
43 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koronavirus 
Tiede ja usko 
 
 
 

2   2020 
  



 

 

Sisältö 

 

Pääkirjoitus………………………………………………………………………………………………….45 

 

Koronan jälkeen tarvitsemme ihmistieteellistä tutkimusta…………………………….47 

Jukka Kekkonen 

 

Pitkä paini……………………………………………………………………………………………….…..53 

Niilo Rantala 

 

Giordano Bruno ja tieteiden lahja…………………………………………………………………68 

Kari Enqvist 

 

Uskonnon ja tieteen dialogista………………………………………………………………………75 

Matti Taneli 

 



45 

 

 
 

 

Luonnontieteestä ja opillisesta uskosta 
 

 

Olen samaa mieltä Kari Enqvistin kanssa siitä, että tiede on kuin lapio, työkalu 

metodisesti hallitun ja kritiikille avoimen tutkimuksen tekemiseen. Kun sanotaan tai 

väitetään, että luonnontieteilijöillä on ateistinen ennakkoasenne, kun heidän 

tutkimuksensa ei anna tilaa Jumalan olemassaolon mahdollisuudelle, puhutaan 

yleisellä ja abstraktilla tasolla. Tieteellinen tutkimus keskittyy kuitenkin aina 

konkreettisiin kysymyksiin. Tieteen ja Jumalan olemassaolon ajatuksen suhteesta 

puhuttaessa olisi hyvä olla joskus konkreettinen: millaisin menetelmin tätä tai tuota 

nimenomaista kysymystä tutkittaisiin, jos Jumalan olemassaolon mahdollisuus 

otettaisiin huomioon? Miten sellainen näkyisi tutkimuksen tuloksissa? Millä 

konkreettisella tavalla tutkijan tulisi ottaa Jumalan olemassaolon mahdollisuus 

huomioon esimerkiksi viruksia, mannerlaattojen liikkeitä tai mustia aukkoja 

tutkiessaan? Jos tällaisiin kysymyksiin ei ole tarkoitustaan vastata, puhutaan 

tieteentekijöiden piirissä vaikuttavista näkemyksistä, jotka koskevat uskontoa eikä 

lainkaan itse tutkimuksesta, jolla ei ole minkäänlaista tekemistä jumalakysymyksen 

kanssa. 

 

Jos Jumalaan uskova haluaa esittää tieteentekijöille kysymyksen luonnontieteen 

suhteesta Jumalan olemassaoloon, kysymys on useissa tapauksissa kaksiosainen, 

vaikkakin kysymyksen toinen osa jää näkymättömiin tai siirretään aivan muille 

foorumeille. Ensimmäisessä osassa ja monissa yhteyksissä ainoaksi jäävässä osassa 

tulisi saada tieteenfilosofinen, siis abstrakti ja käsitteellinen selvyys siihen, millä 
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ehdoilla tai edellytyksillä kukin keskusteluun osallistuva puhuu todellisuudesta, 

tämän- ja tuonpuoleisesta, oman ajattelunsa tieteenfilosofisista 

ennakkoedellytyksistä, inhimillisen tiedon rajoista ja vaikkapa siitä, miten puhutaan 

näiden rajojen tuolla puolen olevista asioista. Kun tällaista keskustelua käydään, 

Jumalaan uskova ajattelee usein, että argumentit kallistuvat Jumalan olemassaolon 

puolelle ja toivoo, että myös luonnontieteilijä huomaisi asian olevan näin. 

 

Keskustelun poissa oleva, mutta Jumalaan uskoville tärkein osa ei koske abstraktia 

Jumalan olemassaolon todistamista vaan hänen omaa konkreettista ja positiivista 

uskontoaan. Ne kristityt, jotka osallistuvat uskon ja tieteen väliseen dialogiin 

opillisesta ja tunnustuksellisesta näkökulmasta, näkevät tieteenfilosofisen keskustelun 

pohjimmiltaan palvelevan keskustelun siirtämistä tähän toiseen osaan tai vaiheeseen. 

Siinä on kysymys perinteisen kristillisen opin lausumien nimenomaisesta totuudesta: 

ei ainoastaan siitä, että Jumala on luonut maailman (mitä se sitten tarkoittaakaan) 

vaan siitä, että Jeesus on syntynyt neitseestä, ollut lihaksi tullut Jumala, tehnyt 

ihmeitä, noussut ruumiillisesti kuolleista ja astunut yhtä ruumiillisesti taivaaseen, 

josta hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita taivaaseen ja helvettiin. 

 

Nämä kaksi keskustelun osaa tai vaihetta ovat monille apologeettisessa ja opillisessa 

mielessä Jumalaan uskoville kristityille pohjimmiltaan yksi ja sama asia, vaikka 

ulkopuolisen silmin niitä on vaikea nähdä yhteenkuuluviksi. Ongelma liittyy jo 

Gotthold Ephraim Lessingin muotoilemaan ongelmaan karmeasta ja leveästä kuilusta 

järjen totuuksien ja historian totuuksien välillä: ”Kun yhtäkään historiallista totuutta 

ei voi osoittaa, ei voi myöskään historiallisten totuuksien välityksellä voi osoittaa 

mitään. Se on: satunnaisista historiallisista totuuksista ei voi milloinkaan tulla 

välttämättömiä järjen totuuksia.” Luonnontieteiden ja opillisen uskon välisessä 

keskustelussa tavoitellaan abstrakteja järjen totuuksia, joihin positiivisella, 

historiallisiin tapahtumiin nojaavalla uskolla ei enää pitkään aikaan ole ollut 

sanottavaa.  

 

Matti Myllykoski 
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Koronan jälkeen tarvitsemme ihmistieteellistä 

tutkimusta 

Jukka Kekkonen 
 

 

 

Kun olin nuori väitöskirjan tekijä 1980-luvun alussa, oikeushistoria oppiaineessa – ja 

laajemminkin historian ja yhteiskuntatieteiden piirissä – keskusteltiin paljon siitä, 

mitkä tekijät selittävät oikeudellista ja muuta yhteiskunnallista muutosta. Tuona 

aikana tieteen ja tutkimuksen väistämätön koulukuntaisuus iskostui väitöskirjan 

tekijöiden ajatteluun luontevasti. 

 

Vastauksen etsiminen Heikki Ylikankaan oppikirjan (1983) otsikkokysymykseen 

”Miksi oikeus muuttuu?” oli pohdintojen ytimessä.  Siihen liittyi tärkeä havainto, 

jonka mukaan ”aatteet eivät leviä kuin kulkutaudit”. Se on edelleenkin tärkeä 

metodologinen ohjenuora. Ihmiset eivät omaksu aatteita satunnaisesti tai sen mukaan, 

miten he saavat niistä tietoa, vaan siksi, että aatteissa tai opeissa on jotain heitä 

puhuttelevaa tai koskettavaa. 

 

Havainto murentaa ideologisia, opillisia tai uskonnollisia selityksiä kannattavien 

historian tutkijoiden näkemyksen, jonka mukaan opit selittäisivät oikeuden ja 

yhteiskunnan muutoksia. Kun tutkitaan, ketkä historian eri aikoina ovat kannattaneet 

mitäkin aatteita, nähdään kannatuksen jakautumassa säännönmukaisuuksia, jotka 

ovat sidoksissa asianomaisen omaan, hänen perheensä ja viiteryhmänsä 

elämäntilanteeseen, tarpeisiin ja etuihin. 

 

Siksi oikeudellisten muutosten selityksiä on haettava yhteiskunnan rakenteellisista 

ilmiöistä, taloudesta, teknologista, poliittista valtasuhteista ja vastaavista seikoista. 

Yleisen tason havainnot eivät kuitenkaan vielä riitä selityksiksi, vaan tutkimuksessa 

on aina pyrittävän selvittämään, minkä tekijän painoarvo on suurin. 
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Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä alleviivata, että edellä sanottu ei tarkoitta 

aatteellisten tekijöiden sivuuttamista tai mitätöimistä. Päinvastoin. Niillä on oma 

suuri merkityksensä muutosten oikeuttamisessa ja legitimoinnissa. 

Yhteiskunnalliseen vallankäyttöön liittyy aina tavoiteltavien toimenpiteiden perustelu 

siten, että ne edustavat ”yleistä hyvää” tai ainakin laajempia tavoitteita kuin jonkin 

tietyn yhteiskuntaryhmän etuja. 

 

* 

 

Nämä vuosikymmenten takaiset keskustelut ovat toistuvasti nousseet mieleeni 

koronapandemian aikana. Covid-19 virus on vaarallinen tarttuva kulkutauti.  Kun 

seuraa sitä, miten tauti on levinnyt eri maihin ja millaisia kuolinlukemia väkilukuun 

suhteutettuna esiintyy, näyttää selvältä, että kenelläkään ei voi olla varmaa tietoa 

siitä, mitä on odotettavissa. Tämä synnyttää valtavan määrän kysymyksiä siitä, mitkä 

tekijät selittävät eroja ja yhtäläisyyksiä. Kysymyksen voi asettaa provosoivasti: 

leviääkö edes kulkutauti sillä tavoin kuin kulkutautien oletetaan leviävän? 

 

Kysymys perustuu havaintoon nykyisestä tilanteesta ja tutkimustietoon 

aikaisemmista pandemioista. Kulkutaudit eivät ole kohdistuneet ja runnelleet kaikki 

maita ja alueita ja niiden kansalaisia samoin. Köyhät ovat aina kärsineet eniten syistä, 

jotka ovat liittyneet fyysiseen kuntoon, ravitsemukseen, asumiseen ja 

mahdollisuuksiin torjua tai paeta tautia. Tässä ei ole kuitenkaan kaikki. Myös monet 

muut tekijät ovat vaikuttaneet sairastuvuuteen ja tautikuolleisuuteen historian aikana.   

 

On tutkimuksellisesti huikean kiintoisaa pohtia erojen syitä. Vastauksia voidaan 

hakea yhtä lailla kovista tieteistä kuin ihmistieteistäkin. Mekaaniset mallinnukset ja 

niihin perustuvat oletukset eivät nyt riitä, vaikka ne ovat tärkeitä. Tauditkin 

muuttavat muotoaan. Mielestäni on käynyt selväksi, että vakuuttavia vastauksia ei 

saada minkään yksittäisen tieteenalan tarjoamilla välineillä. Lisäksi olemme ja 

tulemme vielä ilmeisen pitkään olemaan pandemian kourissa, joten varmempia 
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analyysejä joudutaan odottamaan vuosia. Emme tiedä, hiipuuko tauti ja jos hiipuu 

niin missä ajassa. 

 

Kun on seurannut julkisen keskustelun ja erityisesti akateemisten asiantuntijodien 

mielipiteiden kautta sitä, millaisia syitä pandemian vaikutuksista on nostettu esille. 

törmää heti näkemysten laajaan kirjoon. Ainakin seuraavien seikkojen on sanottu 

olevan relevantteja asiaan vaikuttavia tekijöitä: väestötiheys, ilmansaasteet, 

läheisyyden kulttuuri tai sellaisen puuttuminen, väestön ikärakenne, ilmasto, 

terveydenhoidon tila, pandemian vastainen politiikka (johon voi vaikuttaa se, 

millainen lainsäädäntö on asianomaisessa maassa) ja väestön suhtautuminen 

määräyksiin ja ohjeisiin. Tähän voidaan vielä lisätä joukko selityksiä, jotka liittyvät 

ihmisen geeniperimään ja fyysisiin ominaisuuksiin altistua sairauksille. 

 

Itse tyydyn kuitenkin lyhyesti pohtimaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, 

jotka näyttävät ainakin tässä vaiheessa osoittavan, että tämäkään tauti ei kohtelemaan 

tasapuolisesti eri maita väestöryhmiä. Köyhyys tappaa, kuten kuuluisa ruotsalainen 

sosiologi Göran Therborn on todennut. Aikaisempien pandemioiden suurimpia 

kärsijöitä ovat olleet heikossa asemassa olevat yhteiskuntaryhmät. Nytkin kuolleisuus 

näyttää kinostuvan monissa valtioissa keskimääräistä huono-osaisempien tilille. 

Globalisoituneessa maailmassa tämä säännönmukaisuus voi johtaa valtaviin nälkä- ja 

tautikatastrofeihin kehitysmaissa. 

 

Mitä taas pandemian vastaisiin toimiin nykyisin tulee, ovat nämä tekijät vahvasti 

sidoksissa valtion ja kansakunnan historiaan. Esimerkiksi Ruotsissa luottamus 

asiantuntijoihin ja viranomaisiin on osoittautunut poikkeuksellisen vahvaksi, jonka 

vuoksi harjoittelu, joka ulkopuolelta katsoen näyttää riskialttiilta, on saanut laajan 

hyväksynnän. Ruotsin tilanteelle löytyy ilmeinen selitys maan harmonisesta 

historiasta ja jo sotien välisenä aikana vahvistuneen kansankotiajattelun luomasta 

luottamuspääomasta. Päätöksenteossa luotetaan järjestelmään yleensä ja 

asiantuntijoihin erityisesti.  
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On varmaa, että pandemian taltuttamisen jälkipuinneissa yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset tekijät tulevat entistä vahvemmin esille. Se on luonnollista, kun palataan 

politiikan normaaliin päiväjärjestykseen, jossa eri yhteiskunta- ja väestöryhmille 

jaetaan sekä etuja että rasituksia. Akuutin kriisikauden tuottama konsensus tulee 

rakoilemaan monin tavoin. Merkkejä siitä on jo näkyvissä. 

 

Poliittinen oppositio, jossa Euroopassa oikeistopopulistit muodostavat merkittävän 

osan, tulee kritisoimaan rankasti valittuja ratkaisuja. Oikeistopopulistit ovat 

kriisitilanteessa menettäneet kannatustaan perinteisille puolueille, eivätkä ne ole 

päässeet otsikoihin esimerkiksi maahanmuuton haittoja kritisoimalla tilanteessa, jossa 

liikkuvuus on vähentynyt radikaalisti. On selvää, että rajat tulevat avautumaan 

ennemmin tai myöhemmin ja yhteiskunnallisten ongelmien kärjistyminen maailman 

kriisialueilla voi aiheuttaa esimerkiksi suuria muuttoaaltoja. Nämä potentiaaliset 

katastrofit yhdessä pahimman kärsineiden maiden tukemisen kanssa antavat 

populisteille välineitä yrittää palauttaa ja lisätä kannatustaan. Jo nyt on nähty. kuinka 

essentialistinen puhe etelän ”laiskoista” ja huonosti valtiontaloutta hoitaneista 

valtioista nostettu esille samaan tapaan kuin Kreikan tilanteen avustamisen 

yhteydessä noin kymmenen vuotta sitten. 

 

Jo nyt on myös keskusteltu paljon siitä, palaako mikään ennalleen koronan jälkeen. 

Onko kysymyksessä sellainen ajanjakso, joka muodostuu historialliseksi 

vedenjakajaksi? Lyhyellä aikavälillä näin tapahtuu varmasti: tulee olemaan helppo 

erottaa aika ennen koronaa ja sen jälkeen. Kaikki ei tule palautumaan ennalleen 

pitkään aikaan. Toisaalta kaikki ne yhteiskunnalliset trendit ja voimavirrat, jotka 

olivat nähtävissä ennen koronaa, eivät ole hävinneet. 

 

Kun akuutti kriisi on ohi, on syytä erityisen tarkasti pitää silmällä sitä, miten 

yhteiskunta palaa entiseen tai ainakin jonkin asteiseen normaaliin. Yleensä 

merkittävät yhteiskunnalliset, taloudelliset ja muut kriisit ovat jättäneet jälkensä. 

Vaikutukset ulottuvat kaikille yhteiskunnan ja kulttuurin alueille sitä unohtamatta, 

että kriisit ovat merkittäviä mentaliteetteihin vaikuttavia sukupolvikokemuksia. 
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Monien tutkimusten mukaan sääntely ja kontrolli ovat laajentuneet ja kontrolli on 

ankaroitua kriisien seurauksena. Näin on käynyt ainakin sotien ja sisällissotien 

jälkeen. Suomessa niin 1918 sisällissota, 1930-luvun alun talouslama kuin talvi- ja 

jatkosotakin johtivat yhteiskunnallisen kontrollin kiristymiseen laajalla rintamalla 

kuten mm. Ilari Hannulan väitöskirja Kriisit ja rikosoikeus (2004) osoittaa.   

 

Toisaalta kriisit ovat vaikuttaneet oikeuden kenttään myös muilla tavoilla. 

Esimerkiksi veropohjaa on laajennettu ja verotusta on kiristetty sotien jälkeen ja 

nämä muutokset ovat jääneet elämään siitä eteenpäin. Viimeisten vuosikymmenten 

talouskriisit ovat puolestaan lisänneet taloudellisen toiminnan, erityisesti 

pankkitoiminnan, sääntelyä. Näin on tapahtumassa nytkin – vieläpä ennen 

näkemättömällä voimalla. Uusi teknologia lisää valvonnan mahdollisuuksia monin 

tavoin. 

 

Se, millainen on kriisin lopputulos vallankäytön demokraattisuuden näkökulmasta, 

vaikuttaa olennaisesti seurauksiin. Suomessa toimen maailmansodan lopputulos, 

jossa laitavasemmistolle palautettiin poliittiset oikeudet, merkitsi demokratian 

vahvistumista. Se puolestaan on historiallisen kokemuksen mukaan omiaan 

lieventämään rangaistuksia. Suomessa poistettiin kuolemanrangaistuksen käyttö 

rauhan olosuhteissa vuonna 1949 ja sitten vuonna 1972 kokonaan. Samoihin aikoihin 

rikosoikeudellista järjestelmää lievennettiin systemaattisesti Inkeri Anttilan 

formuloiman humaanin ja rationaalisen kriminaalipolitiikan hengessä. Samalla 

Suomen pohjoismaisella mittapuulla korkea vankiluku alkoi voimakkaasti laskea. Se 

putosi muiden Pohjoismaiden tasolla tosin vasta 1990-luvulla. 

 

Nykyinen kriisi on nostanut esille perusoikeuksien aseman ja mahdollisuudet 

rajoittaa niitä poikkeusoloissa. Keskustelu aiheesta on ollut hyödyllistä monessa 

mielessä. Esille on tullut esimerkiksi se, miten oikeus ja politiikka kietoutuvat yhteen 

ja miten vaikeaa rajaveto niiden välillä voi olla, kun joudutaan punnitsemaan erilaisia 

periaatteita ja arvoja vastakkain. Helppoja vastauksia ja selityksiä ei parhaille 
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ratkaisuille ei löydy, minkä ymmärtäminen ja hyväksyminen näyttävät olevan 

oikeistopopulisteille erityisen vaikeaa. Tälläkin sektorilla tulevat vuodet ratkaisevat, 

mikä on kokemusten opetus.  

 

Jälkeenpäin näemme, tai ainakin tulevat sukupolvet tulevat näkemään, ketkä ovat 

olleet tämän kriisin voittajia ja ketkä häviäjiä. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Pitkä paini 

Niilo Rantala  
 

 

 

I 

 

Mainion amerikanjuutalaisen kirjailijan Isaac Bashevits Singerin romaanissa Lublinin 

taikuri esitellään puolalainen silmänkääntäjä Yasha, joka on monessakin mielessä 

pyörällä päästään. Kaksi asiaa, joka hänen päätänsä sotkevat entisestään, ovat 

uskonto ja tiede. Työssään ja tempuissaan hän hyödyntää jatkuvasti uusinta tietoa ja 

soveltaa modernia mekaniikkaa. Vapaa-aikanaan hän harrastaa tiedettä käsittelevien 

kirjojen lukemista ja pohtii universumiin liittyviä kysymyksiä. Ensin näyttää siltä, 

että uskonto ei häntä juurikaan puhuttele, sillä kaikki on jo selitetty. Vai onko? 

 

Jokin kipinä Yashassa sittenkin palaa. Syvällä sydämessään hän tietää, että 

vastakkainasettelu tieteen ja uskonnon välillä ei ole totta. Kaikki se on turhaa 

teatteria. Yasha ei lopulta löydä vastauksia uskonnollisiin kysymyksiinsä 

tietokirjoista eikä tiedettä koskeviin kysymyksiinsä uskonnosta. Hän pohtii ääneen 

itseksensä; ”Jumala ei vastannut, miksi puhua hänelle?… Ja mistä kaikki oli peräisin: 

taivas, maa, aurinko, kuu, tähdet? Kirjassa oli mainittu Kantin ja Laplacen teoriat 

aurinkokunnasta, mutta jotenkin ne eivät tuntuneet tosilta…” 

 

Lublinin taikuria lukiessani huomasin monessa kohdassa samaistuvani Yashan 

ajatuksiin. Olen ollut koko pienen ikäni kiinnostunut sekä tieteistä että uskonnosta ja 

löydän identiteetistäni molemmat puolet; olen tietokirjoja ahmiva tuleva pappi. 

Vastakkainasetteluun tieteen ja uskonnon välillä saan kuitenkin törmätä alati. 

 

Ilmiön juuria tai ilmentymiä ei tarvitse etsiä kauaa tai kaukaa. Jo Paavali kertoi 

kirjeissään, kuinka ”tämän maailman viisaus on Jumalan silmissä hulluutta”. Yhä 
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edelleen nykypäivän Suomessa näitä vastakkainasetteluja ruokitaan, jopa kummankin 

alan kärkinimien toimesta. 2000-luvulla on melkein vuosittain julkaistu 

pikkunokkelia väittelykirjoja, jossa tiedemies ja hengenmies ottavat sanallisesti 

mittaa toisistaan. Kaikki tämä, viatonkin vastakkainasettelu, ruokkii turhauttavaa 

kuviota. 

 

Toki olisi väärin väittää, ettei minkäänlaista vastakkainasettelua todellisuudessa olisi. 

Se on rakennettu, joten jossain muodossa se on myös olemassakin. 

Vastakkainasettelun keskellä elävän yksilön tulee tunnistaa se, mikä on propagandaa, 

mikä myyttiä, mikä totta ja mikä ei? Missä kohdin vastakkainasettelu 

luonnontieteiden ja uskonnon välillä on mielekästä ja tarpeen? Missä kohdin ei? 

 

Seuraavassa esseessäni ruodin ajatuksiani tieteen ja uskonnon suhteesta sekä alan 

kirjallisuuden että viime vuosien keskustelujen tiimoilta. Puhuessani uskonnosta 

puhun kristinuskosta ja eritoten suomalaisesta luterilaisuudesta, jonka 

vaikutuspiirissä itse elän. Tieteistä puhuessani viittaan sillä lähes yksinomaan 

moderneihin luonnontieteisiin enkä esimerkiksi folkloristiikkaan tai 

erityispedagogiikkaan, yhtään niitäkään tieteenaloja luonnollisesti väheksymättä. 

 

Juha Pihkala, Tampereen piispa emeritus, on kunnostautunut keskustelemalla tieteen 

ja uskonnon suhteesta pariinkin otteeseen tähtitieteilijä Esko Valtaojan kanssa. 

Artikkelikokoelmassa Usko ja maailmankuva (STKS, 2009) Pihkala kiteyttää 

lähtöasetelman lyhyesti: 

 

”Yksi tiheimmin toistuvia yksinkertaistuksia on se, että uuden ajan luonnontiede olisi 

asettanut kristinuskolle täysin uusia haasteita… Tämän ideologisesti värittyneen ja 

usein kritiikittömästi omaksutun stereotypian mukaan olisi selvästi olemassa aika 

ennen ja jälkeen Kopernikuksen, Galilein ja Newtonin… Toinen lähes yhtä varmana 

pidetty yksinkertaistus on se, että kirkko olisi aina ja kaikin keinoin asettunut 

tieteellisen edistyksen jarruksi” . 
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Tähän tieteeseen liittyvään teesiin olen törmännyt ja törmään populaarikulttuurissa 

surullisen usein. On aika ajoin vaivaannuttavaa olla paikalla näissä ”uskon tieteeseen, 

en mihinkään kuviteltuihin juttuihin” -tyyppisissä keskusteluissa. Varsinkin 

asianomaisen ollessa aiheisiin korostetun perehtymätön keskustelija, joka toteaa, ettei 

voisi uskoa mihinkään niin käsittämättömään kuin ylösnousemus, mutta joka 

suunnilleen samaan hengenvetoon toteaa uskovansa tieteen uusimpiin saavutuksiin, 

koska ne ovat helpommin käsitettäviä ja maalaisjärjellä ymmärrettäviä. Itse en voisi 

sanoa säie- tai kaaosteoriasta samoin. 

 

Uskon isoimman ongelman olevan sanojen ja käsitteiden, eräänlaisten kuvitteellisten 

rintamalinjojen määrittelyssä. Oletukset toisen rintaman oletuksista rakentuvat jo 

itsessään stereotypioiden varaan, ja tällöin riman alituksilta ei vältytä. Helsingin 

vapaa-ajattelijoiden Uskomaton-lehden jutut, joissa naureskellaan ”valkopartaiseen 

pilven päällä istuvaan tyyppiin” uskovien naurettavuutta, eivät enemmistön kohdalla 

osu maaliinsa. Mistä stereotypioissa ja vastakkainasetteluissa sitten voisi olla 

kysymys? 

 

 

II 

 

Jo lähtökohtainen ristiriitatilanne on todennäköisesti selitettävissä sillä 

yksinkertaisella sanakirjamääritelmällä, että usko kohdistuu mahdollisiin 

maailmoihin ja tieto käsillä olevaan. Platonin määritelmä, jonka mukaan ”tieto on 

perusteltu tosi uskomus”, on määrittelynä pätevä edelleen. Sananselityksen lisäksi 

Platonista on meille hyötyä myös tiedon ja uskon erottelussa; Platon tahtoi 

epistemologiassaan erottaa toisistaan tiedon (episteeme) pelkistä uskomuksista 

(doksa). Hänen mukaansa ne erottuvat toisistansa selkeimmin siten, että tiedon 

voimme aina tarpeen tullen perustella pitävästi (orthos logos), mutta uskosta emme 

kykene samanlaista vedenpitävää perustelua antamaan. 
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Tässä kohdin törmäämme teologin ikuisuusongelmaan; mikä sija siis jää tieteelle, 

joka tutkii uskoa ja siihen liittyvää ajattelua? Minkä varaan todella rakennamme 

uskonnonfilosofiset teoriamme, systemaattiset väittämämme? 

 

Tietoa ja uskoa on filosofian ja uskonnonfilosofian taholla aseteltu vastakkain niin 

pitkään kuin aihetta on puitu, mutta nykyaikaisen populaarin vastakkainasettelun 

selkeänä lähtölaukauksena voimme pitää kahta 1800-luvulla ilmestynyttä kohua ja 

huomiota herättänyttä, melko propagandistista teosta. Ne ovat (vapaasti 

suomennettuna) John William Draperin ”Uskonnon ja tieteen konfliktin historia” 

sekä Andrew Dickson Whiten ”Tieteen ja uskonnon sodankäynnin historia 

kristikunnassa”. Molemmat teokset pyrkivät alleviivaamaan uskonnon jähmeyttä 

tieteen mullistavien muutosten edessä sekä uskon ja tiedon syvää vastakkaisuutta. 

Ennen kaikkea ne sisälsivät kuitenkin lukuisia ”mutkat suoriksi”-ideologiaa edustavia 

kärjistyksiä historiallisista tapahtumista sekä meheviä uhrikultteja, joita rakennettiin 

viattomien tiedemiesten muistolle, joiden verta katalat kristityt olivat vuodattaneet. 

Suurimmaksi marttyyriksi nostettiin, ihan oikeutetustikin, Giordano Bruno, jonka 

katolinen kirkko poltti kuitenkin ennen kaikkea uskonnollisten näkemystensä, ei 

niinkään tieteellisten tutkimustensa vuoksi. 

 

1800-luvun aikana iskostettiin massojen mieliin monet niistä myyteistä, jotka 

keskustelua edelleen 2000-luvulle tultaessakin värittävät. Yksi yleinen historiallinen 

herja on esimerkiksi se, että kristinuskon nopea leviäminen olisi ollut suurin syypää 

Rooman valtakunnan hajoamiseen barbaarien käsissä. 

 

Ottamatta kantaa väitteen historialliseen totuudellisuuteen, on rehellisyyden nimissä 

myönnettävä, että teologisesti aihe on toki kutkuttava. Miten kristityt, joiden 

valtakunnan ei tule olla tässä todellisuudessa, joiden tulee kääntää lyödessä toinenkin 

poski ja mieluusti lisäksi köyhäillä kilpaa, kykenisivät toimimaan primitiivisessä 

Euroopassa, jossa rajaviivat vahvistettiin vahvimman miehen miekalla? Eräässä 

mielessähän kristinusko on nimenomaan häviäjien uskonto. Nietszcheläisestä 

näkökulmasta katsoen ihmiseen ei voida luottaa kyllin, että hän olisi sopiva 
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kristinuskon toteuttajaksi. Uskonto, jossa osoitetaan rohkeutta olemalla heikko, 

päätyy tällaisen linssin lävitse katsottuna hyvin herkästi ihmislajin tuhoajaksi. 

Soturiuskonto on pessimistisessä ihmiskuvassa huomattavasti helpompi nähdä 

ihmiskunnan säilyttäjänä. Juuri siksi kristinusko onkin todellista suuruutta; 

parhaimmillaan se on rohkeutta olla pieni. 

 

 

III 

 

Varhaisten kristittyjen suhtautuminen tieteisiin oli paikoin hyvinkin ristiriitaista. 

Malliesimerkkeinä tästä ristiriitaisuudesta toimivat 100- ja 200-lukujen taitteessa 

elänyt kirkkoisä Tertullianus sekä 300- luvulla vaikuttanut teologi Basileios 

Kesarealainen. Kumpikin heistä hyökkäsi antiikin pakanallisia filosofeja vastaan 

voimakkain sanankääntein mutta kuitenkin heidän töihinsä jatkuvasti palaten ja niitä 

palavalla innolla tarkastellen. Tertullianuksen teksteistä kerrotaan välittyneen jopa 

suoranaista ylpeyttä siitä, kuinka hyvin hän kritisoimiaan maailmankuvia tunsi. 

Basileioksen kommentit ovat omalla tavallaan jatkumoa antiikin filosofiselle 

keskustelulle. 

 

Loikatessamme Augustinuksen näkemykseen törmäämme samanlaisiin ristiriitoihin. 

Tuon ehkä vaikutusvaltaisimman kirkkoisän maailmankuvan mukaan turha tieto ei 

auta ihmistä elämässään lainkaan ja oikeastaan se pelkästään piinaa häntä, mutta hän 

kuitenkin toteaa selkeästi, että ”Raamattua tulisi tulkita ainakin osaksi saatavilla 

olevan luonnollisen tiedon valossa”. Augustinuksen kannan kiteyttää oivallisesti 

uskontotieteilijä David C. Lindberg, jonka mukaan Augustinuksen kärki on siinä, että 

”tieteitä ei pidä rakastaa, mutta niitä tulee käyttää hyödyksi”. 

 

Kiintoisia ovat keskiaikaan liitetyt uskontoa ja tiedettä koskevat ristiriidat. Useat 

valtavirrassa toistuvat kristinuskon ja tieteen suhdetta koskevat myytit sijoittuvat 

juuri tälle puolimyyttiselle pimeän keskiajan ajanjaksolle, jota räikeimmän narratiivin 

mukaan kristinusko hallitsi sortaen ja kahliten kaiken tieteen valon pois kauas, kauas 
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näköpiiristään! Usein tarkoituksella tai vahingossa unohdetaan se, että jo vuoteen 

1500 mennessä Euroopassa oli yli kuusikymmentä yliopistoa, joiden opiskelijoista 

noin kolmasosa keskittyi yksinomaan luonnontieteisiin. 

 

1500-luvulle tultaessa ihmisen maailmankuva mureni kopernikaanisen 

vallankumouksen myötä. Uusimman tiedon mukaan me emme enää olleetkaan 

keskellä kaikkea vaan pikemminkin todellisuuden reunalla! Tästä eteenpäin tieteen 

kehitys onkin kulkenut yhä kiihtyvää tahtia. Suhteellisen pian kopernikaanisen 

vallankumouksen jälkeen ”Jumala sanoi: Tulkoon Newton” – kuten runoilija 

Alexander Pope rustasi Newtonin hautakirjoitukseen. Englantilaista Isaac Newtonia 

pidetään suurimpana valonkantajana tieteen varsinaiselle suurelle vallankumoukselle, 

siinä missä Francis Bacon voidaan nähdä hänen aatteellisena aseenkantajanaan. 

 

Newtonin moninaiset maailmaa mullistaneet teoriat perustuvat massan, tilan ja ajan 

peruskäsitteisiin ja niiden mittaamiseen sekä tutkimiseen matemaattisesti. 

Lopputuloksena voidaan kertoa Newtonin kehittäneen eräänlaisen tarkan mekaanisen 

taivaankappaleiden järjestelmän, joka herätti runsaasti intoa myös uskonnollisissa 

piireissä. Siinä, missä Jumala oli kautta keskiajan nähty isällisenä, joskin hivenen 

ankarana kuninkaana tai taivaan ruhtinaana, hänet alettiin yhä enenevissä määrin 

nähdä lempeänä maailman muovailijana, eräänlaisena kaikkeuden kelloseppänä. 

 

Tällaista kelloseppähenkeen rakentavaa, älykkään suunnittelun puolesta rummuttavaa 

joukkoa, kutsuttiin ja kutsutaan yhä deisteiksi. Tämän mallin mukaan Jumala on 

eräänlainen vieteriukon liikkeellevetäjä, älykäs suunnittelija, jonka näemme logiikan 

ja maailman luomisen takana, mutta siihen se sitten helposti jääkin. Äärimmäisen 

deismin jumalakuva ei ole mihinkään suuntaan imarteleva. Jumala muuttuu helposti 

nukkekodin sisustussuunnittelijaksi, jonka mekaanisia pillipiipareita ihmiset ovat. 

Tällainen deistinen ajattelu oli yleisimmillään 1600-luvun lopun sivistyneistön 

piirissä, mutta ei se suinkaan sinne jäänyt. Jossakin määrin voimme yhä törmätä 

samankaltaiseen ajatteluun. Kopernikaanisen ja newtonilaisen vallankumouksen 
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jälkeen suurin mullistaja saapui tieteen kentälle 1800-luvulla. Hänet tunnetaan 

nimellä Charles Darwin. 

 

 

IV 

 

Charles Darwin, jonka kaikki tuntevat ”Lajien synnystä” ja yleisemmin 

evoluutioteorian esittämisestä, nähdään herkästi populaarikeskustelussa sen viimeisen 

naulan lyöjänä uskonnollisuuden arkkuun. Suuresti arvostamani Oxfordin yliopiston 

professori Alister McGrath kiteyttää Darwinin ”haittavaikutuksen” lyhyesti: 

”darwinismista tuli kristityille ongelma kulttuureissa, joissa luomiskertomuksen 

kirjaimellisilla tulkinnoilla on ollut erityisen suuri vaikutus”. 

 

Yhä 2010-luvullakin on uskovia, joiden on mahdotonta niellä teoriaa evoluutiosta. 

Yhtä lailla on ajattelijoita, jotka näkevät uskonnon tarpeettomana ja ”nitistettynä”, 

mukamas evoluutioteorian herättäminä. Nähdäkseni suuri osa tästä 

ajattelemattomasta massasta, joka on torjunut uskonnon kantaen kilpenään näennäistä 

ymmärtämystään evoluutioteoriasta, on ymmärtänyt sekä evoluutioteorian että 

uskonnon lähtökohtineen ja lopputuloksineen väärin. Erikoista on se, että monet 

sangen oppineina ja asiantuntevina pitämäni ihmiset sortuvat samankaltaiseen 

näennäisvastakkainasetteluun. 

 

Tunnetuimpia ”evoluutio vastaan uskonto” -keskustelun kärjistäjiä on englantilainen 

tiedemies Richard Dawkins, jota voidaan pitää uusateismiksi kutsutun liikkeen 

johtotähtenä. Dawkinsin ajattelun keskiössä on näkemys siitä, että evoluutiobiologia 

järjestelmänä vie jumalauskolta ja uskonnolta kaiken uskottavuuden. Dawkins 

retuuttaa kovalla kädellä deististen uskovien päätelmiä Jumalasta kaikkeuden hiojana 

ja kelloseppänä vaatien näitä ihmisiä myöntämään, että kaiken takana jylläävät vain 

fysiikan sokeat, tarkoituksettomat voimat. Dawkinsilaisessa katsannossa kaikki 

maailmassa tapahtuva on vain oma osasensa luonnollista prosessia, ja Jumalaa tai 

uskontoja ei yksinkertaisesti tarvita mihinkään. Dawkins on lähes kyltymätön 
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taistelussaan uskontoa vastaan. Seuraajineen hän pitää perusoletuksenaan sitä, että 

ymmärrettyään kupletin juonen ja hyväksyttyään ”tosiasiat”, kaikki lopulta kääntyvät 

ateisteiksi. 

 

Voitaneen melko neutraalisti todeta, että uskonnon ja tieteen ydin- tai 

kärkikysymykset sijaitsevat suurilta osin tai ainakin jossain määrin eri alueilla. Toki 

siinä missä tiede jää uskovan näkökulmasta enemmän omaan karsinaansa niin 

uskonto vaikuttaa kaikkialla. Viimeistään sen ymmärtäminen, että kysymykset ja 

vastaukset eivät ole täysin rinnasteisia, tekee Dawkinsin kiihkosta jopa 

hämmentävän. Dawkinsia paremmin tämän ajatuksen on sisäistänyt lääketieteen 

nobelisti Peter Medawar, jonka mukaan ”on olemassa kysymyksiä, joihin tiede ei 

pysty vastaamaan ja joihin mikään ajateltavissa oleva edistysaskel ei voi antaa sille 

kykyä vastata” . Samoille linjoille asettuu myös evoluutiobiologi Stephen Jay Gould, 

jonka mukaan ”tiede ei voi myöntää eikä kieltää Jumalan olemassaoloa”. 

 

Tällaiseen kieltämiseen tieteellinen materialismi kuitenkin pyrkii. Kärkinimiä tässä 

ristin vastaisessa retkessä ovat jo mainitun Richard Dawkinsin ohella muiden muassa 

Carl Sagan ja filosofi Daniel Dennett. Heidän karkeana perusväitteenään voidaan 

pitää lausetta ”kaiken olevan perustana on aine eikä esimerkiksi Jumala tai mieli”. 

 

Uskonnon piirissä tämänkaltaista joko-tai-ajattelua edustavat selkeimmin kreationistit 

ja fundamentalistit, joiden ajattelu on käsittääkseni uudessa nousussa nyt 

Suomessakin. Literalistit ajattelevat, että Raamattu on erehtymätön kaikkeen 

luontoon liittyvässä. Nuoren maan kreationistit, joita USA:ssa riittää, uskovat 

puolestaan tinkimättömästi, että maailman luominen tapahtui 6000 vuotta sitten ja 

sanantarkasti ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan. Olennaista on huomata, että 

vaikka uskot Jumalan luoneen maailman, et ole kreationisti. 
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V 

 

On kreationisteja, on uusateisteja. Väliin mahtuu paljon muutakin. Tämänhetkisessä 

tieteen ja uskonnon dialogissa risteää kolme pääuraa, joiden liepeille useimmat 

linjanvedot asettuvat. Kärkkäimmän näkemyksen haltijat toteuttavat ajattelullaan 

konfliktimallia; he uskovat, että tieteellä ja uskonnolla on edessään ennemmin tai 

myöhemmin vääjäämätön yhteentörmäys ja sitä kautta toisen voitto. Mikäli olet 

maltillisempi keskustelija, ajattelusi lähentelee todennäköisesti niin kutsuttua 

itsenäisyysmallia. Itsenäisyysmallin mukaan uskonto ja tiede eivät tutki samaa asiaa 

eivätkä joka kohdissa liity toisiinsa. Itsenäisyysmallissa ”uskonto ja tiede ovat 

toisistaan riippumattomia ajattelu- ja käyttäytymismuotoja, jotka eivät voi olla 

ristiriidassa keskenään”. Itsenäisyysmallin edustajia kutsutaan teologisessa 

keskustelussa fideisteiksi. 

 

Kokemukseni perusteella juuri fideistinen ajattelu on myös pitkälti 

uskonnonfilosofien suosiossa. Se herättää mieleeni Wittgensteinin muistiinpanot sekä 

romantiikan ajan runoudelle tyypillisen uskonnon työntämisen jonnekin pois järjen 

ulottumattomiin. Selkeää fideismiä on myös teologi Karl Barthin ajatus siitä, että 

”Jumala voidaan tuntea vain ja ainoastaan tarttumalla uskossa Kristuksessa 

tapahtuneeseen ilmoitukseen”. 

 

Barth seuraajineen vastusti niin kutsuttua luonnollista teologiaa eli ”yrityksiä johtaa 

Jumalan olemassaolo joistakin luonnon havaittavista piirteistä” . Eksistentialistinen 

filosofia on ollut pitkälti samoilla linjoilla Dostojevskin päivistä alkaen. Karamazovin 

veljeksissäkin järki ja usko on erotettu selkeästi omille vastuualueilleen; järjestä ja 

tieteestä vastaa viileän älykäs Dmitri, uskonnollisuudesta ja tunteellisuudesta 

henkevä Alesa. Saman fideismi-havainnon teemme tarkastellessamme 

eksistentialismin kantaisää, Sören Kierkegaardia. Uskoon tarvitaan hyppy; sinne ei 

järkeilemällä päästä. 
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Mainitsemani konflikti- ja itsenäisyysmallit saavat molemmat edustajia myös 

nykykeskustelussa. Yhden mielenkiintoisen puheenvuoron on pitänyt paleontologi 

Stephen Jay Gould, joka korostaa kahta täysin erilaista magisteriaa eli oppialuetta. 

Tiede ja uskonto ovat hänen mukaansa täysin toisistaan erilliset. Gouldin mukaan 

”Tieteen magisterium kattaa havaintojen alueen: mistä universumi on tehty (faktat) ja 

miksi se toimii niin kuin se toimii (teoria). Uskonnon magisterium taas koskee 

perimmäistä merkitystä ja moraalisia arvoja. Nämä kaksi magisteriumia eivät kohtaa 

eikä kumpikaan niistä kata yksin koko todellisuutta”. 

 

Ristiriitamallin ongelmaksi nousee jo aiemmin esittelemäni latteus; vastapuolet 

tekevät toisistaan aivan liikaa ennakko-oletuksia. Aku Visalan mukaan historiallinen 

konfliktiteesi on enemmän tai vähemmän virheellinen, sillä kristillinen teologia ja 

tieteen maailma ovat käyneet alusta saakka vuoropuhelua. Lisäksi niiden historia on 

enemmänkin keskinäisen vaikuttamisen kuin ristiriitojen historiaa. 

 

Pahimmillaan konfliktiajattelu edustaa ymmärtämättömyyttä puhtaimmillaan; 

voimakkaine ennakkoasenteineen, arvottavine lähtökohtineen ja piiloylimielisine 

heittoineen väittelevät tieteellisen maailmankuvan airueet sekä uskonnolliset tiedettä 

vastaan kapinoivat ajattelijat eivät todellisuudessa edes tahdo ymmärtää kuvitteellisen 

vastapuolensa maailmankuvaa. Sterotypioille pohjautuva näennäisdialogi näivettyy 

useimmiten omaan säälittävyyteensä. 

 

Itsenäisyysajattelussakin on ongelmansa; ajatus siitä, että ulkoistamme Jumalan 

jonnekin pois niin sanotun luonnollisen todellisuuden piiristä, tavallaan surkastuttaa 

Kaikkivaltiaan ja siirtää herkästi uskonnon jonnekin tuonne kauas haaveiden, 

yksityisten kokemusten ja unien maailmaan. 

 

Keskustelua käydään aktiivisesti Suomessakin. Syksyllä 2019 Suomen piispat 

julkaisivat tiedettä luotaavan yhteisteoksensa Tieteiden lahja, joka herätti 

ilmestyessään mukavasti keskustelua. Kortensa kekoon kantoi myös Esko Valtaoja, 

joka tosin sortui valitettavan alentuvaan passiivis-aggressiiviseen nullikointiin ja 
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yhtyi alkeelliseen lähtöasetelmaan: ”Minä tiedän jotain, mitä te ette tiedä ja sitä te 

ette myönnä”. Mitä se jokin on, mistä Valtaoja nauttii, mutta me emme, jää kuitenkin 

hämäriin. 

 

 

VI 

 

Äsken esittämäni kaksi muotoilua edustavat toki vain ääripäitä. Väliinputoajaksi 

voimme määritellä niin sanotun päällekkäisyysmallin, eräänlaisen keskitien 

kulkemisen. Visalan kiteyttämänä päällekkäisyysmalli tarkoittaa seuraavaa: ”Tiede ja 

kristinusko eivät ole kokonaan päällekkäisiä, mutta eivät myöskään toisistaan 

riippumattomia ja niillä on monia kohtaamispaikkoja” . Päällekkäisyysmallin 

edustajia ovat olleet monet erilaiset luonnon teologian suuntaukset sekä luonnollinen 

teologia, joita ei kuitenkaan pidä sekoittaa toisiinsa. Luonnollinen teologia on 

historiansa aikana yrittänyt perustella Jumalan olemassaolo ilman erillistä 

”ilmoitusta”. Jumalan olemassaoloa on siis suorin sanoin perusteltu luonnollisin syin; 

maailmasta johdettavin seikoin. Luonnon teologia puolestaan keskittyy 

tarkastelemaan tieteellisten teorioiden sisältöjä teologian näkökulmasta. 

 

Myöskään moderni maailma ei ole unohtanut luonnollista teologiaa. Yhdeksi 

nykykeskustelun kärkinimeksi nousee kohuteologi Richard Swinburne, joka on 

saanut rohkeilla väittämillään sekä vihollisia että ihailijoita. Swinburnen uhmakkaat 

väitteet pitävät sisällään prosentteja, tilastoja ja todennäköisyyksiä. Viimeksi 

lukemani Swinburnen kirjan mukaan Jumalan olemassaolon todennäköisyys oli 

muistaakseni noin 98%. Swinburne, tuo teismin suuri järkeistäjä, on pyrkinyt 

nykytieteen valossa kokoamaan järjestelmän, joka todistaa teismin 

todennäköisimmäksi malliksi. Samaan olen sortunut itsekin; joskus provosoidessani 

olen halunnut korostaa, että mielestäni vaikuttavimpia todisteita Jumalan 

olemassaolon puolesta ovat evoluutio ja alkuräjähdys. Nyt pienen pojan isänä en voi 

olla näkemättä suurinta jumalatodistusta niinkin biologisessa itsestään selvyydessä 

kuin syntymän ihmeessä. 
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Keskiajalla vallitsi viehättävä tieteellinen synteesi, todellinen kaiken teoria; fysiikka, 

teologia, filosofia ja muu tiede olivat pitkälti yhtä ja samaa. Synteesin kaukaisena 

kantaisänä voidaan nähdä itse Aristoteles, jonka ajattelu väritti voimallisin vedoin 

koko keskiaikaista tiedemaailmaa. Keskiaikainen tiedekäsitys tuki luonnollisesti 

myös aikansa yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisen itseymmärrystä; kaikessa 

korostettiin luonnollista paikkaa, luonnollista suuntaa ja muutakin ihmiselle 

”luonnollista”. Koko kaikkeuden suuri draama rakentui Jumalan ja ihmisen 

ympärille. Jumalasta kaikki alkaa ja häneen kaikki loppuu ja ihminen puolestaan 

näyttelee pääosaa koko tämän Jumalaisen näytelmän kulisseissa, niin fysikaalisesti 

kuin moraalisestikin. 

 

Tämä visio rupesi musertumaan heti Galileista lähtien. Kävi ilmi, että illuusio 

maailmasta todellisuuden keskipisteenä ei ollutkaan niin kiveen hakattu. Muistettava 

on silti, että tuohon aikaan teologit ja tiedemiehet eivät kuitenkaan muodostaneet 

kahta leiriä vaan jakolinjat olivat moninaiset. Kuten jo kerroinkin, seuraavaksi 

Newton vei galileolaista maailmankuvaa eteenpäin ja pian todellisuus oli jo 

muuttunut mekaaniseksi. 

 

Newtonin kehittelemä mekanistinen maailmankuva, jossa modernit luonnonlait kuten 

painovoima saivat tunnistettavat muotonsa, oli kahdensadan vuoden ajan vallitseva 

käsitys todellisuudesta tieteen kannalta. Sen ristiriita uskonnon kanssa pohjautuu 

ennen kaikkea yksittäisiin anekdootteihin ja hahmoihin, ei niinkään teorioihin an 

sich. Eräs tällainen yksittäinen ajattelija oli kuulu tiedemies Pierre Laplace, joka 

ylpeästi totesi, ettei tarvitse teorioittensa rinnalle mitään ”Jumala-hypoteesia”. 

Huvittavaa on, että ateistien äänitorveksi koetulla Laplacellakin on eräs lause, jota 

voisi monessa mielessä pitää agnostikkojen uskontunnustuksena. Laplace muisti 

muistuttaa, kuinka ”Se mitä me tiedämme on vähän, mitä me emme tiedä on 

mittaamatonta.” 

 

Laplacella oli toki monia hengenheimolaisia, mutta merkille pantavampaa on se, että 

varsinaiset tieteellisen maailmankuvan esitaistelijat Galilei ja Newton nojasivat 
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kirjoituksiensa perusteella monessa kohdin hyvinkin teologiseen ja kristilliseen 

maailmankuvaan. Erityisesti Galilei on ollut kirjoitustensa perusteella jopa sangen 

”vakaumuksellinen” kristitty. Galilein ikonisessa ”kahden kirjan mallissa” hän 

esittelee ajatuksensa siitä, kuinka Jumala on jättänyt ihmisille kaksi kirjaa – 

ilmoituksen kirjan (Raamatun) sekä luonnon kirjan. Myös Newtonin teksteistä löytyy 

vastaavia uskontunnustuksia. Hän kirjoittaa pääteoksensa luvussa General Scholium, 

kuinka ”Jumala on aina ja kaikkialla, hän muodostaa ajan ja avaruuden” . 

Vielä kolmesataa vuotta myöhemminkin voimme törmätä samankaltaiseen ajatteluun, 

mm. fysiikan professori K. V. Laurikaisen hienossa teoksessa ”Fysiikka ja usko”. 

Laurikainen vakuuttaa kuinka ”Jumala on tämän todellisuuden syvin sisällys: Hän on 

läsnä kaikkialla, perusta kaiken sen olemassaololle mikä on.”. Tällaisen näkemyksen 

riskinä on luonnollisesti putoaminen jonkinlaiseen panteismiin, joka ei puolestaan ole 

kaukana Baruch Spinozan ajatuksista 1600-luvulla. Spinoza näki kirkkaasti, että 

Jumala ja luonto ovat yksi ja sama asia. Latistuuko kaikki taas kielipeliksi? Toki 

samassa hengessä tieteen ja uskonnon yhteensopivuuden kiteytti myös 1600-

lukulainen englantilainen tiedemies Robert Boyle, joka korosti universumia ”Jumalan 

kadehdittavana käsityötaidon näytteenä.” 

 

Yksi yleisimpiä latteuksia uskonnon ja tieteen vastakkainasettelussa on Darwinin 

ateismin korostaminen. Darwinin uskonnottomuus ja ateistiset ajatukset eivät 

nimittäin syntyneet syy–seuraussuhteessa hänen luonnontieteellisten teorioittensa 

kanssa vaan, syyt olivat surullisen henkilökohtaiset. Darwinia ei ajanut Jumalan luota 

ajatus evoluutiosta vaan hänen pienen, sairaan tyttärensä kuolema. 

 

En ole muutenkaan koskaan jaksanut käsittää, miten evoluutioteorian 

paikkansapitävyys liittyisi millään muotoa uskontoon ”negatiivisessa mielessä”. 

Varsinainen kipupiste syntyy mielestäni vasta puhuttaessa moraalista pelkän 

evoluution tuotoksena. Mikäli uskomme moraalin kehittyneen yksinomaan 

evolutiivisista syistä (esimerkiksi niin, että jälkeläisiään kiihkeimmin puolustava 

selviää), päädymme moraaliselta kannalta pelottaville poluille. Saatamme pian päätyä 

rannattoman relativismin äärelle ja huomata, että hyvä ja paha ovat vain 



66 

 

evoluutiohistorian aikana hyödyllisiksi ja vähemmän hyödyllisiksi havaittuja napoja, 

jotka muuttuvat ja kehittyvät lajin tarpeiden ja kehityksen mukaisesti. Se tuntuu 

länsimaisen kulttuurin keskellä pelottavalta; usko moraaliseen realismiin, eli hyvän ja 

pahan riippumattomuuteen ajasta ja paikasta, toimii pitkälti yhteisöjemme 

perusarvona, jonka varaan yhteiskunta rakentuu. Millainen olisikaan maailma, jossa 

vain evolutiivisesti mielekkäät asiat ovat hyviä ja evoluutiota heikentävät asiat 

pahoja? 

 

 

VII 

 

Näiden kysymysten äärelle miettivä ihminen joutuu pysähtymään, eivätkä vastaukset 

ole helppoja. Nopeasti kiteytettynä voisin sanoa, että tieteen tehtävänä on selittää 

tämän maailman luonnollisia asioita, siinä missä uskonnon tehtävänä on välittää, 

McGrathia siteeraten: ”evankeliumin ydin on pelastus, ihmiskunnan tilan muutos, ei 

luonnon ilmiöiden selittäminen”. 

 

Teologin ja luonnontieteilijän todellisuus on sama, mutta päämäärät ja 

kysymyksenasettelut erilaisia. Toisinaan alat sivuavat ja risteävät, mutta silloinkin 

meidän olisi mielestäni muistettava Johannes Filoponoksen sanat: ”Kenenkään ei tule 

vaatia Moosesta harrastamaan astronomiaa tai käsittelemään systemaattisesti luonnon 

kohteiden syitä. Se ei ole teologin päämäärä.” 

 

Sana päämäärä on tässä se avain. Teologit ovat luonnontieteiden kanssa tekemisissä, 

koska heidän todellisuutensa koostuu myös niiden tutkimuskohteista. Teologia joutuu 

samalla tekemään rajanvetoa myös oman disipliininsä sisällä. Tiede tutkii 

todellisuutta, ajattelua, ilmiöitä ja historiallisia asioita. Teologia tieteenä tutkii 

todellisuutta, joka ei avaudu ainoastaan luonnontieteellisin keinoin. Teologia tieteenä 

auttaa ymmärtämään todellisuutta ja elämää, mutta teologia joutuu tunnustamaan 

myös omat rajansa tieteenä. Tiede ei voi tunkeutua uskon salaisuuksiin. Uskonto 
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tarvitsee tiedettä ja tervettä järkeä, tiede voi puolestaan tunnustaa uskonnon 

ulottuvuuden ja merkityksen todellisuuden selittäjänä ja avaajana. 

 

Tieteellisen maailmankuvan kautta jumalauskoa kritisoiville heittäisin mielelläni 

vielä yhden vastapallon. Haluaisin selkeän vastauksen siihen kysymykseen, että 

millaisen Jumalan olemassaolon tiede tekee mahdottomaksi? Usein törmäämme 

argumenttiin, jossa ei niinkään korosteta Jumala-ajatuksen mahdottomuutta, mutta 

tarpeettomuutta kylläkin. Kyseinen näkökulma on mielestäni lohduttoman 

pessimistinen ja auttamattoman masentunut. 

 

Päämäärien eroavaisuuden lisäksi meidän tulisi kaikkien oppia nöyryyttä. Me 

voimme todella oppia toisiltamme. Esimerkiksi alkuräjähdyksestä puhuttaessa on 

riemastuttavaa huomata, että nykykeskustelun lähtökohdat ovat sangen 

augustinolaiset. Augustinus nimittäin painotti, ettei Raamatun luomiskertomusta tule 

ottaa kirjaimellisesti vaan vain vertauskuvallisesti. Lisäksi hän painotti, että luominen 

tapahtui ex nihilo eli tyhjyydestä sekä sitä, että Jumala toteutti luomisen yhdessä 

ainoassa silmänräpäyksessä eikä missään kuudessa päivässä. Rohkeasti voisimmekin 

väittää, että Augustinus, tuo kirkkoisistä kuuluisin, oli oikeastaan ensimmäisiä 

alkuräjähdysteorian kannattajia. 
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Giordano Bruno ja tieteiden lahja 

Kari Enqvist 
 

 

 

Esitän tässä muutaman huomion, jotka sivuavat Niilo Rantalan Vartijassa julkaistua 

artikkelia ”Pitkä paini”. Tämän teen Vartijan toimituskunnan pyynnöstä, aivan kuten 

viime vuoden lopulla kommentoin pyynnöstä piispojen ”Tieteiden lahjaa”. 

 

Nähdäkseni Rantalan kirjoitus seurailee apologia-formaattia, josta viime vuosina on 

nähty jo monta tuotantokautta. Formaattiin kuuluvat mm.: a) osio, jossa taivastellaan 

ateistien ymmärtämättömyyttä uskonnon suhteen; b) osio, jossa pilkataan Richard 

Dawkinsia; c) osio, jossa Newtonin ja Galileon kaltaisten muinaisten tiedemiesten 

todetaan olleen hyviä kristittyjä; d) osio, jossa uskonto ja tiede todetaan erillisiksi 

mutta yhtä hyviksi tavoiksi hahmottaa todellisuutta.  

 

Toki teemasta esiintyy erilaisia variaatioita. Formaatti on kuitenkin sillä tavoin 

kiinnitetty, että mikään kritiikki ei tunnu sitä koskettavan. Kuten esimerkiksi 

mainitussa ”Tieteiden lahja”-kommentissani jo totesin, Newton oli jälkeenjääneiden, 

vuonna 1936 päivänvaloon tulleiden papereidensa perusteella areiolainen: hän kielsi 

kolminaisuusopin. Newton siis kielsi Jeesuksen jumaluuden. ”The Son in all things 

submits his will to the will of the Father, which could be unreasonable if he were 

equal to the Father”, Newton kirjoitti. Areiolaisuus oli harhaoppi, jota vastaan 

katolinen kirkko taisteli julmasti ja konkreettisesti asein ja miekoin. Vaikka 

Englannissa ei Newtonin aikaan ollut inkvisitiota, hän teki viisaasti vaietessaan 

uskonnollisista ajatuksistaan. Giordano Bruno, jota myös syytettiin areiolaisista 

mielipiteistä, poltettiin roviolla, ja Newton olisi suunsa avaamalla joutunut 

varmastikin suuriin vaikeuksiin. 
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Mutta tässä formaatissa Newton oli hyvä kristitty. Rantalan mukaan hän nojasi 

”kirjoituksiensa perusteella monessa kohdin hyvinkin teologiseen ja kristilliseen 

maailmankuvaan”. Lempeän tulkinnan mukaan tällaisissa väitteissä kyseessä on 

tosiseikkojen valikoiva esittely, jyrkemmän mukaan tietoinen harhaanjohtaminen.  

Jos Newton nyt heräisi henkiin, luterilainen kirkkomme pitäisi häntä vääräoppisena. 

Kolminaisuuden kieltäjästä kanneltaisiin tuomiokapituliin välittömästi.  

 

Sivumennen ihmettelen, miksi niin paljon ruutia pitää uhrata satojen vuosien takaisiin 

eurooppalaisiin tiedemiehiin. Aikansa lapsina olivat luonnollisesti kaikki omaksuneet 

kristinuskon. Ylivoimainen enemmistö kaikista tutkijoista on kuitenkin elänyt 

viimeisen sadan vuoden aikana – ehkä ennemmin kannattaisi pohtia heidän 

uskonnollisia kantojaan. 

 

En tässä kuitenkaan ruodi Rantalan tekstiä sen tarkemmin vaan keskityn detaljiin 

nimeltä Giordano Bruno. Tässä formaatissa hän on alaviite, joka huitaistaan syrjään 

toteamuksella, että Bruno poltettiin ”ennen kaikkea uskonnollisten näkemystensä, ei 

niinkään tieteellisten tutkimustensa vuoksi”, kuten Rantala asian ilmaisee. 

 

”Giordano Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten mielipiteidensä vuoksi.” Tämä on 

lause, joka mielestäni paljastaa kuilun, jonka partaalla apologeetat horjuvat.  

 

Puheena olevassa formaatissa lause ryöpsähtää silmille helpottuneena, 

voitonriemuisena. Siihen ei liity katumusta tai anteeksipyyntöä. Ihminen poltettiin 

roviolla, mutta se oli ok, koska häntä ei poltettu tieteen vuoksi. 

 

Tai näin apologeetat kuvittelevat. Brunon käsityksiä ruotiva korpus on valtaisa, ja on 

tietenkin selvää, ettei hän ollut tiedemies sanan nykymerkityksessä. Ongelma 

kuitenkin on se, etteivät apologeetat vaivaudu pohtimaan, mitä sana ”tiede” 

tarkoittaa. Tästä mainitsin myös ”Tieteiden lahja”-kommentissani. Arvaan, että 

syypää on heidän viitekehyksensä eli uskonto. Se on muuttumaton monoliitti, kuin 

valtaisa kivenjärkele, jota ei enää veistetä. Se on mikä on. On Isä, Poika, Pyhä Henki. 
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Tyttäriä tai lisähenkiä ei ole tulossa eikä saa olla tulossa. Uusia lisäyksiä Raamattuun 

ei saa tulla. Vanhoja, irrelevanteiksi käyneitä tai kokonaan virheellisiä osia ei 

niitäkään saa poistaa.  

 

Arvaan edelleen, että silloin helposti kuvitellaan, että myös tiede on suuri, 

tarkkarajainen monoliitti. Silloin tehtävänä on vain argumentoida, että 

(luonnon)tieteen monoliitti ei voi koskaan kaatua ja murskata uskonnon monoliittia. 

Tämä on apologia-formaatin päämäärä.  

 

Mutta tiede ei ole kiinteä monoliitti. Se on avoin ja jatkuvasti muuttuva. Sillä ei ole 

pyhiä kirjoja. Se laajenee mielensä mukaan eikä sen tutkimusavaruudella ole rajoja. 

Sen kaikkein oleellisin elementti on mielipiteen vapaus: vapaus esittää hypoteeseja, 

vapaus kritisoida niitä, vapaus tutkia kaikkea. Tätä apologeetit eivät tunnu 

ymmärtävän, sillä tyypillisesti he eivät ole koskaan tehneet (luonnon)tiedettä.  

 

Oma käsitykseni tieteen olemuksesta ei perustu kirjaviisauteen vaan neljänkymmenen 

vuoden henkilökohtaiseen kokemukseeni teoreettisen fysiikan tutkijana Suomessa, 

muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.  

 

”Giordano Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten mielipiteidensä vuoksi.” Mutta hänet 

poltettiin mielipiteidensä vuoksi. Ja tämä on oleellista myös tieteen kannalta. 

 

Giordano Brunosta tuli dominikaanimunkki 17 vuoden ikäisenä. Hän syntyi vuonna 

1548 Napolin lähellä. Bruno vaelteli ensin Italiassa sitten pitkin Eurooppaa, julkaisi 

kirjoja ja joutui säännöllisesti vaikeuksiin mielipiteidensä vuoksi. Hän piti itseään 

kristittynä filosofina. Vuonna 1592 hän palasi Italiaan ja siellä vapaamieliseen 

Venetsiaan uskoen inkvisition otteen jo heikentyneen. Hänen rikas suosijansa, 

Giovanni Mocenigo (jota ei pidä sekoittaa samannimiseen Dogeen), kääntyi 

kuitenkin suosikkiaan vastaan ja ilmiantoi Brunon inkvisitiolle kerettiläisenä. 

Syytekohtia oli lukuisia. Bruno puolusti itseään todeten pohdintojensa olleen 

luonteeltaan filosofisia, siis eräänlaisia hypoteeseja. Heinäkuun 30. vuonna 1592 hän 
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pyysi polvillaan nöyrästi anteeksi kaikkia teologisia virheitään. Rooman inkvisitio 

vaati häntä kuitenkin omiin käsiinsä, ja Bruno lähetettiin Roomaan helmikuussa 

1593. Hän pysyi vangittuna seuraavat seitsemän vuotta. 

 

Roomassa keskeiset syytekohdat typistyivät kahdeksaan. Niihin kuuluivat mm. 

seuraavat: epäilee Marian neitsyyttä; arvelee esi-aadamilaisten olleen olemassa; 

väittää ettei Kristus ollut Jumala vaan petkuttaja ja tietäjä; väittää että Mooses huijasi 

ihmeensä ja keksi itse lakinsa.  

 

Nykynäkökulmasta kaikki nämä kelpaisivat tieteellisiksi hypoteeseiksi.  

 

Yksi syytekohdista sivusi kosmologiaa: väittää että on olemassa luvuttomia ja ikuisia 

maailmoja. Brunon perustelu oli taas filosofinen: hänen mukaansa kaikkivaltiaalle 

Jumalalle kaikki olisi mahdollista. On historian ironiaa, että tänä päivänä, kun elämä 

muissa aurinkokunnissa on tuhansien eksoplaneettojen löytymisen myötä 

varteenotettava mahdollisuus, sen varalle valmistautuvat teologit argumentoivat 

Maan ulkopuolisten sivilisaatioiden hyväksymisen puolesta täsmälleen Giordano 

Brunon tavoin: kaikkivaltias Jumala voi halutessaan asuttaa koko kosmoksen. 

 

Bruno souti ja huopasi, lupasi välillä luopua mielipiteistään ja kirjoitti jo taas 

seuraavassa käänteessä Paaville itseään puolustaen. Prosessia ohjasi kardinaali 

Roberto Francesco Bellarmino, italialainen jesuiitta, joka julistettiin pyhimykseksi 

vuonna 1930 (hän on mm. kristinuskon alkeisopettajien ja kasteoppilaiden 

suojeluspyhimys). Vuotta myöhemmin hänet nostettiin vielä yhdeksi 

kolmestakymmenestäseitsemästä aivan erityisen ansioituneista kirkonopettajista 

(”Dottore della Chiesa”). Hän näytteli myös keskeistä rooli Galileota vastaan 

suunnatussa prosessissa.  

 

Tammikuun 20. vuonna 1600 paavi Clemente (suom. Klemens) VIII julisti lopulta 

Brunon kerettiläiseksi, ja inkvisitio tuomitsi Brunon kuolemaan. Torstai-aamuna, 

helmikuun 17. vuonna 1600 Giordano Bruno tuotiin muulin selässä Rooman Campo 
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dei Fiorille. Häntä oli saattamassa seitsemän munkkiveljeä. Brunon suuhun oli 

asennettu kidutusinstrumentti, jonka puupuristin sitoi hänen kielensä 

liikkumattomaksi ja esti häntä puhumasta. Hänet riisuttiin alastomaksi, sidottiin 

paaluun ja poltettiin elävältä roviolla munkkiveljien messutessa litanioitaan. Paikalla 

olleen saksalaisen, äskettäin katolisuuteen kääntyneen oppineen Kaspar Schoppen 

mukaan Brunolle näytettiin kuoleman hetkellä ristiinnaulitun kuvaa, jonka hän torjui 

kääntämällä päänsä. Myöhemmin hän kirjoitti: ”Ja niin hän kuoli surkeasti 

kärvennettynä, lähtien ilmoittamaan kuten luulen noihin kuvittelemiinsa muihin 

maailmoihin tavoista, joilla roomalaiset kohtelevat jumalanpilkkaajia ja 

jumalattomia.” 

 

”Giordano Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten mielipiteidensä vuoksi.” Ei poltettu, 

jos tieteellä tarkoitetaan metodia, jolla luontoa tarkkaillaan. Giordano Bruno ei tehnyt 

mittauksia tai laatinut systemaattisia teorioita. Mutta hänet poltettiin saman eetoksen 

takia, joka ajaa ihmiset tieteentekijöiksi. Hänet polttaessaan inkvisiittorit polttivat 

ihmisen oikeuden muodostaa vapaasti mielipiteensä, hänen oikeutensa epäillä, 

muodostaa hypoteeseja ja etsiä selityksiä. Ja kaikki nämä asustavat tieteen ytimessä; 

ne muodostavat tieteen hengen. Mielipiteen vapaus on tieteen sydänveri, sen elämän 

lähde. 

 

Ja tieteen hengen roviolle lähettänyt mies julistettiin pyhimykseksi. 

 

Suomessa ei ehkä aina ymmärretä Giordiano Brunoon liittyvää voimakasta 

symboliikkaa. Patsas, joka vuonna 1889 kohosi Campo dei Fiorille, oli Italian 

jälleenyhdistymisen, risorgimenton, lapsi. Jo ennen jälleenyhdistämisen saattamista 

päätökseen radikaaleissa opiskelijapiireissä alettiin haaveilla Brunon patsaasta. 

Risorgimento oli näet paljolti sotaa katolisen kirkon maallista valtaa vastaan. 1800-

luvun puolivälissä Kirkkovaltio hallitsi huomattavaa osaa Italiasta, ja sen johdossa oli 

taantumuksellinen paavi Pius IX. Syyskuun 20. vuonna 1870 Rooma viimein 

vallattiin. Tuntien tykkitulituksen jälkeen Rooman ympärysmuurit Porta Pian 

kohdalla murenivat, ja kenraali Raffaele Cadornan vuoristojääkärit vyöryivät 
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syntyneestä aukosta kaupunkiin. Vastassa olivat ranskalaisten zuaavien kaltaiset 

paavin palkkasotilaat. Mistään suuresta taistelusta ei ollut kyse, ja miestappiot 

olisivat jääneet vähemmiksi, jos Vatikaanissa ei olisi kulunut turhaa aikaa valkoisen 

lipun löytämiseen (aiheesta kts. Claudio Fracassi: “La Breccia di Roma. 1870: le 

passioni, gli inganni, il papa, il re.”) Kun Roomaan sitten hieman myöhemmin saatiin 

liberaali pormestari, patsashanke polkaistiin kunnolla käyntiin. Rahaa siihen kerättiin 

ulkomaita myöten; tukijoiden joukossa olivat mm. Victor Hugo ja Henrik Ibsen, 

Amerikassa runoilija Walt Whitman ja vapaa-ajattelija Robert G. Ingersoll. Eräässä 

luonnoksessa Brunon kaavailtiin osoittavan sormellaan syyttävästi kohti 

Pietarinkirkkoa. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, ja lopputulema oli Niilo Rantalan 

artikkelin kuvituksessa näkyvä kaavun peittämä munkinhahmo. Huomattavaa on, että 

sen katse on kuitenkin suunnattu kohti Vatikaania. Loukkausta lisäsivät jalustaan 

kuvatut protestanttireformistit. Niinpä taistelevat katoliset alkoivat kutsua Campo dei 

Fioria nimellä Campo Maledetto (aiheesta kts. Massimo Bucciantini: Campo dei 

Fiori. Storia di un monumento maledetto.”).  

 

Katolisen maailman yhteiskunnallisessa kontekstissa Bruno ei ole tänäkään päivänä 

alaviite. Yhtä lailla olisi virhe pitää häntä pelkkänä sivujuonteena uskonnon ja tieteen 

yhteisessä historiassa. 

 

”Giordano Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten mielipiteidensä vuoksi.” Näin siis 

apologia-formaatti. Fakta kuitenkin on, että neljäsataa vuotta sitten Campo dei 

Fiorilla poltettiin ihminen. Hänet poltettiin mielipiteidensä vuoksi vain koska nuo 

mielipiteet sattuivat loukkaamaan kirkonmiesten joukkoa, joka pöyhkeänä kuvitteli 

omaavansa yksinoikeuden totuuteen. Campo dei Fiorilla tapettiin ihminen yhdellä 

julmimmista tavoista, elävältä polttamalla, eikä yksikään apologeetta tunne tarvetta 

pahoitella asiaa, saatikka pyytää anteeksi.  

 

Kun rukouksessa sanotaan: ”mea culpa, mea maxima culpa”, sen toivoisi joskus 

tulevan sydämestä ja erityisesti silloin, kun puhe on Brunosta. 
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Valitettavasti en usko, että tämäkään kirjoitelma pystyy puheena olevaa formaattia 

horjuttamaan. Arvaan, että sitä tullaan edelleen pyörittämään kuin rukousmyllyä. 

Näemme taas uusia kirjoituksia, joiden mukaan Dawkins on typerys, Newton harras 

kristitty ja Giordano Bruno vain satuttiin korventamaan roviolla. Onneksi ei 

kuitenkaan tieteellisten mielipiteidensä vuoksi, mitä se tiede nyt sitten mahtaa 

ollakaan. 
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Uskonnon ja tieteen dialogista 

Matti Taneli  

 

 

 

I 

 

Kirjoitukseni on Vartija-lehden toimituskunnan pyytämä kommenttipuheenvuoro 

teologi Niilo Rantalan kirjoitukseen ”Pitkä paini” ja kosmologi, 

emeritusakatemiaprofessori Kari Enqvistin kirjoitukseen ”Giordano Bruno ja 

tieteiden lahja”. Tarkoitukseni ei ole toimia painin mattotuomarina, vaan tuoda oma 

kontribuutioni kiinnostavaan ja tärkeään keskusteluun uskonnon ja tieteen suhteesta 

sekä analysoida mahdollisimman objektiivisesti Rantalan ja Enqvistin kirjoituksia. 

Puheenvuorossani pyrin välttämään niin sanottuja teknisiä termejä. 

 

Uskon ja tiedon tai uskonnon ja tieteen kategoriat ovat erilliset, mutta leikkaavat 

toisiaan tietyin kohdin. Tarkoitan sitä, että molemmissa ollaan kiinnostuneita 

todellisuudesta ja sen luonteesta. Platonin (427–347 eKr.) esittämän klassisen tiedon 

määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Uskominen on vain yksi 

tiedon kriteeri. Näin ollen usko ja tieto eivät ole samaa tarkoittavia asioita.  Tämä on 

selvää.  Rantalan ja Enqvistin kirjoituksissa ei kuitenkaan puhuta uskomisesta vain 

tässä merkityksessä, vaan myös uskonnollisesta uskosta ja sen suhteesta tietoon sekä 

uskonnosta ja sen suhteesta (luonnon)tieteeseen. 

 

 

II 

 

Niilo Rantalan hieno ja monipuolinen kirjoitus käy läpi uskonnon ja tieteen välistä 

suhdetta useiden esimerkkien valossa. Hän ei kuitenkaan jää pitkään analysoimaan 

asioita, vaan ryntää aika nopeasti eteenpäin päämääränään osoittaa, että uskonnon ja 
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tieteen välillä ei de facto tarvitse olla mitään erityistä niiden luovaa vuoropuhelua 

häiritsevää ristiriitaa.  

Rantala tuo esiin monien eri ajattelijoiden, sekä teistien että ei-teististen 

tieteentekijöiden, kiinnostavia näkemyksiä peilaten niitä uskonnon ja tieteen akselilla. 

Koska hän mainitsee monia näkemyksiä, niiden analyysi jää pakostakin hieman 

pinnalliseksi.  Mutta sellaisenaan kirjoitus täyttää hyvin tehtävänsä.  

Rantalan kirjoitus on rohkea ja tärkeä puheenvuoro kysymykseen, jonka 

ajankohtaisuus näyttää enemmänkin lisääntyvän kuin vähentyvän. Rantala toteaa: 

”Yhä edelleen nykypäivän Suomessa näitä vastakkainasetteluja ruokitaan, jopa 

kummankin alan kärkinimien toimesta.” Kieltämättä Rantalan kirjoituksessa on 

hieman Enqvistin mainitsemaa apologian makua, mutta sitä ei ole syytä pitää 

pelkästään, jos lainkaan, moitteena, koska niin sujuvasti, kiinnostavasti ja tyylikkäästi 

hän uskonnon ja tieteen painia vyöryttää eteenpäin apostoli Paavalista lähtien 

nykyaikaan saakka.  

 

Rantala kritisoi suorin sanoin sitä, että uskonnon ja tieteen välille luodaan tahallisesti 

tai tahattomasti vastakkainasettelua.  Ennen muuta hän näyttää suhtautuvan 

kielteisesti tai ainakin epäilevästi evoluutiobiologi Richard Dawkinsin (1941–), 

tähtitieteilijä ja tieteen popularisoija Carl Saganin (1934–1996) ja filosofi Daniel 

Dennettin (1942–) näkemyksiin, joiden yhdeksi perusväittämäksi Rantala mainitsee 

”kaiken olevan perustana on aine eikä esimerkiksi Jumala tai mieli”. Toisaalta 

Rantala sanoo, että vastaavaa joko-tai -ajattelua uskonnon ja tieteen suhteen 

edustavat uskonnon puolella selkeimmin kreationistit ja fundamentalistit.  Hän 

esimerkiksi toteaa, että ”[n]uoren maan kreationistit, joita USA:ssa riittää, uskovat … 

tinkimättömästi, että maailman luominen tapahtui 6000 vuotta sitten ja sanatarkasti 

ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan”. 

  

Nämä edellä mainitut uskonnon kriitikot ovat tärkeitä nimiä, mutta filosofi ja 

neurotieteilijä Sam Harrisin (1967–) näkemys olisi ollut tärkeä saada mukaan 

kirjoitukseen. Rantalan olisi toivonut hieman enemmän analysoivan sitä, millä 

perustein uusateistit päätyvät uskontoa koskeviin kielteisiin näkemyksiinsä. Nyt 
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kirjoitus raapaisee, vaikka osuvasti, esimerkiksi Dawkinsin ja Dennettin vakavasti 

otettavien ja perusteellisten uskontokritiikkien pintaa.  

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että Dawkins ja Harris luovat kristinuskosta 

olkinuken, jonka kaataminen onnistuu helposti, koska he ottavat usein kritiikin 

kohteeksi fundamentalistiset tai ainakin konservatiiviset uskonnäkemykset.  Mutta 

tämä ei pidä täysin paikkaansa. Nimittäin sekä Dawkins että Harris pitävät 

maltillistakin uskontoa myrkkynä, koska myös maltillinen uskonto esittää normaalina 

sellaisen tilanteen, ettei kaikkia perustavia uskomuksia tarvitse perustella tai arvioida 

niiden seurauksien valossa. Näin ollen he voivat väittää, että maltillisen uskonnon 

salliminen saa aikaan valitettavan suotuisat kasvuolosuhteet fundamentalistiselle ja 

jopa radikaalille uskonnollisuudelle, jossa tieteelliseen tietoon tai järkeen vetoaville 

perusteille on vielä vähemmän tilaa. Dennett vaatii uskontojen luonnontieteellistä 

tutkimusta. Hänen mukaansa uskonto on liian tärkeä aihe jätettäväksi sellaisen 

tutkimuksen ulkopuolelle. Myös Dennettin mielestä maltilliset uskovaiset ovat 

osaltaan vastuussa fundamentalistien teoista, koska he antavat fundamentalisteille 

suojaisen paikan radikalisoitua.   

 

Dawkins sanoo olevansa lähes sataprosenttisen varma siitä, ettei mitään kristinuskon 

kaltaista Jumalaa ole olemassa, vaan luonnonvalinta ohjaa kehityksen kulkua. Jumala 

on siis tarpeeton hypoteesi. Sokea kelloseppä, jolla ei ole tahtoa eikä tarkoitusta, on 

”luonnon ihmeiden” luoja, se toimii aina luonnossa kulloinkin valitsevan tilanteen 

mukaisesti. 

 

Rantala toteaa: ”Olennaista on huomata, että vaikka uskot Jumalan luoneen 

maailman, et ole kreationisti.” Näin on, mutta siitä huolimatta väitettä olisi ollut 

relevanttia edes lyhyesti avata. Joissakin muissakin kohdin, esimerkiksi kirjoituksen 

kohdassa, jossa Rantala käsittelee filosofi Ludwig Wittgensteinin (1889–1951), 

teologi Karl Barthin (1886–1968), kirjailija Fjodor Dostojevskin (1821–1881), 

teologi-filosofi Sören Kierkegaardin (1813–1855) näkemyksiä, hän laittaa joko 

lyhyen maininnan tai sitaatin, joita hän ei avaa sen enempää. Toisaalta kaikkien 

Rantalan kirjoituksessa mainittujen ajattelijoiden yksittäiskohtaiseen analyysiin 
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yhdessä kirjoituksessa ei ole mahdollista ryhtyä, mutta siitä huolimatta olisi 

kaivannut hieman enemmän lihaa luiden ympärille. 

 

On totta, kuten Rantala mainitsee, että kreationistien ja uusateistien väliin mahtuu 

paljon, ehkä enemmistö kristityistä, muulla tavoin ajattelevia.   Tämänhetkisessä 

tieteen ja uskonnon dialogissa vaikuttaa kolme pääuraa, joiden liepeille useimmat 

näkemykset sijoittuvat. Ne ovat konfliktimalli, itsenäisyysmalli ja 

päällekkäisyysmalli.  Rantala selittää konfliktimallin edustajien uskovan, että ennen 

pitkää seuraa tieteen ja uskonnon vääjäämätön yhteentörmäys ja sen seurauksena 

toisen voitto. Itsenäisyysmallin, jonka Rantala samastaa fideismiin, mukaan uskonto 

ja tiede ovat toisistaan riippumattomia eivätkä tutki samaa asiaa eivätkä ne joka 

kohdin edes liity toisiinsa. Näin ollen uskonto ja tiede ovat toisistaan riippumattomia 

näkemyksiä ja toimintatapoja, jotka eivät voi olla keskenään ristiriitaisia. Näiden 

välimuotona on niin sanottu päällekkäisyysmalli, jonka mukaan kristinusko ja tiede 

eivät ole kokonaan päällekkäisiä, mutta ei myöskään riippumattomia toisistaan –  ja 

niillä on useita kohtaamispaikkoja. 

 

Rantalan mukaan esimerkiksi tähtitieteilijä Galileo Galilei (1564–1642) ja 

matemaatikko ja fyysikko Isaac Newton (1642–1727) nojasivat luonnontieteellisissä 

tutkimuksissaan useissa kohdissa teologiseen ja kristilliseen maailmankuvaan.  

Rantala mainitsee Newtonin todenneen ”Jumala on aina ja kaikkialla, hän muodostaa 

ajan ja avaruuden”.  

 

Samankaltaisesti ajatteli Helsingin yliopiston ydinfysiikan (myöhemmin 

alkeishiukkasfysiikan) professori K. V. Laurikainen (1916–1997), joka tuli 

tunnetuksi luonnontieteen ja uskonnon suhdetta koskevista kirjoituksistaan. 

Akateemikko, silloinen Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori, Ilkka 

Niiniluoto (1946–) ja K. V. Laurikainen kävivät aiheesta tärkeän ja pitkän 

keskustelun Vartijassa ja Kanava-lehdessä vuosina 1980–1984. Molempien 

yksittäisiä kolumneja ilmestyi myös Tiedepolitiikka-lehdessä. Kaikkien aiheesta 
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kiinnostuneiden kannattaa tutustua näihin Laurikaisen ja Niiniluodon kirjoituksiin, 

jotta saisi laajan perspektiivin uskonnon ja tieteen vuoropuheluun. 

 

Laurikainen vakuuttaa kirjassaan ”Fysiikka ja usko” (1978), että ”Jumala on tämän 

todellisuuden syvin sisällys: Hän on läsnä kaikkialla, perusta kaiken sen 

olemassaololle mikä on.” Rantalan mukaan ”[t]ällaisen näkemyksen riskinä on 

luonnollisesti putoaminen jonkinlaiseen panteismiin, joka ei puolestaan ole kaukana 

Baruch Spinozan ajatuksista 1600-luvulla.” On vaikea arvioida, onko tällaista 

”riskiä” olemassa. Laurikaisen ajatus ei kuitenkaan ole yhteneväinen filosofi 

Spinozan (1632–1677) näkemyksen kanssa.  

 

Spinozismista eli näkemyksestä, että Jumala ja luonto ovat yhtä (Deus sive natura eli 

Jumala tai luonto), syyttäminen oli vielä 1700-luvulla ja myöhemminkin vakava 

syytös, koska panteismi samastettiin ateismiin tai ainakin katsottiin usein johtavan 

siihen. Vaikka nykyään Suomessa voi olla vapaasti mitä mieltä tahansa Jumalan 

olemassaolokysymyksestä, niin tuskin vakaumuksellinen kristitty kuitenkaan haluaa 

pukea päälleen panteismin viittaa. 

 

Luonnontieteilijä Charles Darwinin (1809–1882) uskonnollisuudesta on vaikea sanoa 

mitään varmaa.  Lyhyesti ilmaisten voidaan todeta Darwinin olleen elämänsä 

alkuaikoina kristitty. Hän pysyi ainakin jossain määrin tapakristittynä koko elämänsä 

ajan. Dokumenttien mukaan näyttää siltä, ettei Darwin koskaan ollut erityisen 

vakaumuksellinen kristitty, vaan jo varhaisaikuisuudessa kristinuskon korvautui 

hieman epämääräisellä teismillä.  Darwinin elämän viimeisten vuosikymmenten 

aikana teismi vuorostaan korvautui agnosti(si)smilla. Näin ollen väitteille, että hän 

olisi vanhoilla päivillään löytänyt uskonsa uudelleen, ei löydy todisteita. Se, että 

Darwin olisi menettänyt uskonsa vuonna 1851 10-vuotiaan tyttärensä Annien (Anne 

Elizabeth) kuoleman takia, jää spekulaatioksi. Se voi olla yksi syy, mutta ei suinkaan 

ainut syy sille, että Darwin ei enää uskonut Jumalaan. 
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III 

 

Kari Enqvist kritisoi apologia-formaattia. Lisäksi hän käsittelee tieteen tekemisen 

ehtoja ja aivan erityisesti hän tarkastelee Giordano Brunon uskonto- ja 

tiedenäkemystä sekä sitä, miksi katolisen kirkon inkvisitio tuomitsi Brunon roviolle. 

Kirjoituksensa aluksi Enqvist väittää Rantalan kirjoituksen seurailevan apologia-

formaattia. Siihen kuuluvat muiden muassa a) osio, jossa ihmetellään ateistien 

uskontoa koskevaa ymmärtämättömyyttä; b) osio, jossa evoluutiobiologi ja uusateisti 

Richard Dawkinsia pilkataan; c) osio, jossa Newtonin ja Galilein kaltaisten 

tiedemiesten sanotaan olleen hyviä kristittyjä ja d) osio, jossa uskonnon ja tieteen 

sanotaan olevan erillisiä, mutta yhtä hyviä tapoja hahmottaa todellisuutta. 

 

Enqvist kiistää Rantalan näkemyksen, että Newton nojasi ”kirjoituksiensa perusteella 

monessa kohdin hyvinkin teologiseen ja kristilliseen maailmankuvaan”. Enqvistin 

mielestä Rantalan väitteessä ”lempeän tulkinnan mukaan… kyseessä on tosiseikkojen 

valikoiva esittely, jyrkemmän mukaan tietoinen harhaanjohtaminen.” Ainoaksi 

perusteeksi ”syytteelleen” Enqvist näyttää tarjoavan seuraavan: ”Jos Newton nyt 

heräisi henkiin, luterilainen kirkkomme pitäisi häntä vääräoppisena. Kolminaisuuden 

kieltäjästä kanneltaisiin tuomiokapituliin välittömästi.”   

 

Ottamatta kantaa Rantalan Newtonin teologista ja kristillistä maailmankuvaa 

koskevaan väitteeseen, niin hieman epäselväksi jää se, miksi se olisi jopa 

harhaanjohtamista, kuten Enqvist toteaa. Jos fyysikko julkisesti kieltäisi triniteetin eli 

kolminaisuusopin, niin siitä mitä todennäköisimmin ei kanneltaisi mihinkään Suomen 

evankelisluterilaisen hiippakunnan tuomiokapituliin. Jos jostain oudosta syystä näin 

tehtäisiin, niin tuskin tuomiokapituli edes käsittelisi asiaa tai jos käsittelisi, niin 

kantelu ei tietenkään johtaisi mihinkään sanktioihin. Kantelijan näkemyksiä ja 

motiiveja sen sijaan saatettaisiin hiljaisuudessa ja osaaottavasti hymyillen 

hämmästellä.  Tätä lempeämmän tulkinnan mukaan voi myöntää Enqvistin olevan 

oikeassa siinä, että tuskin Newton kannatti tai henkiin herätettynä kannattaisi kaikkia 

kristillisiä dogmeja, opinkappaleita. 
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Enqvist ihmettelee, miksi uhrataan niin paljon ruutia satojen vuosien takaisiin 

eurooppalaisiin tiedemiehiin. Oman aikansa lapsina he ovat tietenkin kaikki 

omaksuneet kristinuskon. Tämä pitää osittain paikkansa, mutta eivät kai sentään 

kaikki tuon ajan tieteentekijät olleet kristittyjä. Enqvist tarkoittaneekin sitä, että 

keskiajan ja sen jälkeisen ajan, aina 1800-luvulle saakka, tiedemiehet joutuivat 

tunnustamaan kristinuskoa, vaikka eivät tosiasiassa olisikaan olleet kristittyjä. 

Sellainen oli ajan henki.  Suurin enemmistö kaikista tieteilijöistä on kuitenkin elänyt 

viimeisen sadan vuoden aikana. Näin ollen Enqvistin mukaan ehkä kannattaisi tutkia 

heidän uskonnollisia näkemyksiään.  

 

Enqvistin kirjoituksen päätehtävä on kumota monien kristillisten apologeettojen ja 

Rantalan väite, että katolinen kirkko poltti italialaisen Giordano Brunon (1548–1600) 

kerettiläisyyden takia elävältä Rooman Campo dei Fiorilla 17.2.1600 ”ennen kaikkea 

uskonnollisten näkemystensä, ei niinkään tieteellisten tutkimustensa vuoksi.” 

Enqvist kiistää tämän väitteen ja hänen mukaansa se ”paljastaa kuilun, jonka partaalla 

apologeetat horjuvat.” Hänen mukaansa apolologi-formaatissa lause ”Giordano 

Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten mielipiteidensä vuoksi” ryöpsähtää silmille 

helpottuneena ja voitonriemuisena. Siihen ei sisälly katumusta tai anteeksipyyntöä. 

Bruno poltettiin roviolla, mutta ”se oli ok, koska häntä ei poltettu tieteen vuoksi.”  

Tämä on suopeankin tulkinnan mukaan virheellinen näkemys ja antaa kristillisistä 

apologeetoista vinouteen käsityksen. Sen sijaan Enqvist toteaa aivan oikein sen, että 

näkemykset (esimerkiksi Marian neitsyyden epäileminen), joista Brunoa syytettiin, 

ovat nykyajan näkökulmasta tarkastellen kelvollisia tieteellisiä, myös teologisen 

tutkimuksen, hypoteeseja.   Brunoa ei poltettu hänen tieteellisten näkemystensä 

vuoksi, jos tieteellä tarkoitetaan menetelmiä, joilla luontoa havainnoidaan. Mutta 

Enqvist on oikeassa, että Bruno poltettiin roviolla kuitenkin sellaisen eetoksen takia, 

joka ajaa ihmiset tieteentekijöiksi. Nimittäin tieteessä on tärkeää muodostaa 

hypoteeseja, epäillä, ilmaista vapaasti mielipiteitään ja etsiä selityksiä ilmiöille ja 

asioille. Mutta Rantalakin on siinä mielessä oikeassa, ettei Brunoa poltettu tiukasti 

ottaen tieteellisten tutkimustensa takia.   
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On totta, että Brunon oikeudenkäyntiprosessia ohjannut italialainen jesuiitta ja 

kardinaali Roberto Francesco Bellarmino (1542–1621) julistettiin katolisen kirkon 

pyhimykseksi vuonna 1930. Mutta tuskin hänestä tuli pyhimys tämän toimintansa 

takia. Nimittäin pyhän Roberton elinaikana vaikutti viitisentoista paavia. Hän kirjoitti 

esimerkiksi kaksi katekismusta paavi Clemens VIII:n aikana sekä lukuisia 

poleemisia, katekeettisia ja eksegeettisiä kirjoituksia. Roberto lahjoitti omaisuutensa, 

toimi arkkipiispana ja paavien tärkeänä neuvonantajana. Mutta juuri Clemens VIII oli 

paavi, joka julisti Brunon 20.1.1600 kerettiläiseksi. 

 

Enqvist toteaa: ”…eikä yksikään apologeetta tunne tarvetta pahoitella asiaa, saatikka 

pyytää anteeksi.” Jos näin on, Enqvist on oikeassa. Monia muitakin väärintekoja on 

taannehtivasti pyydetty anteeksi, vaikka anteeksipyytäjät eivät olekaan toimineet 

väärin niitä kohtaan, joilta pyydetään anteeksi. Anteeksipyytäminen on symbolisesti 

tärkeä teko. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (omasta syystäni, omasta 

syystäni, omasta suuresta syystäni) tulisi kuulua meidän kaikkien huulilta ja 

sydämestä, kun on kysymys dominikaanimunkki, filosofi, tähtitieteilijä, okkultisti 

Giordano Brunon täysin epäinhimillisestä, epäoikeudenmukaisesta ja häpeällisestä 

kohtelusta. 

 

 

IV 

 

Uskonnon ja tieteen dialogi on oleellisen tärkeää.  Nimittäin se voi edistää – ja 

toisinaan edistääkin – molempia todellisuuden hahmottamistapoja auttaen niitä 

paremmin ilmaisemaan oman näkökulmansa todellisuuteen. Toisaalta on relevanttia 

ajatella, että sekä uskonnolla että tieteellä on oma suhteellisen autonominen 

elämänmuotonsa tai elämismaailmansa (Lebensform, Lebenswelt). Tämän takia kovin 

suoraviivaisen kritiikin esittäminen toista elämänmuotoa kohtaan on ongelmallista, 

jossain kohdin jopa mahdotonta, sortumatta vakaviin virheisiin tai oman 

elämänmuotonsa ylvästelyyn toisen elämänmuodon kustannuksella.  
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Uskontoa voidaan tutkia rationalistisesti (Kant) tai fideistisesti (Wittgenstein) 

hukkaamatta uskonnon omaa identiteettiä tai tekemättä siitä irrelevanttia ja 

merkityksetöntä sanahelinää, jolla ei ole mitään yhteyttä todellisuuteen.  Toisaalta 

tiedettä ei tulisi rajoittaa ”vain” luonnontieteeksi, jonka avulla ei ole aina helppoa 

eikä mielekästään tarkastella uskontoa ja sen totuuksia. Wittgensteinin Tractatuksen 

sanoin: ”Meistä tuntuu, että vaikka kaikkiin mahdollisiin tieteen kysymyksiin olisikin 

vastattu, elämänongelmiamme ei olisi edes vielä sivuttu.”  

 

Emme voi myöskään suoraan aistielimin havaita esimerkiksi radikaalia pahaa 

(radikal Böse) ainakaan siinä mielessä kuin valistusajan suuri filosofi Immanuel Kant 

(1724–1804) sen ymmärtää, vaikka olisimme vakuuttuneita pahan olemassaolosta 

maailmassa.  Miten Kant päättelee radikaalin pahan olemassaolon ja sen 

”havaittavuuden” ja tietääkö hän radikaalin pahan olemassaolon a priori, ennen 

kokemusta? Mikä on radikaalin pahan olemassaolon ja ”havaittavuuden” yhteys 

Jumalan olemassaoloon ja ”havaittavuuteen”?  

 

Kantin mukaan taipumus pahaan ”voidaan tietää vain a priori lähtemällä pahan 

käsitteestä, sikäli kuin se on mahdollinen vapauden lakien (sitovuuden ja 

vastuullisuuden) mukaisesti”. Radikaalin pahan ”taipumuksen juurtumista ihmiseen 

ei tarvitse todistaa muodollisesti; todisteeksi riittävät ihmisten tarjoamat räikeät 

esimerkit.” Toisaalta hän perustelee radikaalin pahan olemassaolon sen 

olemassaolosta seuraavien empiiristen tapahtumien, sotien ja muiden tekojen avulla.  

Vastaavasti Kantin mukaan me emme voi havaita tai varsinaisesti tietää (wissen) 

Jumalan olemassaoloa. Mutta meidän on kuitenkin järkevää ajatella ja toivoa 

Jumalan olevan olemassa. Nimittäin olisi epäoikeudenmukaista ja ihmisille 

sietämätöntä, jos hyveellisesti eläneen ihmisen elämä sattuisikin olemaan surkeaa ja 

ilman toivoa paremmasta tulevasta elämästä. Näin ollen moraalinen ihminen ei voisi 

olla onnellinen ilman toivoa moraalisesta maailmanhallitsijasta, Jumalasta, ”sillä 

onnellisuuden toivo alkaa vasta uskonnosta”. Jumalan olemassaoloa Kant pitääkin 

käytännöllisen eikä teoreettisen järjen postulaattina eli vaatimuksia.  Pääteoksessaan 

Puhtaan järjen kritiikissään, sen toisen painoksen esipuheessa, Kant sanoo viisaasti, 
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että hän pitänyt välttämättömänä kumota (aufheben) tiedon tehdäkseen tilaa uskolle 

(”Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen”). 

 

 

V 

 

Palaan hetkeksi Brunon muutamiin ajatuksiin. Bruno oli kaiketi ensimmäinen, joka 

yhdisti maailman äärettömyyden idean käsitykseen tähtijärjestelmämme 

heliosentrisyydestä, aurinkokeskeisyydestä. Tämä näkemys oli tärkeä askel kohti 

modernia maailmankuvaa. Mutta Brunon okkulttisia aineksia ei ole syytä pitää 

relevantteina, koska magia ei ole tie inhimillisen todellisuuden ymmärtämiseen, sen 

sijaan uskonto omana suhteellisen itsenäisenä elämänmuotona on. Uskonto ei ole siis 

vain magian vararikko.  

 

Bruno puhuu saksalaisen filosofi, teologi, juristi ja astronomi Nicolaus Cusanuksen 

(1401–1464) lailla vastakohtien yhteenlankeamisesta (coincidentia oppositorum): 

kaikki on yhtä, kaikkeen painaa maailmansielun läsnäolo leimansa. 

Maailmankaikkeutta voidaan tarkastella taideteoksena. Sen luonne oivalletaan 

parhaiten poeettisen intuition avulla.  Bruno väitti: ”Ei sellainen ihminen ole filosofi, 

joka ei runoile ja maalaa.”  ”Turhaan ei sanota, että ymmärtäminen on 

fantasiahahmojen näkemistä ja ymmärrys fantasiaa…” Näin Bruno korosti 

mielikuvituksen merkitystä, joka on tärkeää sekä uskonnon ymmärtämisessä että 

tieteen tekemisessä. Myös Kantin näkemystä mielikuvituksesta voidaan pitää 

merkittävänä. Hän sanoi mielikuvituksen olevan aina jo havainnossa mukana, siis 

havainnon välttämättömänä komponenttina.  

 

Lainaan lopuksi ruotsalaista aatehistorian professori Svante Nordinia (1946–). Hän 

tiivistää hienosti sen, ettei kukaan voi täysin ymmärtää intohimoisesta tavoittelustaan 

huolimatta todellisuutta kaikkinensa. Tämän takia sekä uskonnon että tieteen 

näkökulmat todellisuuteen ovat suurenmoisia Jumalan lahjoja ihmiskunnalle.  Nordin 

kirjoittaa: ”Ihmisjärki ei kuitenkaan voi koskaan käsittää maailmaa täydellisesti. Se 
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muistuttaa ennemminkin Ikarosta, joka sortui yrittäessään tavoittaa auringon, tai 

myös metsästäjä Aktaionia, joka myytin mukaan näki Artemiin kylpevän alastomana, 

jolloin jumalatar käski koiriensa repiä hänet. Kuolevaisen osaan kuuluu, ettei 

jumalallinen tosioleva voi täysin paljastua hänelle.” 

 

Kirjoitin kommenttipuheenvuoroni Rantalan monipuolisen ja tyylikkään ja Enqvistin 

väkevän ja iskevän kirjoitusten inspiroimana. Toivon, että keskustelu aiheesta jatkuu  
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