

luottamukseksi�Jumalaan�(s.�115).

Ratkaiseeko sisällyttäminen kuiten-

kaan kaikissa tilanteissa pahuuden on-

gelman? Pahuus lähtee liikkeelle pahasta

olosta, josta yritetään yleensä päästä

eroon tekemällä pahaa jollekin toiselle.

Paha olo siirretään näin häneen, jolloin

oma olo helpottuu. Entä, jos ihminen ei

halua ottaa vastaan sisällyttämistä (s.

119)? Esimerkiksi narsistinen henkilö,

joka arvostaa voimaa ja valtaa ja halvek-

sii rakkautta, ei halua tulla rakastetuksi.

Hän saattaa tuntea myös sisäistä ristirii-

taa, jossa toinen puoli hänessä haluasi

apua ja toinen puoli mitätöi sen tarpeet-

tomana. Miten tulisi hoitaa täysin luotta-

muksensa toiseen menettänyttä ihmistä

(s. 121)? Voisiko Jumala puuttua ihmis-

kunnan elämään jollain sellaisella taval-

la, jota emme voi vielä mitenkään kuvi-

tella?��Matin mielestä on��lupa��ajatella,

ettei Jumalan luomistyö ole vielä valmii-

na (s. 122).

Millainen Jumala todella on?

Voiko ihminen väittää tietävänsä Juma-

lasta yhtään mitään (s. 123)? Immanuel

Kant on jo kysellyt, voiko ihminen hank-

kia varmaa ja luotettavaa tietoa olevai-

suudesta. Aistimme välittävät meille tie-

toa ympäristöstä ja jäsennämme saa-

mamme informaation ajattelemalla. Ih-

misellä on ihmiselle tyypillinen tajunta

eikä hän voi tästä syystä koskaan irrot-

tautua ajan, paikan tai tilan asettamista

rajoitteista eikä tavastaan ymmärtää

asioita (s.126). Ihminen ei voi todella

tietää, millainen aistien kautta havain-

noitu ja ajattelukyvyn vääristämä ulko-

puolinen maailma on, joten todellinen

maailma, (das Ding an sich) jää hänelle

ikuiseksi arvoitukseksi.

Koska Jumalasta ei saada aistiha-

vaintoa, häntä kuvaavat väitteet jäävät

Kantin mukaan tyhjiksi käsitteiksi (s.

128). Mikäli Jumalasta halutaan jotain

sanoa, on siirryttävä tiedon alueelta us-

kon alueelle. Ihminen on kuitenkin myös

uskomisessaan sidottu mielensä raken-

teisiin, samoin ottaessaan vastaan Juma-

lan antamaa ilmoitusta. Jumalan lähes-

tyessä ihmistä ilmoittaakseen tälle itsen-

sä hänen olisi otettava huomioon ihmisen

käsityskyvyn rajat. Ilmoituksen kulkies-

sa ihmisen tajunnan lävitse, se pakosta-

kin muovautuu niin, että ihminen pystyy

ottamaan sen vastaan. Jokaisen vastaan-

ottokyky on yksilöllinen ja riippuu sekä

älyllisistä että tunnetason tekijöistä (s.

131). Tästä syystä ihminen voi ymmärtää

väärin korvasyyhynsä mukaan, mitä Ju-

mala haluaa hänelle sanoa (s. 132). Mikä-

li ilmoituksen vastaanottokanavaksi vali-

koituu�mustavalkoinen mielentila, ilmoi-

tusta pidetään erehtymättömänä hallin-

tatietona. Ilmoituksen avautuessa ihmi-

selle huolenpidon mielentilasta käsin�sil-

lä on��luovalla tavalla liikkumatilaa (s.

133–134).

Brittiläinen psykoanalyytikko D. W.

Winnicott nimittää symbolitasolla ta-

pahtuvia mielen liikkeitä transitionaali-

tilaksi tai potentiaaliseksi tilaksi. Tällöin
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ulkoiset konkreettiset asiat ovat sisäisen

todellisuuden kanssa vuorovaikutukses-

sa ja muodostavat yhdessä nk. välitilan

(s. 81). Winnicott antaa esimerkin tästä

tilasta kuvaten lasta, joka joutuu eroon

äidistään. Luovuutta käyttävä, äitiä ikä-

vöivä lapsi synnyttää mielikuvissaan hä-

nestä korvikkeen. Pienen lapsen pururät-

ti tai pehmolelu alkaa edustaa lapsen mie-

lessä äitiä ja tähän turvaan takertumalla

lapsi selviää ensimmäisistä erokokemuk-

sistaan. Pururätti yhtä aikaa on ja ei ole

äiti. Mikäli kasvava lapsi löytää näin sym-

bolisen ajattelutavan, hän pystyy käyttä-

mään vapaasti luovuuttaan muissakin

asioissa. Äiti sisäistyy transitionaalisen

mielikuvan kautta lapsen sisäiseksi, elä-

mään turvaa antavaksi objektiksi. Tur-

valliseksi itsensä tunteva�henkilö�(s.�140)

uskaltaa heittäytyä mielikuviensa varaan.

Hän uskaltaa olla utelias ja lähtee tutki-

musmatkalle kaikkeen olevaiseen.

Matin mielestä oli merkittävää, että

hän ymmärsi jo väitöskirjaa tehdessään

soveltaa myös uskon alueelle transitio-

naalitilan käsitettä.�Uskon�alueella�tran-

sitionaalitilassa oleva luopuu Jumalaa

koskevan tiedon hallinnasta. Hän uskal-

taa olla epävarma, vaikkei varmasti tie-

dä, mikä on oikein, mikä väärin. Hän on

löytänyt turvan sisäistyneestä Jumalan

hyvyydestä ja rakkaudesta (s. 143). Ju-

malan olemus on hänelle pääosin salattu,

vaikka hän tietää Kristuksen rakastavan

ihmiskuntaa ehdoitta (s. 144). Hän luot-

taa yhtä aikaa itselleen tuttuun ja tunte-

mattomaan Jumalaan. Jumalan hyvyys

on avautunut hänelle uudella tavalla: Ju-

mala ei pyri niinkään tyydyttämään lap-

siaan, vaan pitää heistä huolta ja kulkee

heidän rinnallaan kaikissa ahdistuksissa.

Kärsivä ja rinnalla kulkeva Jumala on

hänen mielestään kaikkea maailman pa-

huutta voimakkaampi (s. 141).

Transitionaalialueella ei ole myös-

kään valmista totuutta, jonka omaksumi-

nen avaisi��tien Jumalan��luo.��Ihminen

tietää Jumalan olevan olemassa, vaikkei

aina sitä tuntisikaan. Luova Jumala voi

myös synnyttää kaiken aikaa uutta. Huo-

lenpidon mielentilassa oleva Jumala ker-

toi ristinkuolemalla voimastaan uudella

tavalla: hänen kaikkivaltiutensa muut-

tuu hoitavaksi ja rakastavaksi läsnäolok-

si. Ihminen voi kääntyä Jumalan puoleen

pyytäen häneltä apua, vaikka konkreetti-

set avunpyynnöt eivät aina (s. 145) toteu-

du hänen toivomallaan tavalla. Tämä ei

tarkoita, että Jumala olisi hylännyt ihmi-

sen. Toiveiden toteutuminen ei ole myös-

kään merkki Jumalan erityisestä mieli-

suosiosta.

Jumala osoittaa huolenpitonsa ja

rakkautensa myös pyrkien korjaamaan

vajavaiseksi jäänyttä luomistyötään. Ih-

misillä on osavastuu luomistyön jatkumi-

sesta ja Jumala käyttää heitä apunaan

tässä korjaustyössään heidän kykyjensä

mukaan. Jumalaa ei voi vangita inhimil-

listen määritelmien sisään, vaan hän vai-

kuttaa vapaasti missä ja miten tahtoo.

Teodikean ongelma, siis Jumalan kaikki-

valtiuden ja hänen rakkautensa välinen

ristiriita voi ratketa vain, mikäli Jumalan

kaikkivaltiutta ei yritetä ahtaa mustaval-

koisen hallintatiedon pakkopaitaan.

Myös totuus on vain suuntaa antava kä-

site. Totuuden etsijä joutuu tutkimaan ja

selvittelemään asioita tehden näin vai-

valloista psyykkistä työtä (s. 147).�Olem-
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me kaikki totuuden edessä kuitenkin

epävarmalla maaperällä. Omat psyykki-

set suojarakenteemme vääristävät ha-

vaintojamme, siis sitä mitä pidämme to-

tena ja oikeana. Monet, jotka ovat luul-

leet löytäneensä lopullisen totuuden

vaikkapa jonkin uskonnollisen tai poliit-

tisen ideologian kautta, ovat myöhemmin

havainneet erehtyneensä. Tunteilla virit-

tynyt tarve uskoa ihannoituun ideolo-

giaan on vaimentanut��järjen äänen ja

saanut valheen näyttämään totuudelta

(s. 148). Ihminen on tunteidensa, ym-

märryskykynsä��sekä��aistiensa armoilla

sidottuna tämän maailman ehtoihin.

Kaiken lisäksi hän on kuolevainen tie-

täen sen itsekin (s. 146).

Matti päättelee Jumalan valtakun-

nan tulevan ihmisten keskuuteen sitä

mukaa kun mustavalkoisen mielentilan

ylivalta korvautuu huolenpidon mielenti-

lalla. Jo varhaiset kristityt tulkitsivat

Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnou-

semuksen osoitukseksi Jumalan tulosta

ihmiseksi. Vain jumala kykeni sisällyttä-

mään kosmisessa mitassa ihmisen kohta-

lon. Jumalan valtakunta tulee edelleen

ihmistä lähelle aina pahan olon lientyes-

sä. Kohdatessaan inhimillisen sisällyttä-

jän ihminen kohtaa samalla Jumalan.

Hän voi hyväksyä oman raadollisuutensa

vain, kun joku toinen on sen ensin näh-

nyt ja ymmärtänyt. Sen jälkeen hän voi

katsoa itseään rehellisemmin. Persoonal-

lisuuden vähittäinen koostuminen vie

kohti totuutta ja samalla kohti Jumalan

valtakunnan tulemista tähän maailmaan

(s. 152). Kristityt ovat puhuneet kautta

aikojen Jumalan armon varaan heittäy-

tymisestä (s. 153).

Rukous ja johdatus

Mustavalkoisessa���mielentilassa���olevan

rukous on kuin käsi, joka yrittää ohjata

Kaikkivaltiaan kättä. Rukouksessa on

pakottamisen sävy, ruinaamisen ja man-

kumisen maku. (s. 154) Pyynnöt muodos-

sa: anna rahaa, työpaikka, paranna sai-

rauteni ovat konkreettisia. Pyynnön jää-

dessä toteutumatta pettymys koettelee

uskoa. Ihminen ehkä ajattelee, että Ju-

mala on kääntänyt hänelle selkänsä tai

rankaisee häntä. Ajatusmaailmaa hallit-

see kostoon perustuva symmetrian laki:

mitä teen sinulle, sen sinäkin teet minul-

le. Pelko ja ahdistus pakottavat rukoili-

jan joko tehostamaan pyytämistä tai hy-

vittelemään vihastunutta Jumalaa (s.

155). Hän voi myös ajatella, ettei Jumala

välitä hänen vähäpätöisestä pyynnös-

tään, vaan se on Jumalalle viimeinen

pisara, hän ei saa vaivata Jumalaa.

Huolenpidon mielentilassa Jumala

näkee syvemmälle rukoilijan mieleen

kuin rukoilija itsekään ymmärtää tietäen

mitä ahdistunut ja kärsivä ihminen tar-

vitsee. Seppä Högman sanoi nuorelle

Paavo Ruotsalaiselle, että tältä puut-

tui Kristuksen sisäinen tuntemus. Elämä

opetti Paavolle jotain todella merkittä-

vää, kun hän (s. 157) myöhemmin neuvoi

muita: ”Rukoile! Jos et osaa rukoilla,

ikävöi! Jos et siihen pysty, sairasta Her-

ralle.” Jeesus pyysi Getsemanessa:

”Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista.

Ota tämä malja minulta pois. Ei kuiten-

kaan minun tahtoni mukaan, vaan si-

nun” (Mark. 14:36; s. 158). Ihminen ei

tiedä, miten Jumala pyyntöön vastaa, vai

vastaako ollenkaan. Vastaus voi myös

olla ennakoimaton eikä sitä tällöin ym-
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märretä vastaukseksi. Ihminen voi luot-

taavainsiihen, ettähänenpyyntönsäon

kuultu ja hän onJumalanrakkauden

kohteena (s. 159).

Mustavalkoisessa mielentilassa oleva

toivoo kaikkivaltiaan Jumalan hallitse-

van elämää ja johdattavan kädestä pitäen

hänen kaikkia tekemisiään. Elämän väis-

tämättä mukanaan tuomat vastoinkäy-

miset saattavat kuitenkin romahduttaa

hänen luottamuksensa Jumalan johda-

tukseen (s. 160). Hän alkaa epäillä, voiko

Jumala olla hyvä ja rakastava, koska

maailmassa on niin paljon pahuutta. Hän

hylkää pahuuden sallivan Jumalan ja va-

litsee maailmankatsomuksekseen ateis-

min. Joku toinen säilyttää uskonsa Ju-

malaan, mutta pitää häntä pahana. Hän

on kuitenkinturvatoneläessään luoduil-

leen pahaa tahtovan Jumalan varassa (s.

161). Hänen täytyy siksi lepytellä Juma-

laa tekemällä hyviä tekoja. Joku pitää

Jumalan sijasta itseään pahana ja kärsi-

mykset ovat tästä hänen rangaistuksiaan

(s. 162). Huolenpidon mielentilassa sitä

vastoin Jumalan (s. 163) johdatus tar-

koittaa sitä, että ihminen voi luottaa ole-

vansa Jumalan kämmenellä, tapahtuipa

hänelle mitä tahansa (s. 164).

Uskonto ja Psykoanalyysi

Kleinin mukaan skitsoparanoidinen posi-

tio ja depressiivinen positio vuorottelevat

ihmisen mielessä varhaislapsuudesta

kuolemaan asti. Vaikka mustavalkoinen

mielentila on psyykkisesti huolenpidon

mielentilaa primitiivisempi, kukaan ei

pääse siitä kokonaan eroon. Sen tunnel-

maan pudotessaan ihminen on varhais-

ten mielikuvien vallassa. Raamatun tark-

ka, sananmukainen lukeminen herättää

kysymyksen, vaihtelevatko myös Juma-

lan mielialat ihmisen tapaan? Jumala

kuvataan toisinaan kiivaaksi ja koston-

haluiseksi, toisinaan armahtavaksi ja eh-

doitta rakastavaksi. Prosessiteologian

edustajat ajattelevat Jumalan kehitty-

neen samassa linjassa ihmiskunnan

psyykkisen kehityksenkanssa.Näkemys

löytää joitain perusteita Vanhasta testa-

mentista. Vedenpaisumuskertomuksen

yhteydessäon kuvattu Jumalan mieli-

alan muuttuvan mustavalkoisesta huo-

lenpidon suuntaan.

Jumala päätti, ettei koskaan enää

hävitä ihmiskuntaa. Katumus ja halu

korjata virheelliset tekonsa kuuluvat

huolenpidon mielentilaan (s. 165). Vai-

kuttaa siltä, että Jumala olisi siirtynyt

tässä yhteydessä psyykkisesti kehitty-

neenpään positioon. Näin käy Raamatun

mukaan muissakin yhteyksissä, ensin

Jumala kiivastuu ja sitten katuu. Sekä

Vanhassa että Uudessa testamentissa on

rinnakkain Jumalaa kuvaavia mustaval-

koista mielentilaa ja huolenpidon mielen-

tilaa heijastavia tekstejä.

Kun ihminen etsii vastausta kysy-

mykseen, millainen Jumala on, hän ver-

taa Jumalaa itseensä ja käyttää mielensä

rakenteita Jumalaa kuvatessaan. Koska

mustavalkoinen ja huolenpidon mieliala

vaihtelevat ihmisen mielessä, on ymmär-

rettävää, että Jumalakin on kuvattu ih-

misen kaltaiseksi. Yksittäisen ihmisen

uskonelämän ja kirkon uskonharjoitta-

misen kannalta ei ole kuitenkaan yhden-

tekevää, millaisen inhimillisen psyykki-

sen rakenteen läpi Jumalaa ja hänen

ilmoitustaan yritetään kirkossa ymmär-
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tää. Jos Jumalasta turvaa etsivä joutuu

koko ajan kyselemään, millä tuulella Ju-

mala mahtaa olla, hän on kaiken aikaa

epävarma, jopa epätoivoinen (s. 166).

Vaikka Jumala ilmoittaisi itseään sekä

mustavalkoista että huolenpidon kanavaa

pitkin, on syytä kysyä, onko kirkon pidet-

tävä molempia ilmoituksia yhtä merkittä-

vinä. Matti kysyykin: olisiko mahdollista

kokonaan luopua uskosta rajatilaiseen,

kostonhimoiseen Jumalaan (s. 167)? Ky-

seinen ajatus tuntuu väistämättä pelotta-

valta. Voiko kukaan lopulta tietää, tuo-

mitseeko Jumala luopujan rakkaudes-

taan�huolimatta kadotuksen�kauhuihin.

Matti esittää kirjassaan monia kysy-

myksiä: Voisiko huolenpidon mielentilaa

pitää mustavalkoista parempana ja voisi-

ko sen asettaa psyykkisen kehityksen ta-

voitteeksi? Olisiko tärkeää saada enem-

män�tilaa�huolenpidon mielentilalle? Ke-

hittyykö ihmiskunta psyykkisesti samoin

kuin yksittäinen ihminen? Onko Juma-

lan valtakunta lopulta tulossa tähän

maailmaan (s. 168)? Matti ei usko, että

Jumala olisi jäänyt psyykkisesti kehitty-

mättömämmäksi kuin hänen omaksi ku-

vakseen luoma ihminen. Hän uskoo Ju-

malan�olevan huolenpidon�mielentilassa,

joten perinteeseemme jääneet mustaval-

koista Jumalaa kuvaavat jäänteet tulisi

integroida osaksi huolenpidon mielenti-

laa. Näin niiden merkitys hälvenisi vähi-

tellen kokonaan. Ajattelutavan muutos

johtaisi väistämättä monien kirkollisten

käytäntöjen uudelleen arviointiin (s.

169). Tällöin korostuisi Jumalan tutki-

mattomuus ja varmaan tietoon perustu-

vat opinkappaleet tulisivat suhteellisiksi.

Kokemus Jumalan armosta ja rakkau-

desta ja tämän tulkinta tulisi keskeiseen

asemaan. Jyrkän rajan vetämistä eri ta-

valla uskovien välille välteltäisiin. Pu-

heet Jumalan tuomiosta olisi myös tulkit-

tava uudelleen oikeudenmukaisuuden to-

teutumisen ja parannukseen pyrkimisen

näkökulmasta (s. 170).

Mitä psykoanalyysi on opettanut

minulle uskonnosta

Nuorena pappina Matin käsitystä papin

roolista kuormitti hänen sukunsa anta-

ma perinne. Häntä vaivasi tiedostamaton

ajatus, että papin oli oltava ankara mo-

raalinvartija ja kaikenlaisen ilon ja var-

sinkin nautinnon pilaaja. Seurakunta-

laisten reaktioista päätellen tällainen

mielikuva papista ei ollut heillekään ai-

van tuntematon. Siirtyessään perheneu-

vojaksi Matti joutui kasvotusten ihmis-

ten monenlaisten ongelmien kanssa (s.

171). Hän alkoi samoihin aikoihin opis-

kella psykoanalyytikoksi. Asiakkaiden

uskonnollisia ongelmia pohtiessaan us-

konto ja psykoanalyysi alkoivat käydä

vuoropuhelua Matin piilotajunnassa (s.

172). Valmistuttuaan psykoanalyytikoksi

hän�pääsi yksityisvastaanotolla paneutu-

maan ihmisten elämänkohtaloihin�entis-

tä perusteellisemmin potilaiden käydessä

hänen luonaan jopa useita kertoja viikos-

sa. Hänen hoitoonsa hakeutui hänen teo-

logitaustastaan johtuen monia, joille

usko oli elämän keskeinen asia. Matti

teki väitöskirjansa tutkimalla tiedosta-

mattomia uskonnollisia mielikuvia. Mie-

len kuvat Jumalasta julkaistiin vuonna

1995 ja samasta teemasta kirjoitettu ns.

kansanpainos nimellä Ihmismieli ja Ju-

mala vuonna 2003.
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Kirjojen julkaisun jälkeen häntä pyy-

dettiin pitämään esitelmiä hyvin monen-

laisiin maallisiin ja hengellisiin tilaisuuk-

siin. Näissä tilaisuuksissa syntyi antoisia

keskusteluja, joissa häneltä mm. kysel-

tiin, miksi hän selvitteli tutkimuksissaan

vain ihmismielen sisäisiä jumalakuvia

eikä puhunut mitään itse Jumalasta. Kol-

mannessa kirjassaan Matti yrittää sanoa

jotain siitä, mikä häneltä on aikaisemmin

jäänyt sanomatta. Hän kertoo tehneensä

selkeän uskonratkaisun. Hän ei ole luo-

punut uskosta Jumalaan, mutta kylläkin

uskosta rajatilaiseen, mustavalkoiseen

Jumalaan. Hän sivuuttaa Raamatun

mustavalkoiset kuvaukset Jumalasta ih-

mismielen tuotteina, ”astian makuna” (s.

173). Matti uskoo Jumalan lisäksi myös

Kristukseen, joka ilmensi Jumalan perus-

asennoitumista ihmiskuntaa kohtaan

omalla toiminnallaan, kuolemallaan ja

ylösnousemuksellaan. Jumala oli valmis

tulemaan Kristuksessa ihmiseksi ja kan-

tamaan ja kärsimään ihmisen kohtalon,

jotta ihmiskunnan kehitys kääntyisi kohti

lisääntyvää keskinäistä huolenpitoa. Ju-

malan huolenpito ulottuu jokaiseen ihmi-

seen elämässä ja kuolemassa. Mitä kuole-

man jälkeen�tapahtuu, selviää�vasta, kun

sen aika tulee. Hän uskoi myös, että Ju-

mala on salattu, mutta voi antaa uutta,

tähän asti tuntematonta tietoa itsestään,

vaikkei kukaan pääse hänen salaisuuksis-

taan täysin perille (s.�174).

Mitä Jumala on opettanut minulle

psykoanalyysista

Huolenpidon mielentilan mukainen kuva

Jumalasta on muovannut�Matin�käsitys-

tä myös siitä, miten psykoanalyytikon

tulisi toimia työssään ja kohdata poti-

laansa (s. 175). Keskeistä tässä on, onko

psykoanalyytikko potilaan objektiivinen

tarkkailija vai potilaan hoitoon osallistu-

ja. Monet potilaat kaipaavat analyytikon

empaattista läsnäoloa, osallistumista

kärsimyksen käsittelemiseen ja kannat-

telemiseen (s. 179). Työskentelytavan

ytimen muodostaa tällöin sisällyttämi-

nen. Hoito-otteen perustana on lähelle

tuleminen, jolloin tunnetasolla liikkuvat

viestit voivat siirtyä yksilöltä toiselle sekä

sanallisessa että sanattomassa muodossa

(s. 180).

Voidakseen toimia sisällyttäjänä ana-

lyytikon��on��ymmärrettävä, mistä poti-

laan ahdistuksessa on kysymys. Hän

käyttää tunteidensa ohella ajatteluky-

kyään. Hänen on osattava olla saman-

aikaisesti etäällä ja lähellä. Kysymys si-

sällyttäjäksi suostumisesta on persoonal-

linen kysymys, joka liittyy paitsi henkilö-

kohtaisiin��ominaisuuksiin myös psyko-

analyytikon ihmiskäsitykseen�ja elämän-

katsomukseen (s. 181). Matti toteaa, tar-

kastellessaan elämäänsä taaksepäin, että

kristinusko huolenpidon mielentilan mu-

kaisessa muodossa ja psykoanalyysi The-

rapeian tarjoamana tulkintana muodos-

tavat hänen mielessään saumattoman

kokonaisuuden. Hän saattoi sanoa Juma-

lan opettaneen hänelle jotain keskeistä

siitä, millä tavalla psykoanalyysia tulee

toteuttaa. Jumalan kasvojen kirkastumi-

nen uudella tavalla opetti hänelle, mil-

laista on ”hyvä teologia” ja ”hyvä psyko-

analyysi”.
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Kuolevien viestit kertovat

Elina Grönlund

� Kuolema on etääntynyt vähitellen yhä

kauemmas nykyihmisen ajatusmaail-

masta; siitä ei puhuta eikä sen kanssa

haluta olla missään tekemisissä. Jokai-

nen joutuu kuitenkin jossakin elämänsä

vaiheessa kasvokkain tämän asian kans-

sa. Tilanne on vaikea, kun joutuu järjes-

tämään lähiomaisen hautajaiset ja huo-

lehtimaan käytännön asioista. Pelokas

suhtautuminen ja väistäminen näyttävät

vaikuttavan koko yhteiskunnassa, myös

siellä, missä kuolema on jokapäiväinen

asia eli sairaaloissa ja terveydenhuollon

henkilöstön keskuudessa.

Lääketieteen ja sairaanhoidon histo-

riassa kuolevien potilaiden asema oli

kauan säälittävä, kertoo sveitsiläissyntyi-

nen lääkäri Elisabeth Kübler-Ross.

Sellaiset parantumattomasti sairaat poti-

laat, jotka elivät elämänsä viimeistä vai-

hetta, saivat kaikkein huonointa hoitoa

ja heidät sijoitettiin kaikkein kauimmai-

siksi hoitohenkilöstön tiloista. Heidän

luonaan käytiin vain harvoin,�valot saat-

toivat palaa kirkkaina eivätkä he voineet

itse niitä himmentää. Vierailuja ei sallit-

tu muulloin kuin vierailuaikana iltapäi-

visin. Ajateltiin, että mitään ei ollut enää

tehtävissä, joten kuolevista ei tarvinnut

välittää. Muutos suhtautumistavassa al-

koi Yhdysvalloista 1950-luvun lopulla,

kun Kübler-Ross huomasi epäkohdan ja

alkoi toimia kuolevien aseman ja hoidon

kohentamiseksi. Hänen työnsä on ollut

käänteentekevää ja kansainvälisesti ar-

vostettua.

Nykyaikaisen palliatiivisen�hoidon�ja

viime vaiheen saattohoidon kehittymi-

sestä ja siihen kohdistuvasta mielenkiin-

nosta huolimatta ihmisen kuolemisen

prosessiin luonnollisena kuuluva selittä-

mättömien kokemusten ilmiö,�kuten esi-

merkiksi kuolleen henkilön ilmestymi-

nen, on viimeaikoihin asti jäänyt maas-

samme vain vähäiselle huomiolle. Ilmiö

esiintyy tavallisimmin joitakin päiviä,

tunteja tai minuutteja ennen kuolinhet-

keä. Kuoleminen on syntymän jälkeen

toiseksi tärkein elämäntapahtuma. Se on

syvällinen kokemus, jossa emotionaaliset

ja hengelliset kysymykset ja niihin�liitty-

vä kuolinvuodekokemusten ilmiö ovat

vähintään yhtä tärkeitä kuin mahdolli-

simman kivuton fyysinen tila.

Pieni kansainvälinen neurotieteilijöi-

den, lääkäreiden ja sairaanhoitajien jouk-

ko on tutkinut ilmiötä ja julkaissut ra-

portteja ja kirjoja tutkimustuloksistaan.

Näyttää siltä, että tutkimustiedosta huo-

limatta ilmiön sijoittaminen tieteelliseen

maailmankuvaan ja ihmisen kokemus-

maailmaan tuottaa vaikeuksia. Se ei si-
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sälly lääkäreiden eikä hoitotyön henki-

löstön koulutukseen ja sitä pidetään

eräänlaisena tabuna; siitä
ei
puhuta,
ku-

ten ei juuri kuolemastakaan. Kuolevien

potilaiden epätavalliset kokemukset luo-

kitellaan usein mielenterveyden häiriöik-

si, patologisiksi harhoiksi ja hallusinaa-

tioiksi ennemmin kuin ymmärrettäisiin

niiden olevan kuolevan ihmisen aistien ja

subjektiivisten elämysten tuottamaa in-

formaatiota, joka kuuluu


kuolemisen

prosessin viime vaiheisiin. Monissa tutki-

muksissa on todettu, että kuolevan ihmi-

sen sairaus, lääkehoito, sukupuoli tai us-

konto eivät näyttele mitään osaa koke-

muksissa. Kokijalleen kuolinvuodekoke-

mukset ovat täyttä totta, ja on eettisesti

arveluttavaa alkaa väitellä hänen kans-

saan näyn mahdottomuudesta.

Ilmiön nimi

Kokemuksia nimitetään kuolinvuode-

näyiksi (deathbed visions, DBV) tai elä-

män viimeisen vaiheen kokemuksiksi

(End-of-Life Experience, ELE). On myös

puhuttu kuolevien viesteistä (messages of

the dying), joiden avulla ihminen yrittää

välittää lähellään oleville kokemustaan

tai kertoa, mitä hän vielä tarvitsee voi-

dakseen kuolla rauhallisesti ja toisinaan

myös saadakseen luvan kuolla.

Ilmiö muistuttaa jonkin verran kuo-

leman rajalla käymisen kokemuksia

(Near-Death Experience, NDE), joissa esi-

merkiksi sydänpysähdyksen vuoksi klii-

nisesti kuollut (sydän ja keuhkot eivät

toimi, aivosähkökäyrässä ei ole aktiivi-

suutta) ja elvytetty myöhemmin kertoo

käyneensä jossakin kauniissa paikassa ja

tavanneensa siellä mahdollisesti rakasta-

van valo-olennon, joka käskee hänen pa-

lata takaisin. NDE eroaa tässä käsiteltä-

vistä DBV:stä siten, että ihmisen elämä

voi jatkua elvytyksen jälkeen, kun taas

kuolinvuodekokemukset edeltävät pian

tapahtuvaa lopullista fyysistä kuolemista.

Kansainvälisiä tutkimuksia

Varhaisin kuolevan kokemuksia käsitte-

levä raportti ilmestyi Irlannissa 1926,

jolloin Dublinin yliopiston professori, lää-

käri Sir William Barret julkaisi teok-

sensa Deathbed�Visions – How�The Dead

Talk To The Dying. Hän kuuli naispoti-

laasta, joka näki juuri ennen kuolemis-

taan aikaisemmin kuolleen isänsä omas-

sa potilashuoneessaan. Barretin mielen-

kiinto asiaa kohtaan heräsi tuolloin var-

sinkin, kun potilas kertoi näkevänsä

myös pari päivää aiemmin kuolleen sisa-

rensa, jonka kuolemasta naisella ei ollut

mitään tietoa.

Karlis Osis ja Erlendur Haralds-

son julkaisivat 1977 kansainvälisistä tut-

kimuksistaan Yhdysvalloissa raportin

”At the Hour of Death”. Tutkimuksissa

on saatu vastauksia tuhansilta amerikka-

laisilta ja intialaisilta hoitotyöntekijöiltä

ja lääkäreiltä, jotka kertovat potilaidensa

kokemuksista hetkeä ennen kuolemista.

Seikkaperäisessä raportissa yleisimpänä

esiintyy tärkeän aikaisemmin kuolleen

henkilön
vierailu, jonka kesto tavallisim-

min on noin 5 minuuttia, toisinaan 15

minuuttia ja joskus jopa puoli tuntia.

Tuon vieraan tarkoituksena on auttaa

kuolemisen prosessissa, poistaa pelot ja

saattaa kuoleva tuonpuoleiseen. Valtaosa

potilaista haluaa lähteä opastajan mu-

kaan.
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Amerikkalaiset potilaat näkevät use-

ammin uskonnollisia olentoja, esimerkik-

si Jeesuksen, Marian

tai

enkelin kuin

intialaiset. 79 prosenttia intialaisista po-

tilaista näki uskonnollisia hahmoja, ku-

ten esimerkiksi kuolemanjumala Yama-

rajin. Aikaisemmin kuolleita tuttuja lä-

heisiä intialaiset näkivät vähemmän kuin

amerikkalaiset. Tutkimuksissa esiintyi

myös usein kuolevan hurmioitunut vah-

va mielihyvän tunne.

Saattohoidon parissa työskentelevät

erikoissairaanhoitajat Maggie Calla-

nan ja Patricia Kelley julkaisivat 1993

tutkimuksensa Final Gifts – Under-

standing the Special Awarenes, Needs

and Communications of the Dying. Ra-

portissa kerrotaan hoitotyöntekijöiden

kohtaamista ilmiöistä, joita he ovat olleet

todistamassa tai kun potilaat tai heidän

omaistensa ovat kertoneet niistä. Kysei-

sistä kertomuksista voitiin päätellä, että

kuoleva keskusteli jonkun kanssa. Hän

saattoi tuijottaa kiinteästi johonkin tiet-

tyyn pisteeseen huoneessa, lausua kuin

kuiskaten jonkin sanan ja olla sitten het-

ken hiljaa kuin vastausta kuunnellen.

Tuo muille näkymätön läsnäolija näytti

tuottavan potilaalle mielihyvää ja iloa.

Lastenlääkäri Melvin Morse julkai-

si 1995 teoksen Parting Visions. An

Exploration of Pre-Death Psychic and

Spiritual Experiences. Siinä hän tuo esiin

muun muassa, että kuolemaa edeltävät

kokemukset huvittavat usein lääkäreitä

eivätkä he ota niitä vakavasti. Hän sanoo,

että kokemuksia olisi syytä arvostaa ja

ymmärtää niiden merkitys myös omais-

ten surukokemuksen kannalta.

Amerikanjuutalainen kriisi- ja suru-

terapeutti Carla Wills-Brandon, joka

on työskennellyt muun muassa WTC-tra-

gedian surevien omaisten ja Irakin ja

Afganistanin sodan veteraanien kanssa,

on julkaissut kolme kirjaa käsillä olevas-

ta aiheesta. One Last Hug before I Go:

The Mysteries and Meaning of Deathbed

Visions ilmestyi vuonna 2000, A Glimpse

of Heaven: The Remarkable World of

Spiritually Transformative Experiences

vuonna 2004 ja Heavenly Hugs: Comfort,

Support, and Hope from the Afterlife

vuonna 2013. Wills-Brandon korostaa,

että kyseiset kokemukset ovat syvän in-

himillisiä ja luonnollisia siirtymävaihees-

sa juuri ennen kuolemaa. Hän on joutu-

nut kokemaan vihamielistä ja pelokasta

suhtautumista tultuaan



julkisuuteen

kuolinvuodekokemuksia ja näkyjä koske-

vassa asiassa: hän on saanut runsaasti

muun muassa sähköpostiviestejä, joissa

jotkin uskonnolliset ryhmät väittävät hä-

nen harjoittavan mustaa magiaa ja teke-

vän paholaisen töitä.

Englantilainen lääkäri Peter

Fenwick ja tutkija Elisabeth Fenwick

julkaisivat 2008 teoksen The Art of

Dying, jossa he valaisevat kuolemisen

prosessiin liittyviä monipuolisia tapahtu-

mia. Peter Fenwick oli Englannin Chan-

nel 4 -televisiokanavan ohjelmassa kerto-

massa elämän viimeisen vaiheen tapah-

tumista. Ohjelman jälkeen hän sai useita

satoja kirjeitä ohjelmaa kuunnelleilta,

jotka kertoivat siinä käsiteltyjen tapahtu-

mien kaltaisista ilmiöistä omaisten kuol-

lessa.

Näiden kirjeiden ja

tutkimusten

pohjalta syntyi tämä merkittävä teos, jos-

sa tuodaan esille erilaisten kokemustyyp-

pien esiintyvyys ja merkitys.
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Australialainen���palliatiiviseen���hoi-

toon erikoistunut lääkäri Michael Bar-

bato julkaisi raporttinsa ”Reflections of

a Setting Sun. Healing Experiences

around Death” vuonna 2009. Hän kirjoit-

taa muun muassa siitä, miten kuolevan

ihmisen ja hänen perheensä olisi syytä

pohtia kuolemapelkojaan, prosessoida ne

niin, että�he�kykenevät saamaan päätök-

seen kesken jääneet asiat, jakamaan yh-

dessä�viimeiset kallisarvoiset hetket rak-

kauden ilmapiirissä ja löytämään elämäl-

le tarkoituksen. Barbato tuo esiin Aust-

ralian alkuperäiskansan suhtautumisen

kuolinhetkeä edeltävään ilmiöön. Kuole-

van selittämättömät kokemukset ovat

heidän mielestään aivan luonnollisia,

mutta he eivät puhu niistä, koska se voisi

tarkoittaa ulkopuolisten ihmisten, lääkä-

reiden ja sairaanhoitajien läsnäoloa.

Barbato kertoo myös lasten omaa

kuolemaansa ennakoivista kommenteis-

ta, joita aikuisten on vaikeaa ymmärtää.

Muuan poika pyysi äitiään, ettei tämä

itkisi sitten kuin hän kuolee. Äiti vastasi,

ettei poika kuolisi, koska hän on vasta

lapsi eivätkä lapset kuole. Poika kuiten-

kin kuoli liikenneonnettomuudessa kah-

den viikon kuluttua.

Omasta tutkimuksesta

Kuolinvuodekokemuksia käsittelevä te-

okseni Matkavalmisteluja ja opastajia:

Elämän viimeisen vaiheen kokemukset

ilmestyi keväällä 2014 (Basam Books,

Helsinki). Sain tilaisuuden haastatella

Pirkanmaan Hoitokodin hoitohenkilö-

kuntaa ja selvittää, miten suomalaisessa

saattohoidossa ymmärretään kuolevan

ihmisen selittämättömät kokemukset.

Kävi ilmi, että kokemukset ovat melko

yleisiä. Vaikutelmaksi tuli, että ongelmis-

ta ei puhuta saattohoitokodeissa juuri

sen vuoksi, että niitä pidetään asiaan-

kuuluvina. Potilaat saattavat sanoa sala-

peräisesti: ”Ethän kerro kenellekään”,

jolloin asiasta ei puhuta muille.

Muussa hoitamisen ympäristössä,

kuten suurten sairaaloiden osastoilla ja

pitkäaikaishoidossa, asia on lähes tunte-

maton eikä siihen kiinnitetä huomiota tai

jos kiinnitetään, niin kokemuksia pide-

tään harhoina. Kuolevia potilaita on pää-

asiassa muualla kuin varsinaisissa saat-

tohoitoon erikoistuneissa yksiköissä, joi-

ta maassamme on esimerkiksi Irlannin

tilanteeseen verrattuna liian vähän. He-

rääkin�kysymys saattohoidon�laadusta�ja

arvokkaasta kuolemisesta. Miten varsi-

naisten saattohoitoyksiköiden ulkopuo-

lella olevissa hoitopaikoissa otetaan huo-

mioon kuolevan ihmisen hengelliset,

emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet ja

autetaan häntä niissä, ellei ennätetä tai

osata kuunnella häntä eikä ymmärretä

hänen viestiensä merkitystä?

Kokemustyypit

Matkavalmistelut: Kun parantumatto-

masti sairas alkaa�kysellä�passiaan, mat-

kalippuaan tai matkalaukkua ja kyselee,

pysähtyykö bussi varmasti lähipysäkille,

ymmärretään, että sairas on lähdössä

jonnekin. Matkavalmisteluihin saattaa

liittyä salaperäistä puuhailua,��joka voi

kestää koko yön mutta aamulla kaikki on

valmiina. Valmisteluista voidaan puhua

symbolikielellä: ollaan lähdössä kotiin,

lentämässä etelään, valmistaudutaan pit-

kään purjehdukseen tai tärkeään peliin.
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Usein symbolikielinen ilmaisu liittyy sai-

raan ihmisen harrastuksiin. Omaisten

voi olla vaikeaa ymmärtää, mihin ihmi-

nen noin sairaana voi	olla lähdössä.	Hän

on kuitenkin valmistautumassa tärkeään

matkaan, siirtymään tästä elämästä

tuonpuoleiseen, mutta hän varoo peläs-

tyttämästä omaisiaan. Omaisten kanssa

olisikin syytä puhua matkavalmisteluista

ja niiden merkityksestä.

Vieraat ja opastajat: Yleisin kuolin-

vuodekokemuksista on kuolleen lähi-

omaisen, useimmiten äidin, toisinaan

isän, siskon tai veljen vierailu. Näistä

kokemuksista kertovat sekä miehet että

naiset. Kun äiti on käynyt, voi kuolla

rauhallisesti. ”Katso, veli on tuossa. Älä

kerro kenellekään”, sanoi eräs naispoti-

las. Nainen seurasi jonkin aikaa katseel-

laan	huoneessa	liikkuvaa	veljeään. Joku

näki poikansa hahmon huoneessaan.

Erään naisen sängyssä hänen selkänsä

takana nukkui pieni tyttö. Nainen ei voi-

nut kääntyä, ettei olisi satuttanut lasta,

mutta kuka lapsi oli, sitä hän ei kertonut.

Erään naisen luo tuli hänen anteeksipyy-

televä miehensä, joka oli kuollut muuta-

mia vuosia aikaisemmin. Kuoleva saattaa

viittoilla ja kurotella tulijan puoleen. Hän

on usein ilahtunut vieraansa saapumi-

sesta, elehtii ja näyttää vaihtavan ajatuk-

sia tämän kanssa.

Ystäväni lähestyessä kuolemaansa

hänen luonaan vieraili useita kertoja pari

vuotta sitten kuollut veli, joka tuli lähes

päivittäin valmistamaan ystävääni läh-

töön ja kertomaan, mitä oli tulossa, saat-

tamaan matkalla. Ystäväni kertoi minul-

le, kuka vieras oli. Näin hänen puhuvan

jonkun kanssa kaksi tuntia ennen kuole-

mistaan ja ymmärsin, että veli oli hänen

luonaan turvaamassa matkalle lähtöä.

Merkille pantavaa on se, että vaikka

kuolevan luo tuleva vieras olisikin aika-

naan ruhjoutunut pahoin tapaturmassa,

palanut tai hukkunut, hänet nähdään

kuitenkin terveenä, hyvinvoivana ja ku-

koistavana. Joskus joku voi saada vie-

raakseen myös lapsuudenaikaisen lem-

mikkieläimen, joka tulee saattajana ja

opastajana viemään ihmisen perille tuon-

puoleiseen.

Miltä siellä näyttää: Monet potilaat

kertovat käyneensä jo edeltä käsin katso-

massa kaunista paikkaa, jonne he ovat

menossa. Tuo paikka, sen värit ja valot

ovat sanoinkuvaamattoman kauniilta.

Unen ja valveen rajalla kuolevat näyttä-

vät kuin liikkuvan edestakaisin tuonpuo-

leisen ja tämä maailman välillä. Vanho-

jen hengellisten laulujen ja tarinoiden

sanastoon ovat kuuluneet taivaan kultai-

set kruunut, kultaa olevat tiet, kirkas

valo, auringonlaskut ja kukat, joten täl-

laiset näkymät tuntuvat luonnollisilta

siellä, minne ollaan menossa. Omissa

haastatteluissani oli mukana eräs mies-

potilas, joka kuitenkin koki pettymyksen:

tiet olivat tavallista asfalttia ja ruuaksi

tarjottiin hernekeittoa.

Enkelit ja hengelliset olennon: Monet

saattavat saada vieraakseen yhden tai

useamman enkelin, myös sellaiset, jotka

eivät ole uskonnollisia. Joskus enkelit

tulevat	liian	aikaisin eikä	sairas	voi vielä

lähteä heidän mukaansa. Niinpä hän

pyytää heitä tulemaan uudelleen muuta-

man hetken kuluttua. ”Ne tulevat ja me-

nevät”, kertoi muuan nainen luonaan

käyneistä enkeleistä kuin maailman
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luonnollisimpana asiana. Toisinaan vie-

raana voi olla Jeesus. Eräs potilas kertoi

ilahtuneena hoitajalle, että Jeesus oli

käynyt hänen luonaan. Siihen hoitaja oli

kommentoinut, että olisipa ollut kamera

niin olisi saatu kuva Jeesuksesta.

Varsin usein kuolinvuodenäyillä on

uskonnollis-hengellistä merkitystä ja voi

vain ihmetellä, miten papit puhuvat avoi-

mesti elämästä kuoleman jälkeen mutta

sivuuttavat silti kuolevan ihmisen näyt

merkityksettöminä. Kysyä voi myös,

miksi suomalaisissa kirkoissa vältetään

kuolema-sanan käyttöä: rukoillaan mie-

luummin edesmenneiden tai poisnukku-

neiden kuin kuolleiden puolesta.

Lähtöaika: Kuolevat näyttävät usein

tietävän jopa päivän tarkkuudella, mil-

loin he kuolevat, vaikka heille ei olisi

kerrottu mitään arvioita�jäljellä�olevasta

elinajasta. Joku voi sinnitellä useita päi-

viä odottaessaan tärkeän ihmisen saapu-

mista pitkän matkan takaa. Vasta sitten

voi kuolla, kun tuon läheisen kanssa on

voinut puhua tai sopia jonkin ristiriitoja

herättäneen asian, pyytää tai saada an-

teeksi.��Joku voi yrittää��säästää lähei-

siään niin, että kuolee merkittävän

ajankohdan, esimerkiksi joulun tai jon-

kun perheenjäsenen syntymäpäivän jäl-

keen, ettei perheen tarvitsisi viettää

surullista juhlaa. Joku tahtoo lähteä

käymään kesämökillä vielä kerran.

Muuan mies tahtoi mennä käymään

Yhdysvalloissa. Matka järjestettiin hä-

nelle, mikä ei ollut kovin helppoa mie-

hen sairauden vuoksi. Kun hän palasi

matkaltaan, hän kuoli muutaman päi-

vän kuluttua. Hän oli saanut päätök-

seen kesken jääneen asian.

Samanaikainen ilmoitus: Toisinaan

kuoleva saattaa tulla kuolemanhetkellä

kertomaan läheiselleen poistuvansa tästä

maailmasta. Etäisyys�ei�näytä�merkitse-

vän mitään, sillä tällaisia ilmoituksia saa-

tetaan saada kaukaisestakin maasta.

Näistä ilmoituksista kertoo myös Carla

Wills-Brandon. Erään tuttavani kerto-

muksessa iäkäs isoäiti tuli ilmoittamaan

sairaalle lapsenlapselleen kuolemastaan:

isoäiti seisoi pojan�vuoteen�päädyssä, hy-

myili kauniista ja nyökkäsi. Sitten hän

katosi. Kun perheenjäsenet tulivat kerto-

maan isoäidin kuolemasta, poika tiesi jo

asian. Tässä kertomuksessa tulee esiin

myös Melvin Morsen esiin nostama lap-

sen erityinen herkkyys kokea epätavalli-

sia ilmiöitä.

Kuolemanjälkeiset ilmestymiset:

Omassa tutkimustyössäni olen kohdan-

nut Melvin Morsen ja Carla Wills-Bran-

donin mainitsemat ja surun kokemiseen

kuuluvat kuolemanjälkeiset ilmestymiset

(After-Death Communication, ADC) kah-

den isänsä kuolemaa surevan nuoren

kertomana. Kummankin isän kuolemas-

ta oli kulunut noin puoli vuotta. Toinen

kertojista, nuori naisopiskelija, istui su-

ruissaan ja unettomana yöllä vuoteensa

laidalla, kun hänen isänsä äkkiä ilmestyi

ovensuuhun, hymyili rohkaisevasti ja ka-

tosi. Toinen kertoja, nuori mies, ajoi par-

haillaan yksin autolla kohti Etelä-Eu-

rooppaa, kun muutama kuukausi sitten

kuollut isä äkkiä istui hänen vierellään.

Isä hymyili kuin sanoen: hyvin menee,

jatka samalla tavalla ja katosi pian. Ko-

kemus oli vähän pelottava vaikka se sa-

malla oli lohdullinen.
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Ilmiön taustaa

Kuolinvuodekokemusten ilmiötä on pi-

detty subjektiivisena ja transpersoonalli-

sena tapahtumasarjana. Niiden ajatellaan

tapahtuvan��ihmisen��tietoisuudessa, joka

elämän viime vaiheessa toimii arkitietoi-

suutta syvemmällä tasolla. Ilmiö sopii hy-

vin mystisten kokemusten alueelle, joista

tunnetut mystikot, kuten Avilan Teresa,

Ristin Johannes ja pyhä Birgitta ovat sato-

ja vuosia sitten kertoneet. Jonakin päivänä

lienee mahdollista aivotutkimuksen avul-

la selvittää tarkoin, miten kuolinvuodeko-

kemukset ja näyt tapahtuvat. Tällä hetkel-

lä voimme ymmärtää niiden merkittävyy-

den kuolevalle ihmiselle ja hänen siirtymi-

selleen täältä tuonpuoleiseen. Niillä on

oleellista merkitystä myös sureville omai-

sille, joita lohduttaa ajatus, että heidän

rakkaansa ei kuollut yksin, vaan sai tutun

opastajan matkalleen.
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Nuori Luther kirjeidensä

valossa

Seppo Väisänen

� Nuori Luther ei ole kiinnostanut tut-

kimusta läheskään samassa määrin kuin

nuori Marx. Nuoren Marxin filosofiset

käsitykset olivat liberaaleja, jolta kannal-

ta Marx sitten kirjoittajien harmiksi�luo-

pui. Ei ole siten yllätys, että Lutherin

nuoruudesta ovat olleet kiinnostuneem-

pia katoliset tutkijat. He korostavat myös

muiden osuutta kirkon uudistamisessa.

Voi sanoa, että aivan samaan tapaan

kuin Lutherilta itseltään kului aikaa us-

konsa ytimen eli vanhurskauttamisopin

omaksumiseen, niin myös reformaatio

syntyi ja kehittyi hitaasti katolisen kir-

kon helmassa.

Tutkimus ei ole��valitettavasti hyö-

dyntänyt tarpeeksi Lutherin kirjeitä.

Kurt Aland sanoo 1983 ilmestyneessä

Lutherin teoskokoelman esipuheessa:

”Lutherin kirjeet muodostavat tähän

saakka (myös ammattilaisten taholta)

suurimmalta osin riittämättömästi ar-

vostetun aarteen.” Lyndal Roper on

sanonut artikkelissaan To his Most

Learned and Dearest Friend’: Reading

Luther’s Letters, että ”koska Luther kir-

joitti niin paljon, hänen kirjeensä ovat

muovanneet sitä, miten uskonpuhdistuk-

sen historiaa on kirjoitettu, joten me kat-

selemme tapahtumia hänen silmiensä

kautta.” On huomattava, että kirjeet ei-

vät olleet yksityisiä, vaan ne oli usein

tarkoitettu levitettäviksi eteenpäin, ja

osa jopa painettiinkin. Roper onkin osu-

vasti verrannut niitä nykypäivän sähkö-

posteihin. Kun hän on kirjoittanut tutki-

muksensa 2010, niin nykyään voitaisiin

paremmin sanoa, että kirjeet olivat face-

bookpostauksia.

Verkostunut ennen somea

Luther oli aikansa verkostuneimpia hen-

kilöitä. Hänen välineensä olivat kirjeet,

joita on säilynyt eri paikoista kerättynä

kaikkiaan yli 2300 kappaletta. Luther ei

juuri itse tallettanut saamiaan kirjeitä,

mikä on lisännyt Roperin esiin tuomaa

vinoutumaa. Teesien esittämispäivään

31.10.1517 mennessä Lutherin kirjeitä

on Weimarer Ausgaben (WA) täydellises-

sä kokoelmassa vain 50 kappaletta.

Alkuajan kirjeet antavat silti hyvän

kuvan Lutherin aikeista, mielipiteistä ja

mieltymyksistä sekä ennen muuta per-

soonasta. Ne luovat hämmästyttävän

monipuolisen ja kypsän kuvan tulevasta

reformaattorista, uskonpuhdistajasta.

Samalla ne asettavat Lutherin omaa ai-
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kaansa vasten, osaksi��sitä ympäristöä,

joka suosi ja kaipasi uudistusta.

Luther oli uskollinen kirjeenvaihto-

toveri. Hän pyysi anteeksi, jos ei ollut

vastannut heti töiden runsauden takia.

Hän saattoi�usein kirjeen alussa�valitella

sitä, että toisesta ei ollut mitään kuulu-

nut. Luther kirjoitti paljon. Kirjeistä suu-

ri osa on hävinnyt. Tämän voi päätellä

kirjeestä Johannes Langelle Erfurtin

luostarin johtajalle 26. lokakuuta 1516.

Luther pyytää anteeksi, jos toistaa ennen

kirjoittamaansa, koska hän ei enää pysy

selvillä siitä, mitä on kirjoittanut. Hän

luettelee monet��tehtävänsä,��ja ”niiden

lisäksi on vielä kirjeenvaihtoni, joka ottaa

enimmän aikani.” Ratkaisuksi hän pyy-

tää kahta apulaista! Huomattavaa on,

että hän pyytää apua Langelta Erfurtis-

ta, eikä keneltäkään Wittenbergistä.

Lutherin verkosto näyttää syntyneen

jo varhain luontevasti työn puitteissa,

sillä hän oli arvostetussa asemassa au-

gustinolaismunkkikunnassa. Voi jopa ky-

syä, olisiko reformaatio lähtenyt niin no-

peasti liikkeelle, jos teesien naulaaja olisi

ollut tuntematon munkki. Veljeskunnan

Saksan luostareiden päävikaari oli vuo-

desta 1503 Erfurtin luostarin johtaja, sit-

temmin Wittenbergin yliopiston dekaani

Johannes von Staupitz. Luther valit-

tiin veljestön�kokouksessa�Staupitzin va-

ramieheksi 1515. Luther oli Staupitzin

tähtioppilas, jonka tämä hoiti seuraajak-

seen jumaluusopin professoriksi pikaisen

tohtoriväitöksen jälkeen.

Saksan augustinolaisten valtaryhmä

observantit oli osa uudistusliikettä. Ryh-

mä loi pohjaa uskonpuhdistukselle koros-

taessaan epäkohtien poistamista ja pa-

luuta alkuaikojen puhtauteen. Käy kuten

usein, että johtaja Staupitz vetäytyi syr-

jään ja Luther jatkoi reformista refor-

maatioon, uskonpuhdistukseen. Lutherin

alkuajan kirjeenvaihto on kuin läpileikka-

us hänen tulevasta toiminnastaan. Jo

alusta alkaen esillä olivat suuret kysy-

mykset: vanhurskauttaminen, suhde juu-

talaisiin ja Raamatun kääntäminen. Kir-

joittajan�oli�oltava�valmis�alusta lähtien.

Jäähyväiset kotiluostarille

Kaksi ensimmäistä kirjettään Luther kir-

joitti koulukaupunkinsa Eisenachin fran-

siskaaniluostarin vikaarille Johannes

Braunille. Ensimmäinen on 22. päivältä

huhtikuuta 1507. Luther pyytää Braunia

olemaan läsnä messussa, jonka hän ensi

kerran toimittaa luostarissaan Erfurtis-

sa. Erfurtissa oli 20 luostaria ja sitä kut-

suttiin pikku-Roomaksi. Luther valitsi

yhden kerjäläismunkkikunnista eli au-

gustinolaisveljeskunnan, agustino-ere-

miitit.

Kirje on tietenkin oppineiden kesken

latinaksi ja se on osoitettu ”Pyhälle ja

kunnia-arvoiselle Kristuksen ja Marian

papille”. Maria mainitaan myös toisessa

kirjeessä Braunille. Mahdollisesti se joh-

tui neitsyt Marian asemasta Eisenachin

sivuluostarissa. Mainittakoon, ettei Lut-

her myöhemminkään poistanut koko-

naan Marian arvostusta. Toinenkin kirje

on Braunille. Koulupoikana Luther tunsi

varmaan luostarinsa kodikseen, sillä hän

puhuttelee Braunia rakkaaksi herrak-

seen ja isäkseen. Kirje on päivätty 17.

maaliskuuta 1509. Kirjeen alkuun on lai-

tettu pitkän tituleerauksen jälkeen otsi-

koksi Jesus, joka säilyi kauan. Tekstin
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ensimmäiset sanat vaihtelivat, mutta

pian alkuun tuli pelkkä: Tervehdys, Salu-

tem. Kokoelmat eivät ole täydellisiä, ei-

vätkä kirjeet ole aina kokonaisia.

Kahden yliopiston loukussa

Syyskuun 22. päivänä 1512 Luther kut-

suu entisen luostarinsa priorin Andreas

Lohrin ja vanhimpia jäseniä tohtorivih-

kimykseensä Wittenbergiin tai pyytää ai-

nakin heidän esirukoustaan. Luther oli

ollut välillä Erfurtissa, mutta palannut

taas takaisin Wittenbergiin. Sukkulointi

toi kuitenkin odottamattomia ongelmia.

Kesäkuun 16. päivänä 1514 Luther jou-

tuu vastaamaan hänestä esitettyyn hä-

väistyskirjeeseen Erfurtin luostariyhtei-

sölle. Syytteen mukaan Erfurtissa teolo-

gian lisensiaattitutkinnon suorittanut

Luther oli väitellyt Wittenbergissä ja rik-

konut näin uskollisuuden lupauksen Er-

furtin yliopistolle.

Luther kiistää antaneensa mitään lu-

pausta pysymisestä Erfurtissa, mutta sa-

noo totelleensa ylempiä (vikaari Stau-

pitz) ja olleensa pakotettu muuttamaan –

Quid autem ad autoritatem praecipientis

et�requirentis obeditiam.�Hän tunnustaa

Erfurtissa saamansa opetuksen arvon,

jota hän kiittää kaikesta kuin äitiään.

Luther tuo tapansa mukaan Jumalan

mukaan: minun eroamiseni teidän yhtei-

söstänne ei tulisi teitä koskettaa, koska

”minkä Herra on tahtonut, sitä ei voi

vastustaa”.

Ajojahti ei loppunut, ja Luther joutui

kirjoittamaan uuden��kirjeen��21.��joulu-

kuuta 1514. Kirje on osoitettu nyt Erfur-

tin�yliopiston�teologisen�tiedekunnan�de-

kaanille ja tohtoreille. Lutherin sävy on

nyt hieman nöyrempi. Hän myöntää lu-

pausten rikkomisen suututtavan��paitsi

tutkijoiden arvoja myös tavallista rahvas-

ta. Vastaaja on heikoilla, sillä hän ei

muista antaneensa sitoumusta tutkin-

non yhteydessä, vaikka se kuului tapoi-

hin Erfurtin yliopistossa.

Hän on valmis ottamaan tuomion

vastaan, jos sellainen tulisi. Hän vetoaa

siihen, että Jumalakin antaa velat an-

teeksi: Kun ”en voi köyhänä kristittynä

mitenkään muuten hyvittää tekoa, niin

pyydän saada kärsiä sen häpeän, että te

katsoisitte minut epäluotettavaksi ja hy-

lätyksi ihmiseksi; haluaisin mieluummin,

että saisin häpeän kuin rangaistuksen,

kun molempia ei voi kestää.” Lopussa oli

nyt lähes matelevasti: Arvoton witten-

bergiläinen teologi.

Asia näyttää kuivuneen siihen. Yli-

opistojen välistä kiistaa siitä ei tullut

ehkä juuri Staupitzin takia. Erfurt oli

eliittiyliopisto, ja moni muukin houkutel-

tiin sieltä Wittenbergiin. Wittenberg oli

Saksin valtionyliopisto, ja ruhtinas Fied-

rich Viisas halusi opettajiksi nimen-

omaan augustinolaisia. Staupitz lähetti

tai kutsui Wittenbergiin opiskelemaan

kaikkiaan yli 100 munkkia, mikä

edesauttoi Lutherin ajatusten leviämistä.

Vikaarin tehtävät työllistävät

Luther alkoi saada arvostusta, missä aut-

toi varmaan myös hänen lukeneisuuten-

sa ja se, että hän oli ollut kahdessa eri

luostarissa ja yliopistossa, sekä hänen

asemansa Staupitzin suosikkikina.

Luther kirjoittaa 1.5.1516 ensi kir-

jeensä alle vikaarina vanhaan tapaan:

Veli Martin Luther, mutta lisää ase-
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maansa korostaen: Pyhän teologian pro-

fessori ja pyhän Augustinuksen eremiit-

tien vikaari koko Meissenissa ja Thürin-

genissä. Myöhemmin hän tyytyi pelkkään

Veli Martinukseen. Alkuun hänen alaise-

naan oli 10 luostaria, muiden muassa

Wittenberg, Magdeburg, Dresden ja Er-

furt. Lisäksi tuli synnyinkylä Eisleben.

Asemansa vakiinnuttamisen jälkeen

Luther joutui neuvomaan veljiä useissa

luostareissa. Ensi kirjeessään���Mainzin

luostarin priorille hän pyytää omille teil-

leen���lähteneen munkin palauttamista.

Hän lupaa olla rankaisematta ja kertoo,

että Pietarikin lankesi, koska oli vain ihmi-

nen. Hän antaa mielenkiintoisen tiedon

luonnosta: myös Libanonin taivaaseen ku-

rottautuvat seetrit ovat alkaneet kaatua.

Luther oli lähes yhtenään tarkastus-

matkoilla, mikä näkyy kirjeiden päiväyk-

sissä. Pulmat ovat organisatorisia, talou-

dellisia ja teologisia. Hän erotti jonkun

johtajan, kun tämä ei tullut toimeen

alaisten kanssa. Kun hän oli nimittänyt

Langen Erfurtin vikaariksi, hän katsoo

parhaaksi antaa ohjeita, joista ensimmäi-

senä on kehotus pitää kirjaa vierastalon

menoista.

Raamatun käännöstyön visainen alku

Luther aloitti Raamatun kääntämisen epä-

systemaattisesti Vanhan testamentin puo-

lelta. Vasta jouduttuaan ”arestiin”

Wartburgin linnaan hän aloitti Uuden tes-

tamentin kääntämisen 1521 lopulla. Kään-

nös valmistui hämmästyttävän nopeasti,

ensimmäinen versio jo maaliskuussa 1522,

kun muut työt eivät olleet rasittamassa.

Käännös ilmestyi nimettömänä, Luther-

han ei voinut olla näkyvissä.

Luther ei suinkaan ollut ensimmäi-

nen Raamatun saksaksi kääntänyt, mut-

ta hänen kansanomainen käännöksensä

jäi elämään, ja samalla syntyi saksan

kirjakieli.�Kirkon uudistaminen�nivoutui

yhteen oman kielen luomisen ja kansalli-

sen identiteetin etsimisen kanssa. Tun-

nukseksi tuli: Irti Rooman holhouksesta.

Luther oli aloittanut Raamatun

kääntämisen paljon aikaisemmin. Vuo-

den 1516 alussa hän kirjoittaa vaaliruh-

tinaan hovikappalaiselle Georg Spala-

tinille aikeistaan, joista oli ollut puhe jo

aikaisemmin. Käännöskohteeksi oli vali-

koitunut eräs psalmiryhmä. Painajalla

oli jo��teksti painettuna, mutta��Luther

sanoo, että se ei ole viimeistelty, eikä sitä

saa painaa muuten kuin hänen itsensä

läsnä ollessa. Hän toistaa kiellon kahdes-

ti ja viittaa lopuksi painojäljen huonoon

tasoon. Kun taulut ovat merkityksettö-

miä esineitä, ansaitsevat ne tuhoamisen.

Kirjapainotaito ei siis Saksissa ollut vielä

kyllin korkealla verrattuna Nürnbergiin

tai Frankfurtiin. Vaikka taulujen,�paino-

levyjen teko olikin työlästä, hovi sai

myöntyä niiden hävittämiseen.

Nuo psalmit jäivät siis siinä vaiheessa

julkaisematta. Vaikka Luther oli aloitta-

nut psalmien luennot jo 1513 ja lopetti ne

1515, niin psalmien käsikirjoitus valmis-

tui vasta 1528. Silloin oli painettu jo

kuusi Vanhan testamentin kirjaa, Psal-

mit kokonaisuudessaan painettiin ensi

kerran 1531. Mikä sai Lutherin niin ko-

vasti empimään käännöstään? Joka ta-

pauksessa hän omaksui 1520-luvun pam-

fleteissaan jyrkkenevän sävyn juutalai-

siin. Tämä eskaloitui juuri psalmiluento-

jen aikana.
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Valitut psalmit olivat Psalmi Poeni-

tentiales saksaksi Busspsalmen, katu-

muspsalmit. Niitä oli kaikkiaan seitse-

män: 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143.

Mainittakoon, että Luther teki psalmin

130 (De profundis) pohjalta Achtlieder-

buchiin virren ”Aus tiefer Not schrei ich

zu dir”. Luther ei tarttunut sattumalta

noihin psalmeihin, sillä hepreankielisistä

psalmeista oli juuri 1512 ilmestynyt hep-

rean kielen uranuurtajan Johannes

Reuchlinin latinankielinen käännös se-

lityksineen. Luther noudattikin Reuchli-

nin tekstiä, ja hän oppi alkukielen tunte-

misen tärkeyden juuri Reuchlinin avulla.

Oli siis tavallaan onni, että Luther

aloitti psalmeista. Psalmithan ovat ru-

noutta, ja niissä on runsaasti vertauksia

ja kielikuvia ja niissä kielen kulttuuri-

sidonnaisuus�tulee selvästi�ilmi. Jos Lut-

her olisi aloittanut suorasanaisesta teks-

tistä, niin alkuperäisen kielen merkitys ei

olisi tullut niin selkeäksi.

Aikansa suurin kulttuuritaistelu

Reuchlin liittyy yhteen Euroopan histo-

rian suurimmista kulttuuritaisteluista.

Vastakkain olivat humanismi ja skolas-

tiikka, sääntökunnista augustinolaiset�ja

dominikaanit ja yliopistoista Wittenberg

vastaan Köln ja Pariisi.

Suhde juutalaisiin oli polttava kysy-

mys Saksassa, jossa luotiin katolisissa

”valtioissa” paavin määräyksellä 1555

ghettoja, ja juutalaiset ajettiin pois Sak-

sasta itään. Luther oli kirjoittanut teok-

sensa Von den Jüden und iren Lügen

vuonna 1543. Esiin nousivat pakosta

myös juutalaisten kirjat ja niiden hävit-

täminen. Keisari Maksimilian I asetti

asiantuntijatyöryhmän tutkimaan asiaa.

Reuchlin jäi vapaamielisimpänä yksin

puolustaessaan nimenomaan Raamatun

tutkimukselle välttämättömiä pyhiä kir-

joituksia. Pian Reuchlin joutui itse inkvi-

sition syyttämäksi. Molemminpuoliset

kiistakirjoitukset sinkoilivat puolelta toi-

selle. Eräs kuuluisimmista oli Reuchlinin

satiirinen Augenspiegel, jossa tarkastel-

tiin hämärämiesten puuhia. Lopulta

Reuchlin sai Roomassa humanistiselta pi-

detyltä paavi Leo�X:ltä�vapauttavan pää-

töksen.

Kysymys kietoutui ja hukkui vähitel-

len suuremman kiistan eli alkavan refor-

maation alle. Reuchlin tunsi itsensä huo-

jentuneeksi ja katsoi päässeensä rau-

haan. Myös Luther katsoi, että Reuchlin

oli ”varjokohde”, ja lopullinen maalitaulu

oli hän�itse. Vastustajat ottivat asian uu-

delleen esille, ja Reuchlinin teos sai lopul-

ta tuomion. Siihen vaikutti kuitenkin

enemmän suurpolitiikka eli katolinen

Ranska�ja�Saksan keisari Kaarle V.�Ku-

vaavaa oli, että Leo X kielsi Reuchlinin

kirjan kesäkuussa 1520 ja julisti Luthe-

rin kerettiläiseksi seuraavassa kuussa!

Kirkolla ei ollut varaa antaa periksi. Vuo-

den 1520 Saksa oli tyystin toinen kuin

viisi vuotta aikaisemmin.

Lutherkaan ei voinut välttyä osallis-

tumiselta, ja joutui vastaamaan hänelle

tehtyyn kysymykseen. Vuoden 1514 alus-

sa Saksin vaaliruhtinas Friedrich Vii-

saan avustaja Georg Spalatin kysyi�Lut-

herin neuvoa. Spalatinista tuli Lutherin

yhdyslinkki hoviin, ja Luther kirjoittikin

hänelle eniten kirjeitä, yli 400. Outoa on,

että Spalatin kysyy professorin mielipi-

dettä Johannes Langen kautta.
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Luther ilmaisee heti kantansa: ”Ky-

syt, mitä ajattelen syyttömän ja korkeasti

oppineen Johannes Reuchlinin tapauk-

sesta hänen kölniläisiä vastustajiaan

kohtaan, ja onko hänen uskonsa vaarassa

tai onko hän kerettiläinen.” Reuchlin oli

pyytänyt tukea myös Friedrichiltä, joka

suojeli Lutheria. Ratkaisu oli ehkä tehty;

Lutherin tarvitsi vain yhtyä siihen:

”Mutta sinä tiedät, että myös minä arvos-

tan suuresti tätä miestä ja pidän hänestä,

minun arvioni on ehkä epäilyttävä, koska

en ole, kuten tiedetään, vapaa ja puo-

lueeton. Mutta kun haluat mielipiteeni,

niin minusta hänen koko tuotannossaan

ei ole mitään, mikä voisi olla vaarallista.”

Luther vastaa siis kuin hallitsijan

poliittinen neuvonantaja. Vastaus ei ole

kannanotto itse��asiaan,��vaan��seurauk-

siin. Kölniläisten mielenilmaukset eivät

ole vapaita vaarasta, että ne aloittaisivat

lopulta inkvisitiot. Ja siitä seuraisi vaara,

että se ”julistaisi oikeaoppiset (siis hei-

dät)��kerettiläisiksi, vaikka he kaikessa

esiintyisivät varovaisesti.” Luther ihmet-

telee, miten sieluttomien kölniläisten

mieli on etääntynyt niin kauaksi heistä,

ja että nämä tämän vihdoin huomaisivat.

Lopulta tullaan uskonnollisiin perus-

teisin ja vedotaan Raamatun ennustuk-

siin: juutalaiset tulevat pilkkaamaan ja

parjaamaan Jumalaa ja kuningastaan

Kristusta. Joka ei ole tätä lukenut tai

ymmärtänyt, ei ole nähnyt vielä teolo-

giaa. Sen vuoksi�kölniläiset�eivät�voi rat-

kaista kirjoitusta, koska niin on jo tapah-

tunut ja kirjoituksen on käytävä toteen.

Raamatun ymmärtäminen on siis ratkai-

su tässäkin.

Lutherin kirje oli pikemmin yleinen

humanismin kuin erityisesti juutalaisten

puolustus. Se on sisäisesti ristiriitainen

tuomitessaan syytökset ja jopa antijuuta-

laisen kampanjan ja hylätessään saman-

aikaisesti Reuchlinin puolustuksen aika-

kauden juutalaisten kohdalla. Lutherin

kiista kölniläisten kanssa koski vain sitä,

että nämä eivät nähneet juutalaisten rie-

nausta osana Jumalan suunnitelmaa.

Sielunhoitoa munkkiveljelle

Huhtikuun�15.�päivänä 1516 hän kirjoit-

taa Erfurtiin Georg Leifferille. Kyse

on sielunhoidosta. Leiffer oli ollut�hänen

opettajanaan Erfurtissa. Luther aloittaa

omakohtaisesti: Tiedän omasta ja mui-

denkin vaivattujen kokemuksesta,��että

kaiken meidän rauhattomuutemme syy

on meidän oma itseriittoisuutemme. Kir-

jeen loppuosassa hän antaa teologiset pe-

rusteet lohdutukselle ja osoittaa pyhäin-

jäännöksiä paremman turvan. ”Kristuk-

sen risti (reliktit) on jaettu yli koko maa-

ilman, mistä jokainen saa aina osansa.

Älä silti heitä sitä pois, mutta tukeudu

pikemminkin kaikkein kallisarvoisimpiin

pyhäinjäännöksiin, jotka eivät ole kultai-

sessa eikä hopeisessa maljassa, vaan kul-

taisen, se on lempeän rakkauden (cari-

tas) täyttämässä sydämessä.” Ilmaukses-

sa ”lempeä rakkaus” on nähtävissä sie-

men Lutherin jumalakäsitykselle. Ulko-

naista esinettä, pyhäinjäännöstä parempi

turva on siis Jeesuksen sydän, joka saa

ihmiset toimimaan hänen rakkautensa

vaikutuksesta kristillisesti.

Vanhurskauttaminen

Lutherin koko opin perusta on oivallus

siitä, että ihminen pelastuu, vanhurskau-
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tetaan yksin armosta ilman tekoja

(Room.1:17). Tämän ymmärtämiseen

kului aikaa ja se vaati monta taistelua.

Avuksi ei ollut edes se, että hän sattui

kuulumaan sopivaan munkkikuntaan ja

että hänen lähin esimiehensä von Stau-

pitz osoitti suuntaa. Ei, tällaiset asiat

hänen piti löytää itse.

Luther oli alkanut luennoida kesällä

1515 Roomalaiskirjeestä, mutta kesti

kauan ennen kun lopullinen formulointi

oli valmis. Ratkaisu on nähtävissä yksi-

tyisestä kirjeestä jo niin aikaisin kuin

1516. Toukokuun 8. päivänä hän kirjoit-

taa munkkiveljelleen Georg Spenlei-

nille Memmingeniin.

Weimarer Ausgaben eri julkaisuissa

on alussa lyhyt sisällysluettelo: ensiksi

muuan talousasia (Oekonomische Ange-

legenheit) ja sitten Luther esittää mietit-

täväksi vanhurskauttamisoppinsa uskos-

ta (Luther legt ihm die Lehre von der

Rechtfertigung aus dem Glauben ans

Herz).��Luther��esitti muulloinkin ensin

ajatuksiaan yksityisesti esim. latinalai-

sessa messujärjestyksessään. Talousasiat

olivat sitä, että Luther oli myynyt Spen-

leinin tavaroita tämän velkojen maksa-

miseksi omalle apotille.

Luther menee taas suoraan asiaan:

Muuten haluaisin tietää, miten on sielusi

laita: jospa se ei koskaan oman vanhurs-

kauden turruttamana, opi uudelleen

nauttimaan Kristuksen vanhurskaudes-

ta ja tukeutumaan siihen. Hän tuo mu-

kaan omakohtaisuuden: ”Sinä olet ollut

meistä tässä mielessä enemmän erehdyk-

sessä, myös minä olen ollut sellainen,

mutta taistelen vielä nytkin tätä erehdys-

tä vastaan, vaikken ole vielä voittanut.

Siksi, uskollinen ystäväni, opi tuntemaan

Kristus ja juuri ristiinnaulittu, opi ylistä-

mään häntä ja epäilemään itseäsi ... Sillä

Kristus asuu vain syntisissä.”

Myöhemmin Luther varoittaa oma-

hyväisyydestä: ”Sillä jumalatonta on sel-

laisen ihmisen oikeudenmukaisuus, joka

pitää muita itseensä verrattuna huonom-

pina, eikä tahdo tukea heitä...: se kaivaa

Herran antaman leiviskän maahan eikä

anna kanssaihmisten saada sitä, mikä

heille kuuluu.”

Tässä on Lutherin opin alku vaikkei

siinä armosta (Gnade) puhutakaan.

Sama alku on nähtävissä jo Lutherin

ensimmäisessä saarnassa pyhäinpäivänä

1514, tekstinä oli Matt. 7:12. Ihminen ei

saa toimillaan vahingoittaa toista. Mutta

tämä ei merkitse sitä, että pidättäytyi-

simme kaikesta. Ei. Meidän tulee auttaa

toista, niin kuin toivomme hänenkin te-

kevän meille. Muuten kristitty hukkaa

lahjansa.

Luther liitti aiheen myös aneisiin.

31.10.1517 hän lähettää teesiensä puo-

lustuskirjoituksen Mainzin arkkipiispa

Albrechtille: Laupeudenteot ja rakkaus

ovat ehdottomasti aneita parempia. Spa-

latinille hän kirjoittaa hyvien�töiden�mo-

tiiveista 15.2.1518: ”Aneet eivät ole hyö-

dyksi muille kuin laiskoille kristityille.

Vihollisenikin myöntävät, että almut ja

ystävällisyys naapuria kohtaan ovat pal-

jon enemmän kuin aneet.”

Teesien tulva

Luther julkaisi maaliskuussa 1518 en-

simmäisen saarnan saksan kielellä

aneesta ja armosta. Siitä alkoi pamflet-

tien ja kiistakirjasten tulva. Uskonpuh-
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distuksen 10 ensimmäisen vuoden aika-

na niitä painettiin kaikkiaan 6–7 miljoo-

naa, joista neljännes oli Lutherin. Hän

määräsi keskustelun suunnan. Uusi kek-

sintö, kirjapainotaito auttoi mielipiteiden

leviämistä.

Saksin vaaliruhtinaskunta oli kieltä-

nyt anekaupan alueellaan, mutta niitä

myytiin aivan rajoilla. Kaikkien pyhien

juhla oli tulossa, ja kokosi kaupunkiin

paljon väkeä mm. katsomaan ruhtinaan

pyhäinjäännöskokoelmaa. Niistä oli ar-

vokkaita yli 5000. Luther suhtautui jos-

sakin���kirjeessään hymyilevästi ruhti-

naansa harrastukseen.

Vakava munkki oli päättänyt haastaa

myyjät väittelyyn ja naulasi tarinan mu-

kaan�teesinsä�linnankirkon�oveen juhlan

aattona, 31. lokakuuta 1517. Teesejä oli

kaikkiaan kuuluisat 95. Tiivistys olisi

auttanut, kun kohteita oli vain kaksi,

kirkko ja aneet. Mainittakoon, että Lut-

her ei halunnut lopettaa aneita sinänsä,

vaan niiden epäkristillisen kaupittelun.

Luther ei aikonut alun perin painat-

taa teesejä, vaan ne oli tarkoitettu oppi-

neiden keskusteltaviksi. Hän ei edes

kääntänyt niitä saksaksi, sen teki hänen

hovikääntäjänsä, professori Justus Jo-

nas. Pian teesit painettiin ympäri koko

Saksaa eri kaupungeissa valtavina mää-

rinä. Ajan henkeen kuului, että Luther

sai pian Tetzeliltä vielä hieman moni-

kohtaisemmat vastateesit.

Mainittakoon, että Luther oli vähän

aikaisemmin julkaissut teesit Aristote-

lestä vastaan. Luther oli aiemmin tuo-

minnut tämän ”kirotun pakanan”

epäkristillisenä. Hän saattoikin iloita kir-

jeessään 18. päivänä toukokuuta 1517

Langelle Erfurtiin: ”Meidän teologiam-

me ja pyhä Augustinus kukoistavat ja

hallitsevat täällä, Jumalan avulla. Aristo-

teles on vähitellen kaatumassa kumoon,

mistä hän tuskin nousee ylös.” Erfurtin

yliopistossa pidettiin Aristotelestä vielä

auktoriteettina kuten Lutherin opiskelu-

aikana.

Luther selosti jo teesipäivänä kirjees-

sä näkemyksiään aneista Mainzin arkki-

piispalle, joka sai kaupasta provision.

Rahat olivat tarpeen erivapauden saami-

seksi piispan virkaan. Piispa lähetti välit-

tömästi materiaalin Roomaan. Paavin

tuomio tuli vasta kesällä 1520, mihin

vaikutti myös se, että hän halusi saada

Saksaan mieluisensa keisarin Maximi-

lian I:n kuoltua, ja Friedrich Viisas oli

yksi seitsemästä valitsijasta, vaaliruhti-

naasta.

Huomionarvoista on myös se, että

paavi jätti aluksi Lutherin kohtalon kä-

sittelyn suureksi osaksi hänen�oman�vel-

jeskuntansa augustinolaisten�tehtäväksi.

Heidelbergissä pidettiin huhtikuussa

1518 veljeskunnan yleiskokous, jossa

Luther sai Staupitzin aloitteesta puolus-

taa teesejään. Mitään yleistä tuomitse-

mista ei tapahtunut, vaan Luther sai

ensimmäiset kannattajansa Wittenber-

gin ulkopuolelta. Luther luopui Saksin

vikaarin tehtävästä, ja tilalle valittiin Jo-

hannes Lang!

Staupitz tuli mukaan kardinaali Ca-

jetanin, dominikaanien��johtajan, kuu-

lusteluihin lokakuussa 1518 ja koetti saa-

da Lutheria sovitellen luopumaan näke-

myksistään. Samalla hän ruhtinaansa

toivomusten mukaisesti koetti säilyttää

Lutherin hengissä��ja��välttymisen��Roo-
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maan menolta. Erittäin merkittävää oli,

että hän vapautti Lutherin veljeskunnan

jäsenyydestä. Se oli helpotus veljeskun-

nalle ja antoi Lutherille toimintavapau-

den. Vähitellen Staupitz otti etäisyyttä

kaikkeen, erosi ensin yliopistosta ja vaih-

toi benediktiiniveljeskuntaan säilyen ka-

tolisena. Luther taas jatkoi kulkuaan ja

astui siten kirkon ulkopuolelle.

Kirjallisuus

Martin Lutherin (nimissä kulkevia) lausahduksia:

Valkoisen erottaa, kun se pannaan mustaa vasten.

Hyvä juristi, huono kristitty.

Vatsalla ei ole korvia.

Miksi te ette ryöhtäile ettekä piereskele? Eikö maistunut?

Ihminen on narri 40-vuotiaaksi saakka, ja niin pian kuin hän tunnistaa narriuten-

sa, elämä on jo ohi.
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Sijainen

paperit keräykseen

kirjat kassiin

samoin muistot

ovi kiinni

aurinko paistaa

pojantytär hymyilee

autoradio soi

jotakin alkaa

käytävillä

kahvihuoneessa

tyytyväinen hyminä

päästiinpä siitäkin

Stimulus
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Vartijan uuden e-kirjan aiheena on avioero ja

usko

Hannu Sorri, Avioero ja pappi

Hannu Sorrin kirjan näkökulma on yksilöllinen ja elämänhistoriallinen.

Sen polttopisteenä
on ristiriita, joka muodostuu papin virkaan sitoutumisen

ja avioerokokemuksen välillä. Kirja on luonteeltaan laadullisen ja narratii-

visen tutkimuksen raportti. Sen keskeisenä sisältönä on kahdeksan nimet-

tömänä esiintyvän papin kertomukset omasta avioerostaan. Niissä papit

selvittelevät avioeroon johtaneita syitä ja avioeron vaikutuksia sekä itses-

sään että
yhteisössään. Kertomukset ovat kuvauksia pappien avioeroproses-

sista, jossa uskonnollis-moraaliset, psykologiset ja sosiaaliset näkökulmat

kietoutuvat toisiinsa. Avioeroprosessin suhteen kertomukset voi jakaa kah-

teen ryhmään. Kirjassa kuvataan kummankin ryhmän avioeroprosessin vai-

heet. Kun kysymys on laadullisesta tutkimuksesta sen tuloksia ei voi yleis-

tää, mutta sen pohjalta voi hyvin esittää perusteltuja kysymyksiä. Tässä

keskiöön nousee kysymys kirkon ja useiden muiden uskonnollisten yhteisö-

jen ylläpitämästä elinikäisen avioliiton käsityksestä. Siihen liittyvien uskon-

nollis-moraalisten seksuaalinormien ajatellaan suojelevan avioliittoa. Pap-

pien kertomuksissa niiden merkitys muuttuu päinvastaiseksi ja ne näyttä-

vät pikemminkin altistavan avioeroon. Sen sijaan tiukat normit tukevat

useissa yhteisöissä sosiaalisen
häpeän tuottamista, jonka kohteeksi eronnut

pappi monta kertaa joutuu.

Kirja on ladattavissa Vartijan verkkosivulla 31. toukokuuta 2016 alkaen.
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Luterilaisuus ja suomalaisuus 41

Pappi vai poliitikko? Paavi Franciscus valtiovierailulla
Kuubassa 43
Petra Kuivala, teol. maist., Helsinki
Jo ennen vierailun alkua oli selvää, että Franciscuksen matka kytkeytyi
laajoihin kansainvälisiin teemoihin sekä valtaviin saaren sisällä vel-
loneisiin odotuksiin. Hänen vierailullaan oli suuri merkitys sekä
Kuuban valtiolle että katoliselle kirkolle Kuubassa.

Onko Jumala hyvä? Matti Hyrck ja huolenpidon Jumala 53
Riitta Hyrck, psykoanalyytikko, Kirkkonummi
Matti toteaa, tarkastellessaan elämäänsä taaksepäin, että kristinusko
huolenpidon mielentilanmukaisessa muodossa ja psykoanalyysi
Therapeian tarjoamana tulkintana muodostavat hänen mielessään
saumattoman kokonaisuuden.

Kuolevien viestit kertovat 64
Elina Grönlund, erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri,
Tampere
Jonakin päivänä lienee mahdollista aivotutkimuksen avulla selvittää
tarkoin, miten kuolinvuodekokemukset ja näyt tapahtuvat. Tällä hetkellä
voimme ymmärtää niiden merkittävyyden kuolevalle ihmiselle ja hänen
siirtymiselleen täältä tuonpuoleiseen.

Nuori Luther kirjeidensä valossa 71
Seppo Väisänen, tuottaja (emer.), Helsinki
Asemansa vakiinnuttamisen jälkeen Luther joutui neuvomaan veljiä
useissa luostareissa. Ensi kirjeessään Mainzin luostarin priorille hän
pyytää omille teilleen lähteneen munkin palauttamista. Hän lupaa olla
rankaisematta ja kertoo, että Pietarikin lankesi, koska oli vain ihminen.
Hän antaa mielenkiintoisen tiedon luonnosta: myös Libanonin taivaa-
seen kurottautuvat seetrit ovat alkaneet kaatua.
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