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Luterilaisuuden haaste 
 

 

Luterilaisella kristityllä on suuret korvat, pienet kädet ja leveä takapuoli. Mistä 

moinen satiiri lieneekään peräisin, sillä viitataan teologis-kirkollisessa maailmassa 

eläviin ikivanhoihin stereotypioihin. Luther ja etenkin hänen seuraajansa panivat 

kirkoissaan saarnatun sanan ja sen pitkällisen kuuntelemisen ykkössijalle – 

ehtoollisen ja hengellisen kokemuksen kustannuksella. Julistaessaan 

uskonvanhurskauden oppia perinteinen luterilaisuus on aina pannut uskon ja teot 

jyrkästi vastakkain. Vaikka luterilaisuudessa ei ole pappisvaltaa ja se julistaa 

kristittyjen yleistä pappeutta, kuva luterilaisesta maallikosta ainakin hamassa 

menneisyydessä lipsahtanut usein synkän, vanhoillisen ja tekopyhän, kirkoissa ja 

seuroissa penkkiä kuluttavan vanhuksen suuntaan. Ensin puhdasoppisuus, sitten 

pietismi ja lopulta vanhoilliset, omaan menneisyyteensä jääneet herätysliikkeet ovat 

kuljettaneet mukanaan luterilaisuutta, josta 2000-luvulla näyttää tulleen 

museotavaraa. Luterilainen oppi ei yksinkertaisesti ole kirkon keskiössä – ei 

lähelläkään sitä. 

 

Modernit luterilaiset kirkot ovat jo hyvin pitkään problematisoineet omaa julistustaan 

ja etsineet sille aktiivisesti uusia muotoja sekä hakeneet dialogia muiden kristillisten 

kirkkojen kanssa. Jumalanpalveluksia on yritetty saada eloisammiksi sekä tuoda niitä 

tähän päivään. On kehitetty messuja kaikenlaisille ihmisryhmille ja haluttu saada 

kaikki mukaan ketään syrjimättä. Muiden protestanttisten kirkkojen kanssa myös 

luterilaiset kirkot ovat kulkeneet hyvää vauhtia sateenkaariväen positiivisen ja 

kannustavan hyväksymisen suuntaan. Kuten kirkon konservatiivit jaksavat 
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muistuttaa, moderni luterilaisuus on päätynyt vesittämään oppinsa. Uudistuva kirkko 

pitää kiinni oppinsa ydinkohdista – ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja 

yksin Kristuksen tähden – mutta vie niiden tulkintaa yleisinhimillis-psykologiseen 

suuntaan. Raamattu on nykykirkolle muodollisessa mielessä uskon ja elämän ylin 

ohje, mutta sen auktoriteetti ei ole lähimainkaan samaa kaliiperia kuin parin 

sukupolven takaisessa julistuksessa. 

 

Joskus on hyvä kysyä, olemmeko me enää luterilaisia vaiko ainoastaan suomalaisia ja 

suomalaisia kristittyjä, joiden elämässä on edelleen luterilaista kulttuuriperinnettä. 

Ymmärtävätkö edes papit, mitä luterilainen oppi uskonvanhurskaudesta tarkoittaa? 

Pystyvätkö hekään vastaamaan kysymykseen: mitä tarkoittaa, että Raamattu on 

Jumalan sanaa? Näiden kahden kysymyksen osalta soppaa hämmentävät entisestään 

Pasi Hyytiäisen ja Jarmo Tarkin artikkelit tässä numerossa. 

 

In Finland, we have this thing called Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Jos vähän 

kärjistetään, kukaan ei pidä nimeä enää hyvänä. Tuleeko siihen yhdysviiva vai ei, 

mietitään alituiseen. Eikö kirkon määrittelyn pitäisi mieluummin olla toisinpäin, 

luterilais-evankelinen, koska luterilainen on spesifimpi ja evankelinen yleisempi. Ja 

mitä on tämä Lutherin palvonta? Olisikohan hän itse halunnut, että hänen ja muiden 

reformaattorien työn perintönä syntyneitä kirkkoja kutsutaan hänen sukunimensä 

väännöksellä. Jos reformaattorien keskinäisen vaikutusvallan kehitys olisi mennyt 

vähän toisin, meillä varmaan käytettäisiin nimeä evankelis-melanchthonilainen 

kirkko, joka kuulostaisi jotenkin kauhukirjailija H. P. Lovecraftin luomukselta. 

Joten eiköhän jatketa reformaatiota ja nimetään kirkko yksinkertaisesti Suomen 

evankeliseksi kirkoksi. Ei siitä mitään harmiakaan olisi. 

 

Matti Myllykoski & Mikko Ketola 
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Käsikirjoituksista ja Lutherin erehdyksestä 

Pasi Hyytiäinen 
 

 

 

Kristus ja Hänen Sanansa ovat merkittävämpiä, mahtavampia, ja luotettavampia kuin 

100 000 isää, ekumeenista kirkolliskokousta ja paavia. Raamattu lukee heidät kaikki 

syntisten ja kadotettujen lampaiden joukkoon (Lutherin kirje Joakimille, Anhaltin 

prinssille, 1533). 

 

Lutherilta ei ole säilynyt systemaattista kokonaisesitystä Raamatusta ja sen 

merkityksestä. Hänen jälkeensä jättämät tekstit ovat kuitenkin täynnä kohtia, joissa 

Raamattu on nostettu kaiken kristillisen elämän ylimmäksi (ja oikeastaan ainoaksi) 

auktoriteetiksi. Luther näki Raamatun tietynlaisena itsenäisenä saarekkeena, joka on 

säilyttänyt puhtautensa samalla kun kirkko on langennut eksytyksiin tai 

harhaoppeihin. Näin hän tuli erottaneeksi Raamatun kirkosta ja teki siitä mittatikun, 

jota käyttäen kirkon elämää tulee arvioida. Näin Raamatusta tehtiin katolisen kirkon, 

sen traditioiden ja opin suurin kriitikko. Kaikki sellainen piti hylätä, jolle ei 

’puhtaasta Jumalan sanasta’ löytynyt perusteita. Samanlaiset ajatukset toistuvat 

suurten reformaattoreiden Zwinglin ja Calvinin teksteissä. 

 

Voidaanko näin kuitenkaan tehdä? Voidaanko Raamattu erottaa kirkosta? Kun 

tutustumme tarkemmin Raamatun tekstien syntyyn ja tekstihistoriaan, vastaus on 

väistämättä negatiivinen. Käytän seuraavassa esityksessä esimerkkinä Luukkaan 

tekstejä: Luukkaan evankeliumia ja Apostolien tekoja, joiden yhteenlaskettu 

sivumäärä kattaa yli neljänneksen Uudesta testamentista. 
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Alkukirkon suullista perimätietoa ja kirjallisia lähteitä 

 

Flaviusten suvun hallitessa Rooman valtakuntaa vuosina 69–96 jaa. muuan 

kirjoittaja, jota alettiin myöhemmin nimittää Luukkaaksi, sai valmiiksi kaksiosaisen 

teoksensa. Luukas itse kertoo, kuinka hän on ottanut tarkan selon kaikesta ja päätti 

kirjoittaa yhtenäisesityksen Teofilokselle, ’jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle 

annettu opetus on’ (Luuk. 1:4). Teofilos on ollut merkittävät henkilö, koska koko 

kaksoisteos on omistettu hänelle. Teofilos oli siis jo saanut jonkinlaista kristillistä 

opetusta, jota vahvistaakseen Luukas kirjoitti teoksensa. Mistä Luukas siis kirjoitti? 

Hän kirjoitti Jeesuksesta, alkukirkosta, sen opetuksesta, Jumalan suuresta 

pelastussuunnitelmasta aina kuolleiden ylösnousemukseen asti. Kuten Luukas itse 

mainitsee: ’olen ottanut kaikesta tarkan selon’ (Luuk. 1:3). Hän siis keräsi tietoja eri 

lähteistä, haastatteli ihmisiä, käytti suullista perimätietoa ja mitä todennäköisimmin 

joitakin kirjallisia lähteitä.  

 

Luukas (kuten kaikki UT kirjoittajat) antoi alkukirkon suulliselle perimätiedolle 

kirjallisen ulkoasun, mutta samalla yhdisteli tietoja eri lähteistä luoden 

kokonaisesityksen. Luukas ei siis keksinyt kristinuskon muotoa, josta hänen tekstinsä 

todistavat, vaan talletti ja välitti jo olemassa olevaa kristillistä traditiota. Luukkaan 

tekstit ovat alkukirkon opetusta Jeesuksesta, hänen ylösnousemuksestaan ja 

pyrkimyksiä ymmärtää tapahtumia sekä niiden merkityksiä. Varhainen kristillinen 

yhteisö, alkukirkko ja sen uskontulkinta on siis Luukkaan tekstien varsinainen 

synnyttäjä ja lähde. 

 

 

Kirkko suullisen ja kirjallisen tradition välittäjänä 

 

Luukkaan tekstit säilyivät ja välittyivät lähes 1500 vuotta käsikirjoitusten kautta. 

Kirjurit käyttivät jotain vanhempaa käsikirjoitusta mallina ja jäljensivät sen uuteen 

käsikirjoitukseen niin tarkasti kuin mahdollista. Ensimmäiset vuosidadat olivat 

vilkasta aikaa Luukkaan teksteille, sillä teksteihin alkoi ilmaantua hyvin varhain 
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merkittäviä muutoksia. Useat muutokset sisältävät teologisia ’parannuksia’, joita 

asiaa tuntematon (ei-kristitty, ammattikirjuri) ei olisi voinut tehdä.  

 

Esimerkkinä mainittakoon 200-luvulta peräisin oleva papyruskäsikirjoitus P48. Se 

sisältää jakeen Ap.t. 23:15, joka on käytännössä kirjoitettu uudelleen. 

Kirkkoraamatussa jakeen loppu kuuluu ’Me olemme valmiina ja surmaamme hänet 

(Paavalin), ennen kuin hän ehtii perille’. Käsikirjoituksessa P48 on lisäys ’vaikka 

meidänkin pitää kuolla’. Tämä on tulkittu olevan yksi osa sarjassa juutalaisvastaisia 

variantteja, sillä lisäys korostaa juutalaisten fanaattisuutta. Tämänlaiset asenteet 

puolestaan liittyvät aikaan, jolloin kristinusko pyrki tekemään eroa juutalaisuuteen 

100- ja 200-luvuilla. Variantti siis syntyi vastauksena oman aikansa pohdintoihin, 

joita käytiin kirkon sisällä. Useimpien käsikirjoitusten muoto (isot, selkeät kirjaimet, 

isot marginaalit ja välit kirjainten välillä) viittaavat myös siihen, että useimmat 

varhaisimmista käsikirjoituksista olivat liturgisessa käytössä.  

 

Ennen vuotta 400 jaa on löytynyt vain muutamia ns. miniatyyrikäsikirjoituksia, jotka 

voidaan olettaa olleen yksityisessä käytössä. Käsikirjoituksia siis tulkittiin, tuotettiin, 

mutta myös muokattiin kristillisten yhteisöjen sisällä, ja niillä näyttää olleen 

seurakunnallinen käyttökonteksti. 

 

Vaikka varianttien synty hidastui varhaiskeskiajalla ja siitä eteenpäin, 

käsikirjoituksiin tehtiin läpi koko Luukkaan teosten tekstihistorian ’oikeaoppisia’ 

lisäyksiä. Kirkko ja Uuden testamentin tekstit kävivät jatkuvaa vuoropuhelua 

keskenään. Esimerkiksi Neitsyt Mariaan liittyvän tradition kehitys ja voimistuminen 

voidaan havaita häneen liittyvien varianttien lisääntymisestä. Luukkaan evankeliumin 

kuvausta enkelin ilmestymisestä Marialle laajennettiin 400-luvulta lähtien niin, että 

’Ole tervehditty Maria Sinä armon saanut! Herran kanssasi!’ sai lisäyksen ’Siunattu 

olet sinä naisista siunatuin’ (Luuk. 1:28) niin että kohta on yhteneväinen jakeen 

Luuk. 1:42 kanssa. Toisaalta kolminaisuusopin kehitys voidaan nähdä Joosefiin 

liittyvistä kohdista. Jakeen Luuk. 2:33 alku on varhaisimmissa käsikirjoituksissa 

muodossa ’Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään, mitä hänestä sanottiin’, joka 400-
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luvulta lähtien yleistyi käsikirjoituksissa muotoon ’Joosef ja hänen (Jeesuksen) 

äitinsä olivat ihmeissään…’. Kirkon opin kehitys ei siis sallinut enää puhuttava 

Joosefista Jeesuksen isänä. Jeesuksella oli vain yksi Isä ja Hän ei ollut tästä 

maailmasta. 

 

Läpi koko käsikirjoitustradition ajan voimme nähdä kuinka tekstiä tulkitseva 

kristillinen yhteisö (kirkko), sen suullinen traditio ja Uusi testamentti olivat 

vastavuoroisessa (dialogisessa) suhteessa toisiinsa. Voidaan oikeastaan puhua 

symbioosista, sillä teksti ei selviä yksistään vaan kuolee pois ilman, että on olemassa 

yhteisö, joka koko ajan tekstiä rikastuttaen tulkitsee sitä. Kirkko puolestaan ammensi 

aineksia elämäänsä sekä kirjallisesta että suullisesta traditiosta, kuten kirkkoisien 

opetuksista. Uusi testamentti ei ole ikinä ollut monoliittinen kokonaisuus, vaan osa 

elävää kristillistä traditiota, joka muuttui ajan saatossa. Kaikki kristillinen tieto ei ole 

ikinä tyhjentynyt kanonisiin teksteihin, vaan sen ohella ja rinnalla on aina elänyt 

kirkon suullinen traditio, joka on puolestaan vaikuttanut itse teksteihin.  

 

 

Lutherin erehdys ja sen seuraukset 

 

Alkukirkko ja sen suullinen perimätieto siis aikanaan synnyttivät kirjallisen tradition. 

Nämä kolme ovat alusta lähtien käyneet vuoropuhelua keskenään läpi vuosisatojen 

rikastuttaen niitä. Kuinka voimme siis erottaa kirjallisen tradition omaksi erilliseksi 

saarekkeeksi ja käyttää sitä kirkon ja sen suullisen tradition tuomitsemiseen, josta se 

itse aikanaan kumpusi? Emme mitenkään. Näitä kolmea ei voida pilkkoa niin, että 

tietäisimme, missä yksi loppuu ja mistä toinen alkaa. Kirkko, sen suullinen traditio 

(kuten isien opetukset) ja Uusi testamentti ovat kaikki osa samaa prosessia ja 

jatkumoa.  

 

Kun Luther erotti Raamatun tästä yhtälöstä, hän tuli luoneeksi jotain, joka rikkoo 

Raamatun syvintä olemusta vastaan. Hän erotti Raamatun sen elävästä 

tulkintatraditiosta. Kuinka esimerkiksi käsi voidaan erottaa ruumiista ja käyttää sitä 
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toisen käden tuomitsemiseen? Ei mitenkään. Lutherin ratkaisu oli hyvin 

yksilökeskeinen. Hän sivuutti kirkon Raamatun tulkitsijana ja asetti keskiöön 

ihmisen. Hän asetti keskiöön viime kädessä itsensä. Luther sai tällä tavalla murrettua 

kirkon 1500 vuotisen Raamatun tulkintatradition avaten samalla ovet omalle 

henkilökohtaiselle tulkinnalle.  

 

Galatalaiskirjeen selitysteoksessa Luther viittaa useaan otteeseen ’puhtaaseen 

Jumalan sanaan’. Sellaista puhdasta ilmoitusta Jumalasta, jonka perään Luther niin 

kovin haikaili, ei ole ikinä ollut olemassa. Uuden testamentin tekstit ovat virranneet 

kirkon kautta koko sen historian ajan. Tekstit olivat kirkon kaitselmuksen alla 

jatkuvan muutoksen tilassa aina siitä päivästä lähtien, jolloin ne lähtivät kirjoittajan 

käsistä. Entä sitten esimerkiksi Luukkaan alkuperäinen teksti? Onko meidän 

mahdollista päästä siihen jollain tavalla käsiksi? Ei ole. Käsikirjoitusten väliset 

suhteet ovat liian monimutkaisia, että voisimme millään varmuudella sanoa 

pääsevämme alkuperäisen tekstin äärelle. Voimme siis kysyä, mikä oli se teksti, 

johon Luther viittaa puhtaana Jumalan sanana. Se oli kirkon teksti. 

 

Vuonna 1520 Luther vastasi Paavin julkaisemaan Bullaan tekstissään Assertio 

Omnium Articolorum M.  Lutheri per Bullam Leonis X Novissimam Damnatorum 

muun muassa seuraavalla tavalla: ’Raamattu…on itsessänsä äärimmäisen varma, 

helposti ymmärrettävä ja paljas…’. Jos Raamattu olisi niin helposti ymmärrettävä 

kuin Luther antaa ymmärtää, ei protestanttisten kirkkojen kesken olisi 

erimielisyyksiä. Protestanttiset kirkot ovat kuitenkin pahoin pirstoutuneet, mikä 

jatkuu edelleen. Tämä johtuu osittain siitä, ettei protestanttisilla kirkoilla ole mitään 

yhteistä tulkintatraditiota, ja jokainen tulkitsee Raamattua omasta taustastaan ja 

kyvyistään käsin. Luther avasi portit yhä villimmille tulkinnoille Raamatun 

sanomasta, koska tulkitsijana ei ole vuosituhantinen traditio, vaan yksittäiset ihmiset. 

Miten käy puulle, joka leikataan sen juuristaan? Se näivettyy ja kuolee pois. Näin on 

käynyt lukemattomille protestanttisille kirkoille (ja tulee käymään), jotka edelleen 

jatkavat jakautumistaan. 
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Mitä on sitten käynyt vanhoille kirkkokunnille? Ne eivät ole jakautuneet samalla 

tavalla kuin protestanttiset kirkot ja yksi syy on se, että suurin osa niistä nojaavat 

edelleen kirkon tulkintatraditioon, joka ammentaa kirkkoisistä ja heidän 

opetuksistaan. Ne jatkavat edelleen sitä prosessia, joka alkoi ensimmäisistä 

kokemuksista ylösnousseesta Jeesuksesta. Näiden kirkkojen juuret menevät edelleen 

alkukirkkoon, josta ne ammentavat yhä edelleen voimaa tähän päivään. Ne jatkavat 

evankeliumin elävää välittämistä ja dialogia kirkon, tradition ja Raamatun välillä. 

 

 

Lopuksi 

 

Luterilaisuus ja sen perusta (tai oikeastaan sen olemassa olemisen perustelu) lepää 

edelleen Lutherin perusratkaisussa ja Raamatun erottamisessa kirkosta omaksi 

erilliseksi saarekkeeksi. Tämä on voinut toimia ideologisella tasolla ja se on selvästi 

tuonut lohdutuksen Lutherin omaan uskonkamppailuun. Tämä ei kuitenkaan vastaa 

sitä historiaa ja prosessia, jonka kautta Raamattu välittyi meidän aikoihimme asti. 

Sellaista puhdasta ja kirkosta erotettavissa olevaa Jumalan ilmoitusta, jota Luther 

tavoitteli ei ole ikinä ollut olemassa. Uusi testamentti itsessään syntyi alkukirkon 

tulkintana Jeesuksesta ja hänen ylösnousemuksensa merkityksestä. Kirkko jatkoi 

tulkintaansa läpi vuosisatojen ja opin kehittyessä myös Uuden testamentin tekstit 

muuttuivat. Kristillinen traditio sen kaikissa muodoissa on siis aina virrannut kunkin 

ajan kristillisen yhteisön eli kirkon kautta, ei siitä irrallaan. 

 

On siis pakko kysyä, mitä luterilaisuudesta jää jäljelle, jos Lutherin raamattunäkemys 

osoittautuu vääräksi? Ei kovinkaan paljon… 
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Kana vai muna? 

Armon ja uskon suhde luterilaisuudessa 

Lyhyt kertauskurssi luterilaisesta 

soteriologiasta 

Jarmo Tarkki 
 

 

 

Ensimmäinen versio tästä artikkelista ilmestyi otsikolla Chicken or Egg? What 

Comes First in Lutheranism, Grace or Faith? (Dialog. A Journal of Theology, March 

2021). Otsikosta huolimatta, kysymys ei ole kanataloudesta, vaikkakin sain pyynnön 

kirjoittaa aiheesta kroatialaiseen kanatalouslehteen.  

 

Metodologian oppiminen ja sen hallitseminen on ansiokkaan kriittisen tutkimuksen 

perusedellytys. Humanistinen tutkimus aloitetaan, oppialasta riippuen, tutustumalla 

lähdeaineistoon, sitten tarkastellaan kirjallisuutta aiheesta, esitetään relevantit teesit, 

joilla pyritään viemään tutkimusta eteenpäin. Jos kysymyksessä on jonkin henkilön 

näkemykset, ne tulee esittää niin totuudenmukaisesti ja uskollisesti kuin mahdollista.  

 

Aivan toinen kysymys on, mitä tutkimuksen kirjoittaja itse ajattelee asiasta. Tämä 

kuuluu myös rakentavaan tutkimukseen, joka ei saisi jäädä pelkästään jonkun 

kirjoittajan näkemysten esittelyyn. 

 

Luterilaiset opit muodostuivat pääosiltaan 1500- ja 1600-luvuilla maailmassa, joka 

oli varsin toisenlainen kuin meidän maailmamme. Ne heijastavat aikaa, jolloin 

moderni tieteellinen metodi (empirismi, reaalimaailman objektiiviset havainnot, 

julkisuus, itseään korjaavuus) ottivat varovaisia ensi askeleitaan. Valistusajan, jonka 

mottona oli Immanuel Kantin tunnetuksi tekemä ajatus sapere aude, uskalla ajatella 

omilla aivoilla, kirjaimellisesti ”uskalla olla viisas”, kulta-aika odotti vielä tuloaan. 
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Kriittinen moderni Raamatun tutkimus alkoi vasta Hermann Samuel Reimaruksen 

(1694–1768) työn tuloksena. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että luterilaisuus sen 

varhaisessa muodossa on historiallisesti merkittävää, mutta mikä on sen laajempi 

merkitys 21. vuosisadan maailmassa? Luterilaisuus vastaa kysymyksiin, joita tuskin 

kukaan esittää tänä päivänä. Milloin olemme viimeksi kuulleet jonkun etsivän 

”armollista Jumalaa”? Tai milloin olemme viimeksi lohduttaneet seurakuntalaista, 

jonka suurin pelko on joutua helvettiin? Milloin olemme viimeksi tavanneet 

seurakuntalaisen, joka on huolissaan omasta pelastumisestaan? 

 

Olen pyrkinyt esittämään luterilaisen näkemyksen armon ja uskon suhteesta 

totuudenmukaisesti ja uskollisesti lähteille. Lukija päättäköön, olenko onnistunut 

asiassa. Lukijan kannattaa myös tutustua nootteihin, joissa esiintyy muutamia 

kiinnostavia yksityiskohtia teesini tueksi. 

 

 

Haaste 

 

Muutama vuosi sitten eräässä pappeinkokouksessa kävi selväksi, että luterilaisen 

kristinuskon perusperiaatteet ovat joko unohtuneet tai sitten niitä ei ole koskaan 

kunnolla opittukaan. Tämä on tietenkin huolestuttavaa. Lentäjä, jolle lentämisen 

perusperiaatteet eivät ole selviä, tai kardiologi, joka on unohtanut ihmisen sydämen 

toimintaperiaatteet, joutuisivat pian uudelleenkoulutettaviksi, eikä luterilaisen 

kirkonkaan pitäisi suvaita papiston tietämättömyyttä luterilaisen kirkon 

perusopetuksista.  

 

Haaste: luterilainen pastori saarnaa pelastuksesta yksin armosta ja kertoo sitten, mitä 

on tehtävä saadakseen pelastuksen ”yksin armosta”. 

 

Haaste, jonka luterilainen käsitys pelastuksesta asettaa niin papeille kuin maallikoille, 

on ymmärrettävää käsitteen ”pelastus” (σωτηρία) kompleksisuuden tähden. Gerhard 

Kittelin Uuden testamentin teologisessa sanakirjassa on 60 sivua määritelmiä ja 
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kuvauksia sanasta ”pelastus”. Apologiassa, Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa 

(1531), pelastusta käsitellään artikkelissa IV ”Vanhurskautus”, jossa on 60 sivua, kun 

taas artikkeli III ”Kristus” on yhden kappaleen pituinen.  

 

Vuoden 2022 synodaalikokousten aiheena oli ”pelastus”. Espoon hiippakunnassa 

pidetyssä esitelmässä kerrottiin, että ”usko Kristukseen pelastaa”. Luterilaisuudessa 

Kristus pelastaa, ei ihmisen usko Kristukseen, ts., usko Kristukseen ei ole 

pelastusväline. Tiettävästi kukaan ei synodaalikokouksessa huomauttanut, ettei ”usko 

Kristukseen” ole pelastusväline. Kuitenkin luterilaisuuden ydin on juuri tässä: 

pelastustapahtuma on Jumalan opus proprium, Jumalan, yksin Jumalan, omaa ja 

varsinaista työtä meissä. Mutta mikä on ”uskon” osuus pelastusjärjestyksessä (ordo 

salutis), ja kenen uskosta on kysymys? 

 

Mitä luterilaisuus tarkalleen ottaen on? Useimmin toistettu vastaus on, että se on 

kristinuskon muoto, joka perustuu Martti Lutherin kirjoituksiin. Mutta teologisia 

eroja on varhaisen ja myöhemmän Martti Lutherin, Philipp Melanchthonin ja niiden 

uskonpuhdistajien välillä, jotka noin 60 vuotta uskonpuhdistuksen alkamisen jälkeen 

osallistuivat Sovinnonkaavan (Formula concordiae, 1577) laatimiseen. Lutherin 

kuoleman jälkeen (1546) taistelu gnesioluterilaisten (Matthias Flacius Illyricuksen 

kannattajat), jotka väittivät olevansa aitoja luterilaisia, ja filippistien (Philipp 

Melanchthonin seuraajien) välillä havainnollistaa tätä.  Valitettavasti Luther, muut 

uskonpuhdistajat eikä Sovinnonkaava ole riittävän selkeitä tarjotakseen mutkattoman 

luterilaisen näkemyksen ”pelastuksesta yksin armosta” ja siitä, mitä se merkitsee.1 

 

 
1 Luterilainen maailmanliitto hyväksyy ne kirkot jäsenikseen, jotka hyväksyvät perustuslakinsa II 
artiklassa esitetyn opillisen perustan: ”Luterilainen maailmanliitto tunnustaa Vanhan ja Uuden 
testamentin pyhät kirjoitukset ainoiksi opin, elämän ja palvelun lähteiksi ja normeiksi. Se näkee 
kolmessa ekumeenisessa uskontunnustuksessa ja luterilaisen kirkon tunnustuksissa, erityisesti 
muuttumattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja Martti Lutherin Vähässä katekismuksessa, 
Jumalan sanan tahrattoman selityksen.” Vaikka tämä määritelmä on melko epäspesifinen, se tarjoaa 
meille mielekkään lähtöpisteen. 
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Paavalin, hänen autenttisten kirjeidensä ja synoptisten evankeliumien kirjoittajien 

mukaan pelastus on ensisijaisesti tuleva tapahtuma. Mutta painopisteen siirtyminen 

tulevaisuudesta menneisyyteen tapahtuu deuteropaavalilaisissa kirjoituksissa. 

Lutherin teologinen käsitys pelastuksesta perustuu suurelta osin Efesolaiskirjeen 2. 

lukuun, jossa pelastusta kuvataan jo tapahtuneeksi:  

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 

teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi 

ylpeillä.” (Ef. 2:8–9). Laajassa merkityksessä sana ”pelastus” viittaa koko 

pelastusjärjestykseen (ordo salutis), suppeassa merkityksessä se viittaa inkarnaatioon, 

Kristuksen uhriin ristillä ja ylösnousemukseen. Molemmat käsitykset ovat läsnä 

Lutherin kirjoituksissa. Mikä tärkeintä, Lutherille kaikki pelastuksesta on yksin 

Jumalan työtä, meidän ulkopuolellamme, extra nos ja meidän edestämme pro nobis, 

mukaan lukien Kristuksen ristinuhrin omaksuminen.  

 

Tämä on helppo ymmärtää, mutta vaikea hyväksyä. Meillä on syvä tarve tehdä 

jotakin, antaa panoksemme pelastukseemme. Tästä Martti Lutherin Anfechtungissa2 

oli kyse – pelastuksen etsimisestä omilla teoillaan, jotka näyttävät aina jäävän 

puutteellisiksi.  

 

Halu tehdä jotakin oman pelastuksen hyväksi ei ole millään tavalla uutta kristinuskon 

historiassa. Pelagiolaiset väittivät 400-luvun alussa, että ihmisillä on vapaa tahto ja 

luonnollinen kyky elää vanhurskasta, synnitöntä elämää ja siten ansaita pelastus. 

Semipelagiolaisten mukaan uskon alku on ihmisen vapaan tahdon teko, kun taas 

uskossa kasvaminen on Jumalan työtä. Tämä semipelagiolainen harhaoppi ilmaistaan 

usein nykyään seuraavasti: saadakseen ilmaisen lahjan, pelastuksen, ihmisen on 

päätettävä ottaa se vastaan. Siinä tapauksessa pelastus ei tietenkään ole ”yksin 

 
2  Sanalle Anfechtung ei ole yksiselitteistä käännöstä. Luther itse käänsi käsitteen Anfechtung 
latinankielisellä sanalla ”tentatio”. Eri kirjoittajat kääntävät sen ”koettelemukseksi”, ”kiusaukseksi”, 
”ahdingoksi”, ”ahdistukseksi”. Ehkä hyvä tapa ajatella sanan Anfechtung merkitystä on kuvitella se 
ihmisen sisäisenä pyhänä sotana, jihadina. Katso LW 31:129 ja myös David P. Scaer, “The Concept 
of Anfechtung in Luther’s Thought”, Concordia Theological Quarterly: CTQ. Fort Wayne, Ind.  
Vol. 47, No. 1, January 1983, 15-30. 
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armosta”, vaan Jumalan ja ihmisten välisen yhteistyön tulos. Jumala teki Jumalan 

osan, meidän täytyy tehdä omamme. Pelastus on ehdollinen, se riippuu 

halukkuudestani tehdä osani, Jumalan työtä on täydennettävä ponnisteluillani. 

Tällainen synergismi ei kuitenkaan ole luterilaisuutta.3 

 

Yllä esitetyn perusteella voimme tiivistää luterilaisen teesin4: 

 

Luterilaisen perinteen mukaan emme pelastu, koska uskomme vaan uskomme, koska 

olemme pelastuneet. 

 

Jään odottamaan suurella mielenkiinnolla, että joku haastaa teesini. Ehkä olen 

muotoillut luterilaisen teologian niin kuin haluan sen olevan, enkä niin kuin se todella 

on. Jos näin käy, muutan mieleni. Sillä välin jatkan sinnikkäästi. 

 

 

Sola gratia 

 

Luterilainen teologia korostaa kolmea ”solae” (joskus jopa viittä5), sola gratia, sola 

fide ja sola scriptura. Ilmeinen kysymys on, kuinka monta ”solaea” tarvitaan, jotta 

jokin ei olisi enää yksin? Rakentava tapa tarkastella luterilaisia ”solaeja” on ajatella 

niitä 1500-luvun taisteluhuutoina roomalaiskatolista teologiaa vastaan eikä 

itsenäisinä, huolellisesti pohdittuina teologisina kantoina.   

 

 
3 Erinomainen kuvaus tästä aiheesta ja sen pitkästä historiasta, katso Horst Georg Pöhlmann, 
Rechtfertigung: die gegenwärtige kontroverstheologische Problematik der Rechtfertigungslehre 
zwischen der evangelischlutherischen und der römisch-katholischen Kirche. [Gütersloh] G. Mohn, 
1971, 139-192. 
4 Tässä artikkelissa olen yrittänyt välttää sitä, mitä kutsun ”yhtäältä-toisaalta-asia-on-
monimutkainen” -teologiaa. Tämä on itsestäänselvyys, jota usein käyttävät ne, jotka hakevat 
akateemista turvapaikkaa yrittämällä kattaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Mutta tämä ei johda 
mihinkään teesiin, väitteeseen. Dialektinen kehityskulku pysähtyy, keskustelu päättyy. Mutta 
selvään teesiin voidaan vastata antiteesilla, joista voidaan muodostaa synteesi. 
5 Kaksi muuta ovat: Solus Christus ja soli Deo gloria. Jotkut ovat lisänneet kolme muuta: sola 
ecclesia, sola caritas ja sola Spiritus. 
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Nuorena augustinolaismunkkina Martti Luther kamppaili uskonsa kanssa. Häntä 

ympäröi neljä seinää: 

 

 Olenko vapaa synnistä? En. 

 Onko Jumala välinpitämätön synnille? Ei. 

 Onko olemassa lopullinen tuomio? Kyllä. 

 Joudunko tuomituksi? Kyllä. 

 

Luther tunsi olevansa täysin eksyksissä, hän kärsi suuresta Anfechtungista, sisäisestä 

taistelusta koska koki tulevansa tuomituksi kaikista yrityksistään huolimatta. Hän 

kamppaili uskon ja epäilyksen välillä. Ulospääsyä ei näyttänyt olevan – Lutherin 

syvän epätoivon, angstin, melankolian ja pelkän kauhun suuruutta 1500-luvun alun 

maailmassa on vaikea kuvitella 21. vuosisadalla. 

 

Wittenbergin psalmiluentojen aikaan tai pian sen jälkeen, Lutherilla oli kuuluisa 

”tornikokemuksensa”; ihminen ei voi eikä hänen pitäisi edes yrittää tehdä mitään 

pelastuakseen. Jumala on pelastanut meidät Kristuksen ristiuhrin (propter Christum) 

takia, ei siksi, että me teimme jotain.6 

 

 
6 Luther kärsi tunnetusti ummetuksesta. Hänen ”Tornikokemuksensa” (Turmerlebnis) tapahtui 
Lutherin itsensä mukaan luostarin tornin lämmitetyssä huoneessa, ”munkkien salaisessa paikassa” 
tai selkokielellä, istuessaan vessanpöntöllä (Luther-tutkijat väittelevät siitä, mitä Luther tarkalleen 
tarkoittaen “in cloaca,” eli tarkoittiko hän sitä kuvaannollisesti vai kirjaimellisesti). Luther ei 
todennäköisesti ollut ensimmäinen eikä viimeinen teologi, joka koki suuria ilmoituksia istuessaan 
vessassa. Lutherin tornikokemuksen tarkka päivämäärä ei ole tunnettu. Ks. W.D.J. Cargill 
Thompson, “The Problem of Luther’s ‘Tower-Experience’ and its Place in his Intellectual 
Development,” Religious Motivation: Biographical and Sociological Problems for the Church 
Historian, ed. Derek Baker (Studies in Church History 15; Oxford: Blackwell, 1978) 187-211.  
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Tämä on pöyristyttävää – ilmainen pelastus. Lutherin7 ja Formula concordiaen 8 

monergismin järkkymätön hyväksyminen ja synergismin (oppi Jumalan ja ihmisen 

yhteistyöstä kääntymyksessä) hylkääminen tarkoittaa, että ihminen ei voi tehdä 

mitään edistääkseen kääntymystään ja sitä seuraavaa muutosta hänen elämässään (per 

fidem).  Luther kirjoittaa yksiselitteisen jyrkästi: ”Jumala yksin aloittaa, edistää ja 

täydentää muutosta9. Mitä tahansa aloitatkin, on syntiä ja pysyy syntinä, vaikka se 

tuntuisi kuinka hyvältä. Et voi tehdä muuta kuin syntiä, riippumatta siitä, mitä teet.”10 

Tätä tuskin voitaisiin sanoa selvemmällä tavalla. 

 

Useimmat luterilaiset pastorit korostavat aivan oikein pelkän armon kautta 

tapahtuvan pelastuksen tärkeyttä.  Valitettavasti jotkut heistä kertovat, mitä on 

tehtävä ansaitakseen pelastuksen, toteamalla lähinnä, että ”armo yksin” ei todellakaan 

ole ”armo yksin” tai kuten Luther toteaa: ”... tietty pieni jotain” vaaditaan.11 Yleisesti 

 
7 Luther piti pelagiolaisia rehellisempinä kuin synergismin eri muotojen kannattajia: 
”Myönnettäköön, että vaikka he katsovat 'vapaan tahdon' osuuden erittäin vähäiseksi, he silti 
opettavat, että me pystymme saamaan vanhurskauden ja armon 'erittäin vähällä'.” (WA 18, 770). 
Luther kirjoittaa pelagiolaisista (vähemmän huonoista, rehellisemmistä) ja semipelagiolaisista 
kommenteissaan Erasmusta vastaan. 
8 ”Ihmisen luontoon ei siis lankeemuksen jälkeen eikä ennen uudestisyntymää ole jäänyt jäljelle 
eikä siinä ole olemassa hengellisen voiman hiukkastakaan, jolla hän oman itsensä varassa voisi 
valmistautua Jumalan armoon tai omaksua tarjotun armon. Hän ei itsessään eikä itsestään voi olla 
kykenevä, ei tehdä itseään sopivaksi tai oman voimansa varassa kokonaan, puoliksi tai vaikkapa 
kuinka vähäiseksi osaksi auttaa, tehdä, vaikuttaa tai myötävaikuttaa kääntymyksekseen itsestään, 
‘ikään kuin se tulisi hänestä itsestään’.” (SD 2:7) Tämä oli jyrkässä ristiriidassa katolisen opetuksen 
kanssa -- apex mentis tai Scintilla animae, sielun osa, kipinä, joka voi yhdistää meidät Jumalaan. 
Luterilaisuudessa, ihmissielussa ei ole minkäänlaisia kipinöitä. 
9 Lutherin saksankielisessä versiossa ei mainita sanaa ”muutos”. Lauseen merkitys on, että Jumala 
yksin alkaa, edistää, ja täydentää tulemistamme vanhurskaiksi, oikeudenmukaisuuden edistäjiksi. 
10 “[5] Fragistu aber, wie muß man denn anfahen frum tzu werden, oder was [6] muß man thun, das 
gott ynn uns anfahe? Antwort. Ey horistu nit, das [7] keyn thun, keyn anfahen ynn dyr ist frum tzu 
werden, als wenig als auch [8] tzunehmen und vollende ynn dyr ist, Gottis alleyn ist anfahen, [9] 
fodder und vollenden. Alles was du anfehist ist sund und bleybt sund, es [10] gleysse wie hubsch es 
wolle, du kanst nichts den sundigen, thu wie du willt.” WA 10/1/2: 29, 5-10 (Das Euangelium am 
ersten Sontag des Advents, 1522). 
11 WA 18, 770. Luther kirjoittaa kuitenkin myös lampaiden ja vuohien eroista. On olemassa 
”sopivia evankeliumin kuulijoita” (LW 4:49). Tarkoittaako tämä, että on olemassa vuohia, jotka 
eivät ole ”sopivia evankeliumin kuulijoita”?” Heidelbergin disputaatioteeseissä 14 ja 15 Luther 
kirjoittaa ”passiivisesta kapasiteetista”: “Vapaalla tahdolla, lankeemuksen jälkeen, on valta tehdä 
hyvää vain passiivisessa ominaisuudessa, mutta se voi aina tehdä pahaa aktiivisessa 
ominaisuudessa.” Luther selitti: ”Havainnollistaminen tekee tämän teesin merkityksen selväksi. 
Aivan kuten kuollut mies voi tehdä jotakin elämän hyväksi vain hänen alkuperäisessä kapasiteetissa 
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ottaen he huomauttavat, että meidän täytyy tehdä oma osamme, hyväksyä Jeesus 

Kristus pelastajaksemme tai ainakin vastata ottamalla armo vastaan ja pelastuksen 

lahja ikään kuin meillä olisi sielussa kipinä, joka kykenee ottamaan yhteyttä 

Jumalaan. Toisin sanoen, jotkut luterilaiset saarnaajat puhuvat ehdollisesta armosta. 

Näissä saarnoissa pelastus ei ole Jumalan täyttä ja täydellistä työtä yksin 

Kristuksessa, vaan yhteistyötä; me autamme Jumalaa tekemään Jumalan työtä, 

Kristuksella on pelastajakumppani – ihminen. Uskoni ja Kristuksen uhri ovat 

pelastaneet minut.  Tämä yhteistyönäkemys, jota voidaan kutsua 

”ratkaisuntekoteologiaksi”, on näkyvästi läsnä esimerkiksi modernin amerikkalaisen 

evankelikaalisuuden eri muodoissa.12 

 

Meidän aikanamme luterilainen kristinusko, varsinkin sellaisena kuin se on kuvattu 

Formula concordiaessa, on ainutlaatuinen kaikkien ”kristinuskojen” joukossa sen 

peräänantamattomassa ja sitkeässä painotuksessa pelastuksesta yksin armosta. Se 

tarjoaa näkemyksen siitä, että Jumalan armo ei ole ehdollinen, että jokainen osallistuu 

siihen ilman, että hänen tarvitsee tehdä yhtään mitään.13 

 
(in vitam solum subiective), hän voi tehdä jotakin kuoleman suhteen aktiivisella tavalla eläessään. 
Vapaa tahto on kuitenkin kuollut, kuten Herran herättämät kuolleet osoittavat, kuten seurakunnan 
pyhät opettajat sanovat. Pyhä Augustinus todistaa lisäksi tämän saman teesin eri kirjoituksissaan 
pelagiolaisia vastaan.” (Teesi 14, LW 31:49). Aivan kuten vedellä on passiivinen kyky tulla 
lämmitetyksi, mutta se ei voi lämmittää itseään, samoin kuolleella ruumiilla on passiivinen kyky 
elämään, jos jumalallinen voima puuttuisi asiaan. Lankeemuksen jälkeen olemme menettäneet 
aktiivisen kykymme, ratkaisuvaltamme on sidottu, olemme kykenemättömiä tekemään hyvää yksin, 
mutta pystymme hyvin tekemään syntiä. Ks. Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the 
Cross. Reflections on Luther’s Heidelberg Disputation, 1518. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1997. 
12 Monet luterilaiset teologit tuntuvat rakastavan teologisia jännitteitä ja paradokseja – ehkä siksi, 
että joitakin asioita ei ole ratkaistu, tai ne jäävät ratkaisemattomiksi, ja koska paradokseista voi 
loogisesti seurata mitä tahansa. Jotkut, kuten Schubert M. Ogden, ovat käyttäneet ilmaisua Sola 
gratia non sine homine (”yksin armosta, mutta ei ilman itseämme”) kuvaamaan protestanttista 
periaatetta. Mutta näillä pyrkimyksillä on taipumus hämärtää asioita ja lopulta tuoda esiin 
kanssapelastajia. Dietrich Bonhoeffer, monien muiden joukossa, näytti kamppailleen tämän 
ongelman kanssa. Ks. Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, München, Chr. Kaiser Verlag, 1937. 
13 ”Yksin armosta” ja Jumalan vapaana lahjana ei ollut luterilainen keksintö. Se on jo läsnä Paavalin 
kirjoituksissa (esim. Room. 11:6). Tämä tuli selväksi opetukseksi jo väittelyissä Pelagiuksen 
opetuksia vastaan. Lievempi versio tästä, semipelagiolaisuus, tuomittiin Orangen toisessa 
kirkolliskokouksessa vuonna 529. 
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On tärkeätä todeta, että teologia yrittää jatkuvasti selventää niitä haasteita, jotka 

liittyvät kysymykseen siitä, ”miten ihmiset pelastuvat”. Merkittävä virstanpylväs 

saavutettiin vuonna 1999, kun Luterilainen maailmanliitto ja Paavillinen kristittyjen 

ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat ”yhteisen julistuksen 

vanhurskauttamisopista”, jossa todettiin: ”Yksin armosta, uskossa Kristuksen 

pelastavaan työhön eikä minkään ansiomme vuoksi, Jumala hyväksyy meidät ja 

saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme varustaen ja kutsuen meitä 

tekemään hyviä tekoja.” 

 

 

Sola Fide 

 

Toinen sola, sola fide, viittaa Lutherin löytöön Roomalaiskirjeen 1:17: ”Vanhurskas 

on elävä uskosta.” Scholars Version (SV) paljastaa enemmän ilmaisun merkityksestä: 

”Se, joka päättää elää luottamuksesta Jumalaan on ymmärtänyt asian oikein.”14 

 

Mutta mitä on usko tai kuten SV:ssa sanotaan ”luottamus Jumalaan? ” Luterilainen 

ortodoksia korosti uskon kolmea osaa:15 

 

 Tieto (notitia), uskoen, että Jumala on (credere Deum) 

 Myöntymys (assensus), uskominen siihen, mitä Jumala puhuu, ja sen 

hyväksyminen (credere Deo) 

 Luottamus (fiducia), luottaminen Jumalaan (credere in Deum) 

 

Mitkään näistä eivät ole pelastuksen edellytyksiä, vaan pikemminkin seurauksia 

pelastustietoisuudesta. Toisin sanoen me emme pelastu, koska uskomme vaan 

 
14 Arthur Dewey, Roy Hoover, Lane McGaughy and Daryl Schmidt. The Authentic Letters of Paul. 
A New Reading of Paul’s Rhetoric and Meaning. The Scholars Version. Salem, Oregon: Polebridge 
Press, 2010. 
15 Johann Andreas Quenstedt vetää nämä johtopäätökset Johanneksen evankeliumista, 14:10,11,12 
(Theologia Didactico-Polemica Sive Systema Theologicum, IV, 282) 
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uskomme, koska olemme jo pelastuneet.  Yksinkertaisesti sanottuna: pelastus on 

kana ja usko on muna.  Kummallista kyllä, henkilöllä, joka uskoo, että on uskottava 

pelastuakseen, ei vielä ole uskoa – koska sellaisesta uskosta puuttuu luottamus yksin 

Jumalan työhön (passiivinen vanhurskaus coram deo). 

 

Kun ihmiselle on kerrottu hyvä uutinen (euangelion) siitä, että hän on jo pelastunut, 

hän alkaa kokea Kristuksen sisimmässään (inhabitatio Christi, Einwohnung), ei siksi, 

että olisimme tehneet mitään, vaan siksi, mitä Jumala teki. Liitto Kristuksen kanssa 

muuttaa (ontologinen vs. forenssinen vanhurskauttaminen) meidät sisältä ulospäin, 

meistä tulee puu, joka tuottaa hyvää hedelmää (aktiivinen vanhurskaus coram 

mundo). Tämä näkemys esiintyy varhaisella Lutherilla ja meidän aikanamme Tuomo 

Mannermaalla.16 Se on läsnä myös toisen tunnetun luterilaisen teologin ajattelussa, 

kun hän yhdistää sisimmässään asuvan Kristuksen ylösnousemukseen: ”Henki... on 

Jumala läsnä ihmisen hengelle, tunkeutuen siihen, muuttaen ja kohottaen sen itsensä 

yläpuolelle. Hengellinen ruumis on sitten ruumis, joka ilmaisee ihmisen hengellisesti 

muuttuneen kokonaispersoonallisuuden ... Jos unohdamme tämän ylösnousemuksen 

symbolin erittäin symbolisen luonteen, joukko järjettömyyksiä ilmestyy ja kätkee 

ylösnousemuksen todellisen ja suunnattoman merkittävän merkityksen.”17 

Hengellinen ruumis, joka tässä elämässä kokee ylösnousemuksen, on ”puu”, joka 

tuottaa hyviä hedelmiä. 

 

Mikä rooli uskolla on? Pelastus kokonaisuudessaan on Jumalan työtä, ja usko, joka 

on myös Jumalan työtä meissä, on vastauksemme siihen.  Voimme kuvitella tämän 

 
16 Tuomo Mannermaa, In ipsa fide Christus adest: luterilaisen ja ortodoksisen 
kristinuskonkäsityksen leikkauspiste, Missiologian ja Ekumeniikan Seura, 1981. Ks. myös Ted 
Peters, “The Resistance of Self-Justification to God’s Grace,” Currents in Theology and Mission 
46:1 (2019) 58-68.  Peters tekee olennaisesti saman huomautuksen, jonka olen yrittänyt esittää tässä 
artikkelista aiheesta ” yksin armosta”. 
17 Paul Tillich, Systematic Theology, v. III. The University of Chicago Press: Chicago, 1976 
(Phoenix edition), p. 412. Tillich käyttää termejä ”osallistuminen” (uudistuminen), ”hyväksyminen” 
(vanhurskauttaminen) ja ”muutos” (pyhitys). Vieraantuminen Jumalasta johti olemuksen (essenssi) 
ja olemassaolon (eksistenssi) erottamiseen (mitä ihminen on erotettuna hänen olemassaolostaan). 
Muutoksessa ihmisestä tulee uusi olento, olemus ja olemassaolo yhdistyvät uudelleen. Ks. op. cit. 
V. II, 29-33, 176-180. 
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analogiseksi äitienpäivän kanssa: sinä päivänä kunnioitamme, juhlimme ja kiitämme 

äitejämme siitä, mitä he ovat tehneet ja mitä olemme jo saaneet, emme saadaksemme 

jotain.  Luterilaisessa perinteessä uskomme ei pelasta meitä, Jumala pelastaa meidät. 

Usko (πίστις), joka on lahja (δωρεά) Jumalalta, seuraa pelastusta (σωτηρία), 

Kristuksen sovitusuhria ristillä, ei päinvastoin.   Pyhitys (ἁγιασμός) seuraa forenssista 

vanhurskautusta (δικαίωσις), ja (Mannermaan) ontologisessa vanhurskauttamisopissa 

(theosis) ne ovat samanaikaisia (simul iustus et peccator), jotka kaikki ovat Jumalan 

tekoja. Teologisesti luterilainen ymmärrys on forenssis-imputatiivinen; koska Jumala 

julistaa meidät vanhurskaiksi, Jumala tekee meistä vanhurskaita, ei päinvastoin.18 

Tärkeä jatke tässä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korostaminen, jonka voimme 

nähdä toteutuvan muun muassa Skandinavian maissa. 

 

Luterilainen soteriologiaan sisältyy joukko tunnettuja komplikaatioita. Jos Jumalan 

armo on ehdoton ja saavuttaa siksi kaikki, kuka jää iankaikkiseen kadotukseen? Ehkä 

Lutherin olisi pitänyt nimenomaisesti vahvistaa kaksinkertaisen ennaltamääräämisen 

hylkääminen sen hyväksi, että me kaikki olemme ennalta määrättyjä pelastukseen. 

Tämä olisi ollut loogista. Luther ei kuitenkaan ole selvä ennaltamääräämisestä, ja itse 

asiassa näyttää toisinaan puolustavan kaksinkertaista ennaltamääräämistä. Helppo 

tapa päästä irti näistä vaikeuksista on julistaa: ”... on monia kohtia... joista Jumala on 

vaiennut ja joita hän ei ole ilmoittanut, vaan on varannut yksinomaan omalle 

viisaudelleen ja tiedolleen.” (SD 11: 52) 

 

Jos kaikki pelastuvat, mikä on kirkon tehtävä muuten kuin tulostaa pienille papereille 

viesti ”Sinut on pelastettu” ja jakaa ne kaikille, kuten Andreas Osianderin väitetään 

 
18 Vaikka Luther ja aikaisemmat tunnustusasiakirjat ymmärsivät Jumalan julistavan meidät 
vanhurskaiksi ja tekevän meistä vanhurskaita (pyhitys) samanaikaisiksi (Apologia IV, 117), 
Formula concordiae erottaa ne; pyhitys seuraa vanhurskaaksi julistamista. Luterilaiset pastorit ovat 
sitoutuneet opettamaan ja saarnaamaan luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Mikä näistä eriävistä 
näkemyksistä on se, jota pastori on sitoutunut opettamaan ja saarnaamaan? Protestanttiset teologit, 
erityisesti luterilaisen ortodoksisuuden aikana, työskentelivät näiden ”ordo salutis” -asioiden parissa 
(termi käytettiin ensimmäisen kerran 1720-luvulla). Näyttää siltä, että kukaan heistä ei pystynyt 
saamaan pelastusjärjestystä tyydyttävään järjestykseen. Kuitenkin yllä mainittu ”Yhteinen julistus 
vanhurskauttamisopista” näyttää tarjoavan nykyaikaisen yrityksen saada ”Ordo Salutis” oikein.  
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ehdottaneen? Monet ihmiset tekivät ilmeiset loogiset johtopäätökset ja lakkasivat 

käymästä kirkossa – heidäthän on jo pelastettu.19 

 

Luther ja Melanchthon olivat huolissaan tästä ja keskustelivat jumalanpalvelukseen 

osallistumisen vähenemisestä; kirkko oli menettämässä vaikutusvaltaansa ja 

taloudellisia resurssejaan, ellei se voinut palauttaa paikkaansa ihmisten elämässä. 

Myöhemmin reformaattorit alkoivat korostaa koulutuksen merkitystä. Vaikka 

pelastus on ilmainen lahja, joka meillä on riippumatta siitä, mitä teemme, meidän on 

silti opittava elämään uskonelämää, kuinka olla aitoja Jeesuksen opetuslapsia. 

Koulutuksen korostaminen näkyy ennen kaikkea Lutherin julkaisuissa; Vähä ja Iso 

katekismus (1529). Edellinen on tarkoitettu lapsille ja jälkimmäinen papistolle. 

Kirkko alkoi löytää paikkansa ihmisten elämässä yleissivistyksen levittäjänä, joka 

lopulta johti omalta osaltaan niin Valistukseen kuin myös Nikolai Frederik Severin 

Grundtvigin kansanopistoliikkeeseen. 

 

 

Sola Scriptura 

 

Sola scriptura ilmaisee uskonpuhdistajien vastenmielisyyden ajatuksesta, että kirkon 

perinteet ja sen magisteriumin opetukset ovat ensisijaisia Raamatun sijaan. Heille 

kaikki kirkon perinteet, opetukset, koko dogma ovat Jumalan sanan alaisia. Tästä 

nousee mm. seuraavat haasteet:  

 

1. Mikä on ja mikä ei ole ”Jumalan sanaa?” 

2. Kun olemme päättäneet, mikä on ”Jumalan sanaa”, kuka päättää, mikä eri 

tulkinnoista on oikea? 

 

 
19 Luterilainen pastoriystävä kirjoitti: ”Jos haluamme kristillisen perussanoman seisoisin kaikkien 
edessä ja sanoisin: 'Kristus on noussut kuolleista, sinut on pelastettu, mene nyt kotiin.' Nähdään ensi 
viikolla.” (Pastori Tom Shelly, sähköpostissa 26. lokakuuta 2019.) 
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Martti Lutherille jälkimmäinen näistä oli Leipzigin väittelyn (1519) keskiössä: Pyhä 

Henki opastaa oikeaan tulkintaan (testimonium Spiritus Sancti internum). Lutherin 

taitavalle vastustajalle Johann Eckille tämä näkemys tarjosi herkullisen tilaisuuden 

terävään jatkokysymykseen: entä jos Pyhä Henki todistaa yhdellä tavalla paaville ja 

toisella tavalla tohtori Martti Lutherille, kellä on valta päättää? Luther hävisi 

väittelyn. 

 

Jos Pyhät kirjoitukset ovat korkein auktoriteetti, jonka mukaan kaikkea on arvioitava, 

niin kenellä on valtuudet määritellä kaanon, ts., mitkä kirjat kuuluvat ja mitkä eivät 

”Pyhiin kirjoituksiin? ” Mutta Pyhät kirjoitukset eivät määrittele, mitä Pyhät 

kirjoitukset ovat. Loogisesti luterilaisella kirkolla on suuri haaste määritellä, mikä 

Raamattu tarkalleen ottaen on. Roomalaiskatolinen kirkko määritteli katolisen 

kaanonin Trenton kirkolliskokouksen aikana (istunto IV, 1546). Jos luterilaisuus 

pitää Pyhiä kirjoituksia korkeimpana auktoriteettina, mutta ei voi määritellä, mitä 

Pyhät kirjoitukset ovat, sitten kenelle tai mille auktoriteetti kuuluu 

luterilaisuudessa?20 

 

 

Skandalon 

 

Kaikista kolmesta ”solasta” sola gratia näyttää olevan suurin skandalon. Ja silti yksin 

armosta pelastuminen on otettava luterilaisuudessa tosissaan. Tämä on helppo asia 

ilmaista mutta todella vaikea sisäistää, ymmärtää tämän todella radikaalin ja kiistatta 

monimutkaisen idean merkitys - Tuomas Akvinolainen yksin löysi ainakin 41 

erilaista merkitystä sanalle ”gratia”.  Piispa Guy Erwin totesi: ”Yksi ihmisen 

 
20 Luther olisi todennäköisesti vastannut käsityksellään kaanonista kaanonissa, “Was Christum 
treibet”: “Kaikki, mikä ei opeta Kristusta, ei ole apostolista, vaikka Pyhä Pietari tai Pyhä Paavali 
opettaisi.  Kaikki, mikä saarnaa Kristusta, olisi apostolista, vaikka Juudas, Hannas, Pilatus ja 
Herodes opettaisivat näin.” (LW 35: 396). Tällä lausunnolla Luther ilmoitti selvästi, ettei hän ota 
Raamattua kirjaimellisesti totena. Auktoriteettikysymys on kuitenkin edelleen ratkaisematta 
luterilaisuudessa: kuka ja millä auktoriteetilla päättää ”mikä edistää Kristusta?” 
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syvimmistä toiveista on saada omat ponnistelunsa ansiokkaiksi Jumalalle.”21 

Luterilaisuudessa meidän Anfechtung on taistella tätä inhimillistä huijausta vastaan, 

voimakasta halua osallistua omaan pelastukseemme. 

 

Pelastus luterilaisuudessa on ilmainen, se on Jumalan työtä, emme voi tehdä mitään 

ansaitaksemme sen tai saadaksemme sen tapahtumaan. Se on jo tehty. Samaa 

voitaisiin sanoa vaikkapa ilmastonmuutoksesta, joka on todellista täysin riippumatta 

siitä, uskommeko siihen vai ei. Luterilaisessa ymmärryksessä pelastus on tapahtunut 

riippumatta siitä, uskommeko siihen vai ei.  Mutta, Jumalan työ muuttuu halvaksi 

armoksi, käyttääkseni Dietrich Bonhoefferin ilmaisua, jos emme vastaa siihen 

kunnolla; opetuslapseus maksaa: ”Halpa armo on kirkon tappava vihollinen. 

Taistelumme tänään on kalliista armosta” (Bonhoefferin Nachfolgen alku).  Meidän 

täytyy olla halukkaita harjoittamaan aktiivista vanhurskautta coram mundo, jakamaan 

oikeutta muille, aivan kuten Jumala on tehnyt meille.  Tai kuten Lutherin itse 

väitetään sanoneen: ”Jumala ei tarvitse hyviä tekojasi, mutta lähimmäisesi tarvitsee.” 

 

 

Päätelmät 

 

Nuorena opiskelijana Helsingin yliopistossa luin piispa Eelis Gulinin Kotimaa -

lehteen kirjoittaman artikkelin.  Viisas vanha piispa kertoi tarinan Paavo 

Ruotsalaisesta (1777–1852), maanviljelijästä ja maallikkosaarnaajasta, suuren 

herätysliikkeen johtajasta. Paavolta kysyttiin, kuinka kuolemaan pitäisi valmistautua, 

jotta pelastuisi? Paavo vastasi: ”Ilman uskoa ja syntisenä.” 

 

Koska tämä oli vastoin sitä, mitä minulle oli kerrottu ja mihin tuolloin uskoin, soitin 

piispalle selvittääkseni, oliko hän tehnyt virheen. Puhuimme reilusti yli tunnin. Hän 

selitti kärsivällisesti, että Paavo Ruotsalainen oli kiteyttänyt yhdellä lyhyellä lauseella 

Martti Lutherin ja ehkä jopa itse Pyhän Paavalin teologian. Ei ole mitään, mitä me 

 
21 Yksityisessä keskustelussamme Solvangissa, Kaliforniassa 7. heinäkuuta, 2019. 
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ihmisinä voimme tuoda Jumalalle todisteena kelvollisuudestamme, eikä meidän 

pitäisi edes yrittää.  Monille tämä on järkyttävän radikaalia, eikä sitä siksi voida 

hyväksyä. Ehkä ei ole ihme, että jotkut luterilaiset pastorit näyttävät olevan epäselviä 

luterilaisuuden radikaaleista perusperiaatteista.22 

 

Edellä mainitussa pastorien kokouksessa yritin kertoa kollegoilleni luterilaisesta 

käsityksestä ”pelastus yksin armosta” ja siitä, mitä se tarkoittaa, aivan kuten vanha ja 

viisas piispa oli tehnyt minulle. Se osoittautui, presidentti Jimmy Carteria 

lainatakseni, ”epätäydelliseksi menestykseksi”. Näyttää siltä, että jopa joillekin 

luterilaisille pastoreille on hyvin vaikeaa sisäistää luterilaisen 

 
22 Jotkut raamatuntutkijat, kuten Bernard Brandon Scott, väittävät, että Martti Luther ”ymmärsi 
melkein kaiken väärin Paavalista”. Esimerkiksi, Roomalaiskirjeen 3:22:ssa kysymys on siitä, 
kuinka kääntää διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Sekä ”usko Jeesukseen” (objektiivinen genitiivi) että 
”Jeesuksen usko” tai ”Jeesuksen uskollisuus” (subjektiivinen genetiivi) ovat kieliopillisesti oikeita 

käännöksiä. Mutta jos tulkitsemme ilmaisua Paavalin teologian kautta, näyttää siltä, että Luther on 

väärässä ja Philipp Melanchthon oli oikeassa – perusteltu käännös on ”Jeesuksen usko”. Paavali 
esittää Roomalaiskirjeen 4. luvussa, että aivan kuten Abraham oli uskollinen Jumalalle ja Jumala 
luki tämän ansioksi hänelle, niin oli Jeesus uskollinen Jumalalle ja Jumala piti Jeesusta 
uskollisuutensa tähden vanhurskaana. Ansio ei kuulu meidän uskoomme Jeesukseen, vaan 
Jeesuksen uskoon, hänen uskollisuutensa, ja kuuliaisuuteensa Jumalalle. (Ks. Philipp Melanchthon, 
Commentary on Romans, translated from the 1540 edition by Fred Kramer. St. Louis, Concordia 
Publishing House, 1992, 98-99. Aiemmassa, vuoden 1532 kommentaarin painoksessa Melanchthon 
on vielä selvempi subjektiivisesta genetiivistä Roomalaiskirjeen 3. luvussa. Tästä olen 
kiitollisuudenvelassa Hannu Salorannalle, joka tekee aiheesta väitöskirjaansa Helsingin 
yliopistossa.) 
Lutherin kuoleman (1546) jälkeen "Gnesio-luterilainen" puolue eristäytyi yhä enemmän ja 
"filippiläinen" puolue näyttää suurelta osin voittaneen. Melanchthonin näkemys on selvästi läsnä 
esimerkiksi Solida declaratio, III, 56: ”... Kristuksen koko persoonan koko kuuliaisuus, jota hän 
meidän tähtemme hamaan häpeällisimpään ristinkuolemaan saakka Isälle osoitti, luetaan meidän 
vanhurskaudeksemme.” Jeesuksen usko (tai uskollisuus) luetaan meille vanhurskaudeksi, ei meidän 
oma uskomme. Tämä on shokeeraavaan radikaalia, ja jotkut luterilaiset pastorit eivät voi hyväksyä 
tätä. 
Objektiivisen genetiivin perinne on läsnä Augustinuksen teologiassa: ”Justitia autem Dei per fidem 
Jesu Christi, hoc est, per fidem qua creditur in Christum.” (Augustinus, De Spiritu et Littera, cap. 
IX, par. 15). On todennäköistä, että Luther augustinolaisena munkkina noudatti järjestyksensä 
opetuksia. Ks. Bernard Brandon Scott, The Real Paul. Recovering His Radical Challenge. Salem, 
Oregon: Polebridge Press, 2015. 
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kristinuskonnäkemyksen ydin. Kuten ystäväni ja Luther-tutkija Brooks Schramm 

totesi: ”Artikkelisi rivi ‘Se (luterilaisuus) tarjoaa näkemyksen siitä, että Jumalan 

armo ei ole ehdollinen, että jokainen osallistuu siihen ilman, että hänen tarvitsee 

tehdä yhtään mitään.' on kompastuskivi, joka pakottaa pintaan monenlaisia 

uskonnollisia kantoja, joita tämän väitteen seuraukset provosoivat.” On hyvin vaikeaa 

toimia vastoin ihmisen syvää halua saada omat ponnistelumme ansiokkaiksi 

Jumalalle.  Ja kuitenkin juuri tämä erityispiirre, yksin armosta pelastuminen, tekee 

luterilaisuudesta sen, mitä se on; tämä ominaisuus on sen quidditas, whatness 

(Washeit) tai yksinkertaisesti asia, joka tekee siitä asiasta sen, mikä se asia on, sine 

qua non. 

 

Valtava voima sisältyy tunteeseen olla täysin vapautunut kaikesta uskonnollisesta 

tekopyhyydestä ja teeskentelystä, kaikesta ”pitäisi-”, ”haluaisi-” ja ”täytyy-

ajattelusta”. Ei rukouksia, ei köyhien, sairaiden ja vanhusten auttamista, ei 

minkäänlaisia hyviä tekoja. Mitään näistä ei tarvita pelastukseemme.  

 

Tottelevainen lapsi saattaa haluta pidättäytyä tekemästä jotain tai tehdä jotain 

välttääkseen rangaistuksen tai toivoen palkkiota (attritio). Tämä näyttää olevan 

mallina monille ei-luterilaisille perinteille. Kun rangaistuksen pelko tai palkkion 

toivo on vähentynyt tai kokonaan poistettu, ei ole enää kannustinta tehdä oikein. 

Mutta kypsä aikuinen tekee hyviä tekoja, koska se on oikein (contritio), aivan kuten 

hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä. Se, mitä henkilö ymmärtää termillä ”Jumala” ja 

kaikella, mitä siihen liittyy, heijastaa mielen kypsyysastetta.  

 

Lutherin sanoma pelastumisesta pelkästään armosta, oikein ymmärrettynä 

radikaalissa muodossaan, auttaa meitä kypsymään nopeasti. Piispa John Shelby 

Spong, aivan kuten Paul Tillich ja Dietrich Bonhoeffer aiemmin, on usein 

korostanut, että kirkon tarkoituksena ei ole auttaa ihmisiä ”uudestisyntymään”, vaan 

kasvamaan aikuisiksi. Aikuisina olemme vapautuneita tekemään hyviä tekoja, oikeita 

asioita, ei siksi, että haluamme välttää rangaistuksen tai toivoa palkkiota, vaan 

yksinkertaisesti siksi, että näin on oikein.  
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Sananen uskon valosta Lutherilla:  

Ilmari Karimiehen tutkimuksen esittelyä ja 

pohdintoja sen tiimoilta 

Petri Järveläinen 
 

 

 

Suomalaisen Luther-tutkimuksen ydinajatuksena on pidetty Tuomo Mannermaan 

alleviivaamaa reformaattorin lausahdusta ”itse uskossa Kristus on läsnä”. Jo Eino 

Sormunen kiinnitti ajatukseen huomiota ja tarkasteli Lutherin ajattelun keskiaikaisia 

taustoja, joiden pohjalta ajatus siitä, että Luther edustaa eräänlaista ”mystiikkaa”, on 

ollut tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 

 

Mannermaan luonnehdinta Kristuksen läsnäolosta ”reaalis-onttisena” on aiheuttanut 

keskustelua. Reaalinen on vaivatonta ymmärtää. Se tarkoittaa jotakin todellista. 

Mutta mitä on ”onttinen”? 

 

Mannermaa tunsi hyvin eurooppalaista eksistentialistista perinnettä alun perin sen 

ansioituneena tutkijana. Heidegger tarkoitti ”onttisella” ei niinkään todellisuuden 

luonnetta (ontologiaa) kuin sen ilmenemistä maailmassa-olemisen kokemuksessa. 

Olisikin kiinnostavaa katsoa, millainen oli Mannermaan suhde tähän Heideggerin 

näkemykseen, varsinkin, kun hänen näkemyksensä vastaisena pidetään yleensä niin 

sanottua Gerhard Ebelingin koulua. 

 

Ebeling tulkitsi Lutheria eksistentialistisin termein. Mannermaa ja hänen oppilaansa 

eivät ole pitäneet tätä asianmukaisena tulkintana. Heidän mielestään Luther käsittelee 

uskon alueella uskovan suhdetta tämän mielen ulkopuoliseen ja tästä 

riippumattomaan todellisuuteen. Tästä näkökulmasta on hieman hämmentävää, että 

Kristuksen läsnäolon luonnehdinnaksi otettiin nimenomaan eksistentialistisessa 
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perinteessä elänyt termi, joka ei vastaa ontologiaa sen perinteisessä filosofisessa tai 

teologisessa merkityksessä. 

 

Ilmari Karimies tarkastelee erittäin oppineessa ja innostavassa tutkimuksessaan 

Martin Luther’s Understanding of Faith and Reality 1513-1521) (Mohr Siebeck, 

Tübingen 2022) Lutherin käsitystä todellisuudesta ja uskosta. 

 

Jos Kristus on uskossa läsnä, on tietenkin paikallaan kysyä, mitä tällainen usko on. 

Tarkastelenkin seuraavassa ensisijaisesti Karimiehen tutkimuksen uskoon liittyvää 

osaa sivuuttaen sen Lutherin todellisuuskäsitystä koskevan tähdellisen ja 

mielenkiintoisen osan. Lopuksi esitän joitakin kommentteja ja mietteitä, joita 

tutkimuksen lukeminen on minussa herättänyt. 

 

 

Ilmari Karimiehen analyysi Lutherin uskoa koskevasta illuminaatioteoriasta 

 

Karimies viittaa johdannossa paavi Benedictuksen lausuntoon, jonka mukaan 

Tuomas Akvinolaiselle usko oli habitus ja protestanttiselle perinteelle pikemminkin 

jonkinlainen käsityskanta. Arvio on monella tavalla pulmallinen ja historiallisesti 

arveluttava. Karimies tuo perustellusti esille, ettei näkemys vastaa sitä, miten Luther 

uskoa luonnehtii. Lisäksi Karimies viittaa siihen, että vaikka Mannermaan ja hänen 

oppilaidensa mukaan usko onkin yhteyttä Jumalan olemukseen eli substanssiin, 

siihen liittyy pimeys ja Jumalan käsittämisen saavuttamattomuus. Toisaalta 

Mannermaa viittaa lyhyesti myös uskon valoon ja myös Antti Raunio on käsitellyt 

aihetta. Millaista on uskon valo ja millä tavoin usko saavuttaa Jumalan tuntemisen? 

Mitä usko on, sikäli kuin sitä tarkastellaan tiedollisena ilmiönä eikä ensisijaisesti 

vakaumuksellisena kokemuksena? 

 

Karimies lukee Lutheria siten, että tämä liittyy teologisesti tulkittuun platonistiseen 

käsitykseen todellisuudesta ja tähän viitekehykseen sijoittuvaan augustinolaiseen 

käsitykseen tiedosta. Tieto perustuu mielen valaistumiseen eli illuminaatioon, jossa 
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todellisuuden pysyvät muodot kirkastavat mielen itsellään ja mieli muokkaantuu 

niiden muotoiseksi. 

 

Tutkimuksen mukaan keskustelu valaistumisesta kiihtyi keskiajalla, jolloin 

päälinjoiksi muodostuivat yhtäältä Bonaventuran ja toisaalta Tuomas Akvinolaisen 

tulkinnat teemasta sekä näiden jälkeinen nominalistinen perinne, joka suhtautui 

ajatukseen mielen hengellisestä valaistumisesta kriittisesti. 

 

Bonaventura katsoi, että jumalallinen valo on kaiken tiedon edellytys. Se jakaantuu 

tiedollisissa kyvyissä kolmelle tasolle: 1) luomiseen viittaavat Jumalan ”jäljet” 

kirkastuvat mielelle (ulkoinen valo), 2) mieli on Jumalan kuva (sisäinen valo) ja 3) 

mieli kääntyy Jumalan puoleen (ylimaallinen valo). Tuomas Akvinolainen 

puolestaan katsoi, että se, mitä Bonaventura tulkitsi ulkoiseksi valoksi, oli mielen 

omaa luonnollista valoa, tosin jumalallisen valon luotuna samankaltaisuutena. Järjen 

luotu valo on myös sillä, joka ei usko. Lisäksi uskovaisilla on uskon tai armon valo ja 

vihdoin perille päässeillä kunnian valo eli kirkkaus. Tuomas varaa välittömän 

jumalatiedon vain viimemainituille, kun taas Bonaventura katsoo jo maailmassa 

olevien tietävän Jumalasta jonkin verran enemmän kuin Tuomas uskoi. 

 

Sekä fransiskaaninen perinne että paljolti sen maastosta muotoutunut nominalismi 

kavensivat illuminaation teoriaa ja torjuivat sen yleisenä tietoteoreettisena 

lähtökohtana. Tämä on kiinnostavaa, koska yleensä sen piirissä olevia ajattelijoita, 

kuten William Ockhamia ja Gabriel Bieliä on pidetty Lutherin edeltäjinä ja lisäksi 

Lutherin filosofinen koulutus oli nominalismin piirissä toteutettu. Ehkä äärimmäisenä 

kritiikin edustajana voi pitää Petrus Olivia, joka kuvasi ihmisen mielen lepakoksi, 

joka suunnistaa todellisuudessa sisäsyntyisen kaikuluotaimen avulla eräänlaisena 

Batmaninä. Yksi poikkeus tässä tulkintaperinteessä on Jean Gerson, joka liittyy 

osittain Bonaventuran tulkintaan. Karimiehen mukaan Bonaventuran ja Gersonin 

näkemykset ovat ensisijaisesti se pohja, jolta Luther muotoili uskontietoa koskevan 

näkemyksensä. 
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Lutherin näkemys oli sikäli alkuperäisen vahvan illuminaatioteorian kavennus, että 

hän ei pitänyt jumalallista valaisua kaiken tiedon lähteenä – tässä hänen kantansa 

muistuttaa Tuomaan kantaa – mutta hän piti sitä kaiken Jumalaa koskevan tiedon 

lähteenä, kuten Bonaventura. Usko on sanassa ja sakramenteissa ihmisestä 

riippumatta annettu valo ja hengellinen intellekti, joka tavoittaa Jumalan välittömällä 

tavalla. Usko itsessään on säteilyä ja hengellistä valoa ja läpikotaisin jumalallinen 

teologinen hyve. Näin ollen usko ei ole yliluonnollisesti synnytetty habitus vaan 

välitön kontakti Jumalan kanssa. 

 

Karimiehen analyysin mukaan uskon ymmärryksellinen anti liittyy Lutherilla neljään 

teemaan. Usko tekee Jumalan läsnäolon ilmeiseksi, osoittaa Jumalan hyvyyden, 

valaisee asioiden oikean laidan ja saa uskovan noudattamaan Jumalan lakia iloisin 

mielin.  

 

Uskossa Jumala on uskovan kokemuksen suora ja välitön kohde, mutta ei kuitenkaan 

siten, että usko käsittäisi Jumalan olemuksen mielen kognitiivisten kykyjen alueella. 

Kun Jumala tunnetaan uskossa ”kasvoista kasvoihin”, tämä ei ole propositionaalista 

ja argumentatiivista Jumalan tuntemista vaan affektiivista ja intuitiivista Jumalan 

välitöntä kohtaamista, jossa uskova sulautuu Jumalan olemukseen. Tämän uskon 

valon synnyttämän kokemuksellisen vision valossa uskova näkee myös niin sanotun 

luonnollisen järkensä kohteet uudenlaisessa valossa. Usko on hengellinen tai 

teologinen intellekti, joka tarkastelee todellisuutta toisin kuin filosofinen 

maailmanhahmottamisen välineistö. 

 

 

Kommentteja ja kysymyksiä 

 

Karimiehen tutkimus valaisee kiinnostavalla tavalla uskonnollisen uskon 

epistemologista luonnetta. Se herättää useita jatkokysymyksiä, mikä jo sinällään 

kertoo tutkimuksen monipuolisuudesta ja hedelmällisyydestä. 
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Origenes viittasi Salomon ajatukseksi esitettyyn lausahdukseen ”te saatte hengellisen 

aistin” ja luonnosteli siihen liittyen näkemyksen, jonka mukaisesti Jumalan mystisen 

kohtaamisen instrumentti on erityinen hengellinen aisti (sensus divinus, theia 

aisthesis). Origeneen näkemys oli keskeneräinen, mutta sille oli olennaista ajatus, 

jonka mukaan uskovaisten käsittämis- ja kokemisominaisuudet poikkeavat 

radikaalisti niiden ominaisuuksista, joiden mieleen ei sisälly Pyhän Hengen erityisellä 

tavalla vaikuttamia lisäosia. Näiden seurauksena hengellinen ajattelu on toisenlaista 

kuin luonnollisen ihmisen ajattelu ja sitä ei voida täsmennetysti selostaa luonnollisen 

järjen näkökulmasta. 

 

Hengellisten aistien perinteellä oli jälkivaikutus esimerkiksi Makarioksen saarnoissa 

ja Simeon Uusi-Teologin ajattelussa. Millä tavoin Lutherin usko uudenlaisena 

hengellisenä järkenä liittyy tähän perinteeseen ja millä tavoin Lutherin ajattelua 

voidaan ymmärtää, mikäli sitä tulkitaan tästä perinteestä käsin? Esimerkiksi Lutherin 

uskonnollista kieltä koskevat huomautukset natsaisivat aika hyvin siihen käsitykseen, 

jota Origenes edusti. Hengellinen kieli on uutta kieltä, joka ei ole samaa kuin 

luonnollinen kieli. Onko myös niin, että se mitä Luther esittää tunteista, voidaan 

lukea tätä perinnettä vasten? Tällöin Lutherin kuvaamat tunteet ovat hengellisiä 

tunteita ja vain analogisia luonnollisille tunteille. Niillä, joilla ei ole uskon valoa, ei 

voi olla vastaavia tunteita. 

 

Toiseksi huomio kiinnittyy yhtäältä ekumeeniseen kysymykseen ja toisaalta Luther-

tutkimuksen historiantulkinnan teemaan. Kun suomalainen Luther-tutkimus on 

esittänyt, että uskossa läsnä olevan Kristuksen ajatuksen sisältönä on yhdistyminen 

Jumalan olemukseen eli substanssiin, miten tämä suhteutuu siihen itäisessä 

perinteessä eläneeseen ajatukseen, että kyse on osallistumisesta Jumalan vaikutuksiin 

eli energioihin? 

 

Ja edelleen, tutkimushistoriaan liittyen, miten suomalaisessa tutkimuksessa arvosteltu 

tulkinta Jumalan kohtaamisesta Hänen vaikutuksissaan (Wirkungen) suhteutuu 

itäiseen näkemykseen energioista?  Jos on niin, että luterilaisen ja ortodoksisen uskon 
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”leikkauspiste” on jumalallistuminen/jumaloituminen, mitä ajatella siitä, että 

ensimmäisen mukaan tämä merkitsee osallistumista substanssiin ja nimenomaisesti ei 

vain vaikutuksiin ja jälkimmäisen mukaan tämä merkitsee osallistumista 

vaikutuksiin, jotka tietenkään eivät ole erimuotoisia kuin itse tuntematon substanssi, 

johon ei osallistuta suoraan? Kysymyksen esittäessäni en tosin tiedä, missä 

merkityksessä Wirkungen ja energeia edustavat samaa kohtaamisen tasoa 

samannimisyydestä huolimatta. Ehkä tämän selventäminen olisi kiinnostava 

jatkotutkimuksen aihe. 

 

Vastaavanlainen jatkotutkimuksen ja lisätäsmentämisen aihe olisi mielestäni Luther-

tulkinnan kantilaisen perinteen analyysi. Kant itse ei edustanut uskontoa esimerkiksi 

vain moraaliseksi ja tahdon ilmiöksi redusoivaa näkemystä, vaikka esimerkiksi 

Puhtaan järjen kritiikissä esittääkin kritiikin järjen uskonnollisista mahdollisuuksista 

esimerkiksi niin sanotun fysikoteologian torjunnassaan. Mielestäni hänen 

Arvostelman kritiikkinsä on kuitenkin oleellisempi ja siinä Kant näyttää edustavan 

käsitystä uskonnollisesta tunteesta mielestä riippumattoman Jumalan kohtaamisen 

alueena. Tähän näkemykseen viittasi esimerkiksi uuskantilainen Rudolf Otto, joka 

luonnehti ”mystistä” tulkintaansa Kantin viimemainittuun teokseen viitaten ja 

kirjoitti, että uskonto on tietoisuuden oma kategoriansa, joka muistuttaa sitä, mitä 

keskiajan ajattelijat luonnehtivat termillä ”sielun pohja”. Huomautus on kiinnostava, 

koska se liittää kantilaista perinnettä niin hengellisten aistien kuin annetun uskon 

tulkitsemiseen uudenlaisena hengellisenä ja teologisena järkenä. 

 

Karimiehen tutkimus herättää myös kysymyksen Lutherin teologisen järjen suhteesta 

ajankohtaiseen keskusteluun reformoidusta epistemologiasta. Sen mukaan 

uskovaisilla on parempi järki kuin muilla ihmisillä ja lisäksi he saavuttavat parempaa 

tietoa todellisuudesta kuin muut ihmiset. Lutherin kanta näyttäisi tutkimuksen 

perusteella lähenevän tätä ajattelutapaa. Eroina lienee kuitenkin se, että Luther ei 

suosinut filosofisen järjen käyttöä teologisen järjen alueella toisin kuin reformoitu 

epistemologia ja hän ilmeisesti antoi luonnolliselle järjelle havaittavan maailman 

tutkimisessa suuremman arvon kuin edellinen. Yhtä kaikki, myös Luther ajatteli, että 
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uskon valo kirkastaa myös näkyväistä todellisuutta paremmin kuin muut lähteet. 

Karimies on muualla lyhyesti käsitellyt tätä kysymystä ja esittänyt sen suuntaisen 

tulkinnan, että uskon valo voi oikaista maailmaa koskevia ajatteluvinoutumia. Myös 

tämän suhteen selvittäminen olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe. 

 

Vihdoin oman ajankohtaisuutena tutkimukselle luo se, että kun Lutherin uskon valoa 

ei näytä olevan mielekästä tulkita argumentatiiviseksi ja rationaaliseksi termien 

filosofisessa merkityksessä vaan pikemminkin affektiivis-noeettiseksi, välittömäksi 

tai intuitiiviseksi visioksi kasvoista kasvoihin, se liittyy yleisempiin välittömän 

todellisuuden kohtaamisen teemoihin. Ne ovat ehkä ajankohtaisia ja oman aikamme 

lukijalle tuttuja. Näitä kohdataan analyyttisessä perinteessä esimerkiksi Russellin niin 

sanotun tuttuustiedon osalta ja laajemmin fenomenologisessa perinteessä sen 

välittömän kokemuksen kuvauksissa. Russell ajatteli, että on joitakin asioita, joita 

tiedämme välittömästi ja suoraan, esimerkiksi hajut ja maut ja ehkä myös oman 

itsemme. Jos tieto omasta itsestämme on tuttuustietoa, tämä tarkoittaisi sitä, että 

tunnistamme itsemme muista eroavaksi olioksi monien minujen joukossa, mutta 

emme välttämättä osaa määritellä, mikä tämä erityinen yksilöllinen minä on.  

 

Keskiaikaiset ajattelutavat saattavat tuntua varsin vierailta. Tuntuu näppituntumalta 

tutummalta ajatella Petrus Olivin tavoin, että olemme Batmanejä, jotka 

suunnistamme mielemme kaikuluotaimen avulla pimeässä todellisuudessa. On 

kiinnostavaa, että Luther jäi uskon valon osalta kiinni perinteisempiin 

ajattelutapoihin. Mutta esimerkiksi yllä esittämieni kommenttien pohjalta toivon 

voineeni tuoda esille, että ei ole aivan sitenkään, että Lutherin osalta viimeinen lähtijä 

sammuttaa valot. 

 

 

 

 



335 

 

Jeesus ei pidä kaurapuurosta.  

Veikko Ennala - paheksuttu pakinoitsija 

Jeesuksen jalanjäljissä 

Niilo Rantala 
 

 

 

”Kuka selittäisi miksi todellisten uskovaisten on julmistuneina vihattava sellaisia 

onnettomia, jotka yhä vielä haeskelevat tietä Jumalan luo ja miksi heitä on Lapuan 

Aaron tavoin uhitellen pilkattava?… Kuka selittäisi, olisiko Jumala kenties 

löydettävissä yksinäisyydessäkin, hiljaisina, unettomina öinä, jolloin ajatus on 

herkistynyt kaupungin kohun hetkeksi vaiettua. Ja kuka selittäisi, miksi Jumala 

haluaa leikkiä kanssamme arvausleikkiä ja miksi Hän ei itse kirjoita tulikirjaimin 

taivaalle: ”Älkää pelätkö, minä olen rakkaus ja teidän syntinne ovat anteeksi 

annetut. Minä tulen kerran ja vien teidät jokaisen lupaukseni mukaisesti kanssani 

iankaikkisuuteen ja minä itse ilmoitan teille milloin saavun. Siihen asti palvelkaa 

minua ei huutaen ja meluten ja ryömien lattialla lukittujen ovien takana, vaan 

rakastamalla lähimmäistänne”  

– Veikko Ennala (Hymy 7/1967) 

 

”Muistakaamme kaikki kiitollisin mielin, että vasta hauta on portti elämään”  

– Veikko Ennala 1986 

 

 

I  

 

Veikko Ennala (1922-1991) oli suomalaisen gonzo-journalismin isä, laaja-alainen 

kirjallinen lahjakkuus ja keskustelunherättäjä, ammattiprovokaattori ja monipuolinen 

sensaatiomies. Niiden, joilla oli ilo ja kunnia seurata lehdistöä ja ajan ilmiöitä 1960- 
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ja 1970-luvuilla, oli mahdotonta suojautua Ennalalta. Ennala tunsi 

kirjallisuusväkeä Mauri Sariolasta Olavi Paavolaiseen, lähetteli kirjeitä johtajille, 

ministereille ja piispoille, haastatteli nousevia tähtiä aina Irwin Goodmanista Mikko 

Alataloon, kiersi tapahtumissa ja tempauksissa sekä kävi keskusteluja niin 

seksityöläisten, kylähullujen kuin Niilo Yli-Vainionkin kanssa. Intoa ja rohkeutta 

piisasi, katse ylsi kauas. Ennala teki likasankojournalismista oman taiteenlajinsa, 

jonka tunnusmerkeiksi muodostuivat riipaiseva rehellisyys, riittävä röyhkeys, 

nokkava nokkeluus ja näpäytykset alhaalta ylöspäin. 

 

Huomiota herättävän suuressa osassa pakinoitaan, kohukirjeitään ja juttujaan Ennala 

kääntää katseensa kohti kristinuskoa, kirkkoa ja kristittyjä. Millaisia herätysliikkeitä 

maassamme toimii? Mikä on kirkon kanta kulloiseenkin päivän polttavaan asiaan? 

Mitähän Jeesus tästä tuumaisi? Millainen Jumala oikeastaan on? 

Uskonnollissävytteisen eksistentialismin perillisenä Ennala kritisoi rajusti kirkkoa, 

mutta kunnioittaa rehellisiä uskovia. Uskonto itsessään on Ennalan mielestä 

mielekästä, jopa kaivattavaa, mutta kaikki sen varjolla tapahtuva nöyryyttäminen, 

syyllistäminen ja pelotteleminen on puolestaan suoraan saatanasta. 

 

Uskonnosta Ennala ei kuitenkaan eroon pääse. 1960-luvun alusta lähtien se esiintyy 

hänen kirjoituksiensa vakioaiheena. 

 

 

II 

 

”Kaikki lapsuuteeni ja nuoruuteeni liittyvät muistot ovat katkeria” kommentoi Ennala 

elämäkerturilleen Osmo Lahdenperälle. Lahjakas, lukeva poika joutui alati 

pakenemaan isänsä selkäsaunoja ja kodin ahdistavaa ilmapiiriä. Väkivaltainen ja 

kontrolloiva isä oli päättänyt tehdä pojastaan presidentin ja uskoi remmin muovaavan 

pienestä Veikosta kovan ja kestävän. Lukemiseen kuitenkin kannustettiin ja kirkossa 

käytiin. Pappi, joka joka välissä muisti julistaa korinttolaiskirjeiden rakkauden 

sanomaa seurakunnalleen, taisi tiedetysti myös piikain perässä juoksemisen. Muun 
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muassa se sai Ennalan jo nuorena tajuamaan, että kiiltokuvauskovaisten puheiden ja 

tekojen välillä on toisinaan valtavia ristiriitoja. 

 

Jos yksi myöhempien kirjoitusten johtoaihe oli uskonto ja uskovat, toimivat myös 

nuorena luetut kirjailijat johtotähtinä tulevan tekstinikkarin tyylille. Ihailun kohteisiin 

lukeutuivat monet maailmankirjallisuuden huiput, joilta kultakin Ennala peri 

jotain: Maupassantilta elämän kitkerän koomillisuuden, Gogolilta kolean 

naurun, Hemingwaylta iskevät lauseet ja Hamsunilta raa`an realismin. 

 

Onneton lapsuus todella valmensi Ennalaa, mutta ei isän toivomalla tavalla. 

Uskoakseni se istutti häneen sen ulkopuolisen kriitikon identiteetin, josta oli tuleva 

hänen lahjansa ja kironsa. 

 

Sodan aikana tk-miehenä toimiminen valmisti Ennalaa puolestaan siihen työhön, 

mikä häntä odotti: hänestä oli tuleva Suomen ensimmäinen todellinen 

”kohutoimittaja”, jonka saamat ylistys- ja valistuskirjeet toimisivat oivallisena 

tutkimusaineistona maisterintutkielman aihetta kaipaavalle tutkijalle. Niiden kautta 

piirtyisi mielenkiintoinen kuva siitä, mitä  se kuuluisa ”tavallinen kansa” tuolloin 

ajatteli. Kiertolaisvuosien ja lyhyempien työpätkien jälkeen Ennalan tie vei Apuun, 

jonka jälkeen alkoivat varsinaiset suuren huomion vuodet Hymy-lehdessä ja 

sittemmin myös Alibissa.Vuodesta toiseen Ennala niitti yhtä lailla halveksuntaa ja 

kiitosta. 

 

Lehtien laajat levikit ja hittijutut eivät kuitenkaan olleet ainoa puoli Ennalan 

sodanjälkeissä elämässä. Varjopuolensa langettivat henkilökohtaiset tragediat, kuten 

tyttöystävän ja myöhemmin vielä vaimonkin itsemurhat sekä alkoholiongelma. 

Boheemista ja kärkevästä maineestaan huolimatta Ennala osasi kuitenkin olla myös 

”arkirutiineista nauttiva rakastava isä”, kuten hänen poikansa Eemu Ennala on 

muistellut. 
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Vuonna 1991 Veikko Ennala haudattiin Lamminpään hautausmaalle. Hautakiven hän 

suunnitteli itse itselleen jo 1970-luvulla. Siinä lukee ennalamaisen selkeästi: ”Veikko 

Ennala – Syntyi ja kuoli”. 

 

 

III 

 

Luettuani Tommi Liimatan hienon kulttuurityön, kolmiosaisen koosteen Ennalan 

kirjoituksista, ällistyin oitis uskontoaiheisten tekstien määrää. Seuraavaksi 

hämmästyin tekstien sävyä: Ennala kunnioittaa uskovia ja kristinuskon suurta 

kertomusta, mutta moralisoiva kirkko tai yksilöä syyttävä yhteisö saa osakseen 

armotonta kritiikkiä. ”Olen hyökännyt rajusti kirkkoa, mutta en vilpittömiä 

uskovaisia vastaan” Ennala kiteyttää Lahdenperälle. ”Maksan kirkolle veroa 

toistatuhatta markkaa vuodessa. Sen edestä saan siis arvostellakin”. 

 

Mielenkiintoista on, että Ennala tuntuu olevan modernin ateistin vastakohta – hän 

tuntee kritiikkinsä kohteen, argumentoi selvästi ja suhtautuu kunnioittavasti 

”vastapuoleen”. Ymmärtämättömyydellään ylpeilevät vapaa-ajattelijat olisivat 

ajaneet järkevästi kyseenalaistavan Ennalan syvään myötähäpeään. 

 

On merkillepantavaa, että Ennalan omien tekstien uskontokäsitys on huomattavasti 

myönteisempi kuin Osmo Lahdenperän kirjan Neron heikkoudet: Veikko Ennalan 

elämä. Lahdenperän proosallinen teos pitää sisällään runsaasti myös Lahdenperän 

omia ajatuksia. ja onkin perusteltua olettaa, että hyökkäävämpi ja pilkallisempi ote on 

peräisin Lahdenperän kynästä. 

Omien sanojensa mukaan ”satoja saarnoja” kuunnellut Ennala nimittäin todella 

tietää, mitä kritisoi. Esimerkiksi Jumala-kuvansa kehitystä hän analysoi 

vakuuttavasti. Nuorena hän kertoo kaivanneensa persoonallista rakastavaa Jumalaa, 

joka olisi hänen oman isänsä täysi vastakohta. Myöhemmin kiukuksi yltyvä kaipaus 

on samalla pettymystä ja kiukkua isää kohtaan, minkä Ennala myöntääkin 

Lahdenperälle. Freudilainen asetelma kuitenkin purkautuu loppua kohden, ja 
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myöhempien pakinoiden Jumala on ennemmin ”suuri tuntematon tuntemattomassa 

olinpaikassa”, ei enää inhimillinen vaan pikemminkin eräänlainen rakkauden 

tiivistymä – se kuuluisa ”korkeampi voima”. 

 

Tähänkään voimaan ei Ennala kuitenkaan varauksetta tunnusta uskovansa. Hän säilyy 

loppuun saakka ulkopuolisena, toisinajattelijana ja aatosrikkaana agnostikkona. Jos 

Jumala kuitenkin on, ei se Ennalan mukaan ole ainakaan sellainen kuin monet 

konservatiivisemmat kristityt hahmottavat. Ennala ihmettelee niitä, joiden ”Jumala on 

raju, julma, vihassaan hillitön… Hän ei ole rakkauden Jumala vaan tulen ja veren 

kostava Jumala” (”Maailmanloppu alkaa Oulusta”, Hymy 9/67). Ennalan Jumala-

kuva kiteytyy yhteen dogmiin, siihen ainoaan, jonka hän toivoisi Jumalan 

tulikirjaimin profeetan kautta vahvistavan: ”Minä olen rakkaus niin että älkää pelätkö 

ja kun minä olen Rakkaus en ole valmistanut teille ikuista tuskan paikkaa kuoleman 

rajan takana sen jälkeen kun maallinen tuskanne viimeinkin on päivästä päivään 

kärsitty” (”Isä Jumala”, Hymy 7/80). 

 

Jumalan ja rakkauden samaistaminen ei vielä järin anarkistista ole, mutta 

kolminaisuuteen Ennala suhtautuu vahvasti epäillen. Perusteluikseen hän 

esittää sen, että ”alkuperäisissä evankeliumeissa ei puhuta mitään pyhästä hengestä, 

meidän Herrammehan julistettiin kolminaiseksi vasta Nikean kirkolliskokouksessa 

kirkkoisien toimesta” (”Lälälälälälololololo”, Hymy 5/69). Miten hedelmällistä 

olisikaan ollut, jos joku tuon ajan teologi tai kirkollinen toimija olisi tarttunut 

mahdollisuuteen ja ryhtynyt keskusteluun Ennalan kanssa! Tällaisen keskustelun 

toteutumattomuudesta ei voi ainakaan Ennalaa syyttää, sillä hänellä kyllä riitti 

aloitteita ja yritystä. 

 

IV 

 

”Jeesus on kaunis ja niin hyvä. Ei kukaan ole niin hyvä kuin Jeesus” opettaa Ennala 

mainiossa pakinassaan ”Isän elämän vaikein kuulustelu” (Hymy 8/69). Pakina ei 

juurikaan jätä epäselvyyttä siitä, miten Ennalan mielestä evankeliumin kuuluisi 
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kuulua. Jeesuksen elämä opetuksineen taittuu keveinä vetoina lasten kielelle, 

huumorin ja kunnioituksen paiskatessa kättä. Jeesus ei pidä kaurapuurosta vaan antaa 

lapsille karamelleja ja lopulta taivaassa isälle lauluäänen! Armon ja anteeksiannon 

sanoma asetetaan kristillisen moralismin vastakohdaksi. Lasten kysyessä, onko 

Jeesus kiltti, Ennala vastaa: ”Kyllä se on. Muuten se ei olisikaan Jeesus… Jeesus ei 

koskaan anna keppiä eikä se pane lapsia mihinkään tulijärveen vaikka jotkut niin 

sanovat. Kun sinä kuolet, ottaa se sinut taivaaseen ja siellä on kivaa. Jeesus itsekin on 

kiva…joskus (Jeesus) itkee meidän takiamme kun olemme tuhmia. Mutta sitten se 

antaa kuitenkin anteeksi” (Hymy 8/69).  

 

Voisiko asiaa paremmin pyhäkouluikäiselle selittää? Ennala osaa arvostaa ihmisen 

vakaumusta ja siihen johtanutta pohdintaa. Uskontokasvattajana hän tuntuu olevan 

maltillinen ja toteaa, että ”ratkaiskoot itse lapset kantansa… jos heistä tulee 

uskovaisia, hyvä on, ja jos heistä tulee ateisteja, hyvä on. Pääasia on, että heistä tulee 

hyviä ja rehellisiä ateisteja tai hyviä ja rehellisiä uskovaisia” (Hymy 8/69). Uskoa ja 

siihen mahdollisesti liittyvää rauhaa Ennala pitää kuitenkin positiivisena asiana. Hän 

kertoo, miten häneen teki suuren vaikutuksen yhdysvaltalaispastori Clevelandin 

saarna, jossa tämä kuvaa uskoa siivet antavaksi voimaksi: ”Ihmiset, jotka Herraan 

uskovat, kohoavat siivilleen kuin kotkat” (Hymy 8/69). 

 

Ennalan katekismuksessa tiivistetään myös ihmiskunnan voitto kuoleman vallasta: 

”Jeesus on kaikkien ihmisten isä eikä isä koskaan heitä lasta kivellä. Enhän minäkään 

heitä sinua kivellä, sillä minä rakastan sinua… Haudalla ei saa koskaan itkeä… siellä 

pitää nauraa ja olla iloinen, sillä jokainen joka kuolee pääsee Jeesuksen luo ja siellä 

on niin kivaa” (Hymy 8/69). Armollinen Jeesus on ”vähän joka paikassa. Se on täällä 

meilläkin. Ei se kirkossa yksin ole” (Hymy 8/69). 

 

Tälle kaivatulle Kristukselle Ennala kirjoitti kirjeitäkin, hienoimpana esimerkkinä 

”Tilinteko elämästä jonka Sinä minulle annoit” (Hymy 3/73). Tässä 

raadollisenkauniissa tunnustuskirjeessä Ennala paljastaa, että syy hänen kasvavaan 

epäilyynsä ja agnostikkouteensa piilee ennen kaikkea siinä, että Jumala ja Jeesus 
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eivät ole vastanneet hänen rukouksiinsa. ”Vaikka muutenkin olen Sinua haeskellut, 

en vain ole löytänyt”. Asianlaitaa ei varmasti parantanut pappien haluttomuus 

dialogiin, piispa Gulinin vastaamattomuus yhteydenottoihin, korkeaotsaisten 

uskonveljien paheksunta sekä henkilökohtaiset tragediat. Saamansa palautteen Ennala 

summaa: ”Olen saanut paljon pilkkaa ja vainoa osakseni” (Hymy 3/73). 

 

Kirjeen puhuttelevassa lopussa on kuultavissa kaikuja lauluntekijäkaima Veikko 

Lavin ”Syntisen virrestä”, jonka lopussa usko tunnustetaan kierrellen: ”Vaan mä en 

usko. Toivon pidän yllä, kun sulle valehdella en mä voi”. Samoin tuumaa Ennala, 

lähes körttiläisin sävyin: ”Vaikka olenkin agnostikko, lopultakaan minulla ei ole 

hartaampaa toivetta kuin että osoittaisit minun olleen epäilyksineni väärässä, että on 

olemassa Sinun valtakuntasi, ja että erään taivas-fantasiani mukaan Orionin 

tähtisumu tosiaankin on iäisyyden valoa, joka tulvii Taivaan maasta. Novellini 

mukaanhan ”katselen sitä usein itsekin, sydämessäni suru ja toivo” (Hymy3/73). 

 

 

V 

 

Papit eivät Kristus-kuvan kirkastamisessa kuitenkaan onnistu, päinvastoin. Ennalan 

pakinoiden papit valehtelevat, syyttävät ja saarnaavat ilkeyksiä. Monia mainitaan 

nimeltäkin: esimerkiksi pastori Markku Särelän kehitysvastarinnalle Ennala omistaa 

kokonaisen ivaavan kirjoituksen. Myös kristittyjen yleinen ilottomuus saa Ennalalta 

nuhteet. Jo Apuun kirjoittaessaan hän hämmentyi, kun hänen kysymyksensä 

Jeesuksen kuoliniästä joutui sensuurin kynsiin. Ennala tajusi, että ei voi jäädä 

Ouluun, mikäli tiettyjen piirien vaikutusvaltainen ahdasmielisyys rajoittaa häntä noin 

voimallisesti. Muun muassa tämän johdosta hän päätti siirtyä etelään, missä ”Jumala 

on vähemmän kiukkuinen” (Hymy 9/67). 

 

Samat ongelmat tuntuivat kuitenkin leimaavan kristillisiä piirejä kaikkialla 

Suomessa. Ennala teki tärkeää uskontohistoriallista tutkimusta ja raportoi paikan 

päältä Niilo Yli-Vainion tilaisuuksista, heinoslaisten kuvioista Oulun suunnalla, 
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Maranata-herätyksestä ja niin edelleen. Erityisesti heinoslaisten ja Maranata-

herätyksen maailmanlopun julistus saa Ennalan kiukustumaan: ”Heidän Jeesuksensa 

ei ole rakastava hyvä paimen. Hän on pilvissä väijyvä sanomaton uhka”. Tällaista 

muiden poisrajaamista ja omasta pelastusvarmuudesta hihkumista Ennala ei voi 

sietää. Hän alleviivaa toistuvasti, kuinka ”ei minun eikä maranata-veljien ja -sisarten 

asiana ole päättää, keitä Jeesus pitäisi ominaan tässä kaupungissa, jos Hänen 

tulemisensa nyt tapahtuisi. Vain arvella on lupa. Siinä istuessani tuntuu siltä, että Hän 

veisi mukanaan vain tyhjiä viinapulloja keräilevän vanhuksen, joka Hämeenpuiston 

penkillä niin usein yksinäisenä ja unohdettuna murentelee mustaa leipäänsä. Minne 

Hän hänet veisi? Ehkä – niin kuin Andersenin ihanassa sadussa – Hän veisi hänet 

mukanaan tähteen, tuikkivaan tähteen tuolla ylhäällä. Helminen Yrjö (Ennalan 

tapaama kadunmies) vieressäni korahtelee. Vaikuttaa siltä kuin hän itkisi hiljaa. 

Ehkäpä Jeesus hänen kohdallaan voisi ajatella asiaa, sillä onhan Helminen Yrjö 

ainakin katunut” (Hymy 5/69). 

 

Ennala puhuu aina sortuneiden puolella sortajia vastaan. Hän ei voi käsittää miksi 

kansankynttilöiden päällimmäisinä tunteina ovat omahyväisyys, ylpeys ja nyreys. 

Ennala kiinnittää huomionsa siihen, miten vahingoniloisia pelastuksestaan varmat 

usein ovat ja miten voitonriemuisesti he joskus suhtautuvat niihin, jotka eivät pelastu. 

Ennala saa lukemistaan yleisönosastokirjoituksista vaikutelman, että usein tällaista 

kirjoittajaa harmittaa lähinnä se, ”ettei hän tuhon käytyä kykene piilopaikastaan 

huutamaan ”sanoinhan minä”” (Hymy 9/67). ”Voi kaikkia meitä onnettomia”, Ennala 

parahtaa, ”jotka lapsekkaina olemme uskoneet kaikki tulleemme lunastetuiksi 

iankaikkiseen elämään Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Voi kaikkia sairaita, 

liikuntakyvyttömiä vanhuksia, orpoja, vanhoja, yksinäisiä, työttömiä, avioliitoissaan 

epäonnistuneita, sysittyjä ja syrjittyjä, jotka jo täällä ajassa ovat kovan kohtalon 

muodossa läpi käyneet eräänlaisen helvetin; edes Jumalan oma uhri ei meitä pelasta 

vielä kauheammalta helvetiltä” (Hymy 9/67). 

 

Tällainen armottomuus ei Ennalalta saa armoa. Ennala, joka näkee mahdollisessa 

Jumalassa vain rakkauden ja armon vaihtoehdon, toteaa, että tuomiopäivän 
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profeettojen suhteen meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko todeta, että he ovat 

huijareita ja vääriä profeettoja tai sitten todeta, että ”Herra itse laskettelee karkeita 

valheita pilanpäiten” (Hymy 9/67). Näistä kotimaisista vääristä profeetoista Ennala 

tarjoilee herkullisia esimerkkejä: tornionjokilaaksolainen saarnaaja Korpela, joka 

keräsi ihmisiltä pellot ja mannut vastineeksi taivaspaikasta, oululainen 

toimistoapulainen Laila Heinonen, joka uhkasi Suomea tuholla ellei kiireellä löydy 

kahdeksaasataatuhatta tosiuskovaa sekä Tampereen Kalkun oma Messias Paavo 

Halme, joka myi Betania-vesipalvelunsa kautta ”pyhää vettä” ja stigmat käsissään 

julisti, että ”pelastus on ihmisessä itsessään” (Hymy 2/68). 

Armoa ja rakastavaa Jumalaa janoava Ennala ei löytänyt herätysliikkeiden piiristä tai 

kirkon kaikuvista saleista kumpaakaan. Valitettavaa sekä kirkon että Ennalan 

kannalta. 

 

 

Epilogi 

 

Harharetkiensä, seurakäyntiensä ja pohdintojensa päätteeksi Ennala halusi avata 

keskustelun kirkon kanssa. Foorumiksi debatille hän tarjosi kanta-alustaansa Hymyä. 

Hän päätti juhlallisesti kysyä muutamia mieltään vaivaavia kysymyksiä Tampereen 

piispa Eelis Gulinilta ja toimitti tälle kirjeen, johon oli pohdintansa koonnut. Hän 

kertoi suoraan horjuvansa uskon ja epäuskon välillä ja vilpittömästi, joskin 

provosoivasti, tahtoi saada teologiset vastaukset muutamiin kysymyksiin. Näitä olivat 

esimerkiksi: ”onko helvetti olemassa”, ”joutuuko lapsi, jota ei ole ennätetty ennen 

kuolemaansa kastaa, kadotukseen”, ”pyysikö Jeesus itselleen temppeleitä”, ”salliiko 

Jumala elämäniloa”, ”miksi Jumala ei tahdo ilmaista itseään” ja muuta vastaavaa. 

Gulin ei vastannut. 

Ennala ei luovuttanut. Hän tahtoi, itsensä ja lukijoidensa tähden sekä uskoakseni 

myös oman uskonsa tähden, saada vastauksen. Hän yritti monasti soittaa Gulinille, 

mutta piispa ”ei kertaakaan päässyt puhelimeen”. Lopulta kirje 

julkaistiin Hymyssä vuonna 1966. 
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Uskon, että kirkko, jonka pappina toimin, menetti paljon tällä vastaamattomuudella. 

Moraalisen ylästatuksen ottaminen ja kadunmiesten kysymyksien karsastaminen ovat 

perkeleellisiä helmasyntejä pietismin painolastia edelleen kantavassa kirkossamme. 

Ennala, tuo puuttuva lenkki riitelevän internet-ateistin ja eksistentialistisen 

agnostikon välillä, olisi ollut papistollemme hieno keskustelukumppani. Kunpa joku 

olisi osannut löysätä lipereitään ja avata suunsa. Pastoraalinen vastauskirje Hymy-

lehden sivuilla ei olisi nimittäin ollut vastaus pelkästään Ennalalle. Se olisi ollut 

vastaus kaikille niille, jotka ovat nopeasti muuttuvan maailman myllerryksessä 

kaivanneet yhteyttä kirkkoon, niille jotka ovat myrskyn ja tyvenen välillä tähynneet 

horisontissa tuttua ristinmuotoista mastoa sitä näkemättä. 

 

Ennalan kaltaisia kriitikoita kirkkomme kaipaa. Niitä, jotka kirjoittavat kieli 

poskessa, mutta eivät hirsi silmässä. Ennalan mieli sentään ylsi yli materian. 

Tuollaista välillä parjaavaa, välillä lyyrisen herkästi maalailevaa tyyliä minä ainakin 

kaipaan. Vai voiko Kristus-kaipuusta syntyvää kiukkua ja arasti kytevää toivoa 

paremmin sanoiksi pukea, kuin Ennala ”Kirjeessään Jeesukselle” (Hymy 9/68): 

”Koetan vielä uskoa Sinuun ja ajattelen, että nuo kaksi äärettömän lempeätä tähteä, 

jotka juuri nyt näen varhaissyksyn yötaivaalla, ovat Sinun silmäsi”. 

 

Vaikka Ennala ei enää myöhemmin pappien kirjeitä kaivannutkaan, toivon, että olisin 

ehtinyt hänelle vastaamaan. Nyt en voi muuta kuin julkaista tämän jutun ja laittaa 

osoitteeksi ”Veikko Ennala c/o Taivas Hämeenpuiston yllä”. 
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Kirkon diakonia ei ole 150-vuotias 

Hannu Mustakallio 
 

 

 

Kuluvaa vuotta vietetään diakonian 150-vuotisjuhlavuotena sen johdosta, että 

Suomen ensimmäinen diakonissa Mathilda Hoffman vihittiin virkaansa Viipurissa 

1872. Juhlavuosi on osoittanut, kuinka laaja ja monipuolinen työmuoto diakonia on 

nykypäivinä. 

 

Toisaalta juhlavuosi on koko maassa rakennettu aika lailla epähistorialliselle pohjalle. 

Näin uskallan sanoa kirjoitettuani diakonian historiasta Oulun diakonissakodin, 

vanhan Kuopion–Oulun hiippakunnan ja Oulun seurakunnan historiaan sekä 

ohjattuani tutkimuksia, jotka ovat liittyneet diakonian varhaisvaiheisiin eräissä 

Kuopion hiippakunnan seurakunnissa. 

 

Olen yrittänyt tarkkailla juhlavuoden toteutusta lähinnä Oulun ja Joensuun, siis 

Pohjois- ja Itä-Suomen näkökulmasta. Kun kirkon piirissä on haluttu palata 

ensimmäiseen diakonissavihkimykseen Viipurissa 150 vuotta sitten, sitä on ikään 

kuin itsestään selvästi pidetty osoituksena diakonian viran ja seurakuntadiakonian 

yhtä pitkästä kestosta. Tällainen ajattelu on kuitenkin epähistoriallista, siis 

ongelmallista. 

 

 

Mistä oli kyse ensimmäisessä diakonissavihkimyksessä? 

 

Juhlavuonna on unohdettu, että ensimmäisessä diakonissavihkimyksessä ei ollut 

kysymys seurakuntadiakoniasta tai kirkon virasta vaan laitosdiakoniasta, vihkimisestä 

yhden diakonissalaitoksen työyhteisöön. Viipuri oli kyllä saanut vuonna 1869 oman 
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diakonissalaitoksen, mutta se piti varsin vähän yhteyksiä ensimmäiseen suomalaiseen 

laitokseen, 1867 perustettuun Helsingin diakonissalaitokseen. 

 

Kuten dosentti Mikko Malkavaara totesi kirkon diakoniapäivillä syyskuussa, 

Viipurin diakonissalaitos oli pitkään Dresdenin diakonissalaitoksen eräänlainen 

sivuosasto, jossa saksalaiset sisaret pitivät yllä orpokotia, mutta muita toimintoja 

laitoksella ei ollut. Koko maata ja kirkkoa ajatellen Viipurin laitoksella ei ollut – 

toisin kuin tästä juhlavuodesta voi luulla – juuri todellista merkitystä. 

 

Juhlavuotta on vietetty Diakoniatyöntekijöiden liiton esityksestä ja kirkkohallituksen 

toimeenpanemana. Oman panoksensa juhlavuoden viettoon on antanut myös 20 

vuotta toiminut Diakonian tutkimuksen seura, mutta siltä on nähdäkseni puuttunut 

sille kuuluva tieteellis-kriittinen näkökulma. 

 

Edellä mainitun työntekijäjärjestön julkaisema Dino-lehti kirjoitti tämän vuoden 

kolmannessa numerossaan: ”Diakonian viran päivää vietettiin 1. syyskuuta 

seurakunnissa kautta maan. Samalla tuli kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan vihkimisestä.” 

Diakoniatyöntekijöiden äänenkannattaja antoi siis selvästi ymmärtää, että jo 150 

vuotta sitten kysymys olisi ollut kirkon virasta ja siihen vihkimisestä. En voi mitään 

sille, että olisin antanut professorina reput tällaisesta vastauksesta. 

 

Pyydän anteeksi rooliani eräänlaisena esillä olevan juhlavuoden kyseenalaistajana. Se 

valitettavasti kuuluu historiantutkijan rooliin. Voimme ajatella esimerkiksi kirkkojen 

ikää, jota historiantutkijat ovat kiusallisella tavalla monesti pyrkineet nuorentamaan. 

Toivon, että kirkko ja seurakunnat ottaisivat tänä juhlavuonna huomioon sen, mitä 

tieteellisissä tutkimuksissa on aiemmin saatu selville. Tämä koskee myös 

kirkkohistoriallista, erityisesti diakonianhistoriallista tutkimusta. 
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Kirkon diakonia on ollut olemassa vasta 1944 lähtien 

 

Juhlavuosi alkoi kirkon viestinnän tiedotteella, joka oli otsikoitu: Kirkon diakonia 

viettää 150-vuotisjuhlia vuonna 2022. Juhlavuodella on hieno logo, jossa ovat 

näkyvästi esillä vuodet 1872 ja 2022 ja jota on tehokkaasti levitetty 

markkinointitarkoituksessa. Oulussa on ollut esillä teema Pohjoista diakoniaa jo 150 

vuotta. Kaupunginjohtaja ja seurakuntayhtymän johtaja ovat keväällä keskustelleet 

Oulun tuomiokirkossa siitä, mikä on diakonian paikka tämän päivän Suomessa. 

 

Juhlavuoden diakonianhistoriallinen kärki on ollut pelkästään siinä, että Mathilda 

Hoffman vihittiin ensimmäisenä suomalaisena diakonissaksi Viipurissa. Kokonaan 

on unohdettu se, että kaksi laitosta, 1894 perustettu Sortavalan diakonissakoti ja 1896 

perustettu Oulun diakonissakoti, eivät alkuvaiheessa järjestäneet 

diakonissavihkimyksiä vaan eräänlaisia päästöjuhlia, joissa valmistuvat diakonissat 

”päästettiin” seurakuntien palvelukseen. Diakonissoja ruvettiin Sortavalassa ja 

Oulussa vihkimään vasta 1920-luvulla. Seurakuntadiakonia taas tuli kirkkolakiin 

vasta vuonna 1944. Juhlavuoden aikana on annettu virheellisesti ymmärtää, että 

seurakunnat olisivat toteuttaneet diakoniaa Pohjois-Suomessakin jo 1870-luvulla. 

 

Suomalaisissa seurakunnissa ei kuitenkaan vielä 1800-luvun puolella ollut mitään 

erillisiä työmuotoja, ei myöskään diakoniaa. Viikoittaiset jumalanpalvelukset, 

keväällä ja syksyllä pidetyt rippikoulut sekä talvella pidetyt kinkerit riittivät 

seurakuntien perustoiminnaksi. Esimerkiksi kirkkokuorot tulivat seurakuntien 

työmuodoksi vasta 1910-luvulla. 

 

Sitten kun seurakunnat omaksuivat 1900-luvulla erilaisia työmuotoja, niitä ei 

toteutettu virallisen päätöksentekojärjestelmän puitteissa, vaan perustamalla 

työmuotoa varten oma yhdistys. Tämä koski monesti myös diakoniaa. 

Vanha Kuopion hiippakunta sai vuonna 1893 senaatin vahvistaman 

diakoniaohjesäännön, jossa seurakunnille annettiin ohjeita diakoniatyöntekijän 

ottamisesta sekä heidän asemastaan ja tehtävistään. 
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Kirkon diakonia ei siten ole 150-vuotias eli se ei ala vielä Mathilda Hoffmanin 

diakonissavihkimyksestä. Pikemminkin kirkon diakonia on ollut olemassa vasta 

vuodesta 1944 lähtien, jolloin seurakunnat velvoitettiin kirkkolaissa ottamaan 

palvelukseensa diakoniatyöntekijöitä. 

 

Meidän voi olla omasta ajastamme käsin vaikea tajuta, millaista radikaalia muutosta 

Kuopion uuden hiippakunnan ensimmäisen piispan Eino Sormusen ajama 

seurakuntadiakonian ohjelma 1940-luvun alkupuolella tarkoitti. 

 

 

Diakonian uranuurtajia 

 

Keitä muita diakonian vaikuttajia kuin Mathilda Hoffman olisi diakonian 

juhlavuonna nostettava esiin? Varmaan joku Helsingin diakonissalaitoksen 

vaikuttaja, ehkäpä sen mesenaatti Aurora Karamzin, ansaitsisi tulla mainituksi. 

Mainitsen muutamia lähinnä Helsingin diakonissalaitokseen liittyviä vaikuttajia 

Oulun seudulta, joka antoi 1800-luvun puolivälistä lähtien merkittävän panoksen 

suomalaisen diakonian kehitykseen. 

 

Limingan kirkkoherra Aron Gustaf Borg, entinen Helsingin yliopiston eksegetiikan 

professori, vieraili ensimmäisenä suomalaisena jo 1852 – siis 170 vuotta sitten – 

eurooppalaisen diakonian kehdossa Kaiserswerthin diakonissalaitoksessa Saksan 

Reininmaalla. Tällöin Helsingin diakonissalaitostakaan ei ollut vielä perustettu. 

Matkakertomuksensa hän julkaisi seitsemän vuoden kuluttua Kuopion Hippakunnan 

Sanomissa, kun hän oli jo Kuopion tuomiorovasti. Borgiin liittyvä 170-vuotismuisto, 

jolla on valtakunnallista merkitystä, nousee tänä juhlavuonna siis luontevasti esille. 

Ensimmäinen diakonissavihkimys Helsingin diakonissalaitoksessa päästiin 

toimittamaan vuonna 1873. Vihittävänä oli raahelaislähtöinen Emma Wichmann, 

josta tuli kohta laitoksen kolmas johtajatar. Wichmann vihittiin diakonissaksi toisena 

henkilönä Suomessa vuosi Mathilda Hoffmanin jälkeen. Hän palasi kohta Liminkaan 
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orpotytöille perustetun lastenkodin johtajattareksi. Wichmann oli Pohjois-Suomen 

ensimmäinen diakonissa, vaikka yhteys Helsingin emälaitokseen kohta katkesikin. 

 

Oululainen opettaja Mimmi Bergh julkaisi vuonna 1889 kirjasen Silmäyksiä 

aikamme emansipatsiooni-pyrintöihin, etenkin naiskysymykseen, Jumalan sanan 

valossa. Siinä hän suositteli diakonissan kutsumusta naimattomille naisille ja kehotti 

nimenomaan seurakuntia avaamaan heille tien diakonissan ammattiin. Samalla 

oululainen opettaja kehotti papistoa ottamaan diakoniakysymyksen esille 

kokouksissaan. Tämä tapahtuikin Kuopion yksityisessä pappeinkokouksessa 1889 ja 

seuraavana vuonna poikkeuksellisesti Oulussa pidetyssä hiippakunnan 

synodaalikokouksessa. 

 

Syksyllä 1896 perustettu Oulun diakonissakoti rupesi ennen muuta kouluttamaan 

kiertäviä sairaanhoitajia Pohjois-Suomen kuntiin ja seurakuntiin, joissa monesti ei 

vielä ollut sairaanhoitajia eikä lääkäreitäkään. Diakonissakoti oli seurakunnallinen 

laitos, se edusti siis seurakuntadiakoniaa. Diakonissakodin sisäinen kiinteys 

voimistui, kun se vuonna 1922 omaksui käytännössä Helsingin laitoksessa 

vanhastaan voimassa olleen sisarkotijärjestelmän. Tämä näkyi muun muassa 

diakonissavihkimysten käyttöön ottamisena ja diakonissakodin määräysvallan 

lisääntymisenä valmistuneiden diakonissojen sijoittamisessa seurakuntiin. 

 

Toisen maailmansodan aikainen murroskausi nosti esille kysymyksen 

seurakuntadiakonian aseman vahvistamisesta. Kun diakoniakysymystä käsiteltiin 

Oulun hiippakunnan synodaalikokouksessa syksyllä 1942, sen oli tuomiokapitulin 

puolesta valmistellut diakonissakodin johtaja A. I. Heikinheimo. Heikinheimo 

asettui kannattamaan ehdotusta diakoniatyöntekijän ottamisesta jokaisen seurakunnan 

palvelukseen, vaikka hän pyrkikin tasapainoilemaan erilaisten näkemysten 

välimaastossa. 
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Pappeinkokous ei ollut suoraa päätä valmis hyväksymään piispa Eino Sormusen 

ohjelmaa, vaan yhtyi piispa J. A. Mannermaahan, joka hänelle luonteenomaisella 

tavalla taloudellisiin seikkoihin vedoten kehotti etenemään asiassa varovaisesti. 

 

Sormusen radikaali linja pääsi kuitenkin selvästi voitolle vuoden 1943 

kirkolliskokouksessa. Diakoniatyöstä huolehtiminen tuli kirkkolakiin tehdyn 

muutoksen johdosta vuonna 1944 entistä suuremmassa määrin seurakuntien 

vastuulle. Niiden lakimääräisenä tehtävänä oli tästä lähtien ottaa palvelukseensa 

diakoniatyöntekijöitä, mikä tarkoitti käytännössä ennen muuta diakonissoja. 

 

 

Diakonia Joensuussa 

 

Entä sitten diakonia Joensuussa? Seurakuntalehti Kirkkotie julkaisi elokuun lopussa 

laajan artikkelin 150-vuotiaasta diakoniasta. Siinä Mathilda Hoffman todettiin 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ensimmäiseksi diakonissaksi. 

Joensuun osalta diakonian kuvaus lähti liikkeelle lähinnä vuoden 1972 

kansanterveyslaista. Artikkelin kirjoittaja ei tiennyt, että Heikki Kastarinen on 

kirjoittanut vuonna 2006 erittäin ansiokkaan kirkkohistorian pro gradu -tutkielman 

diakoniatyöstä Joensuun kaupungissa 1895–1944. Siinä hän kertoo muun muassa, 

että Joensuu sai vuonna 1895 ensimmäisenä diakonissan koko vanhassa Kuopion 

hiippakunnassa. 

 

Venla Lyytikäinen on puolestaan käsitellyt 2015 diakoniatyötä Joensuun 

seurakunnassa vuosina 1945–1972 tutkielmassaan, joka myös on ansiokas. 

Diakoniatyöstä Joensuussa on siis vuoteen 1972 saakka ansiokkaat kuvaukset. 

Vanhempien aikojen osalta Kirkkotien artikkelissa esiteltiin Liperin seurakunnan 

diakoniatyötä, jolla ei ollut kuitenkaan mitään tekemistä Joensuun kaupungin kanssa. 

Kirkkotien laaja diakonia-artikkeli jatkoi juhlavuoden yleistä linjaa: 

diakonianhistoriallinen puoli jäi varsin vaatimattomaksi. 
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Onko meillä luterilaisilla kutsumusta 

mihinkään?  

Eeva Vallisaari  
 

 

  

Helsingin Paavalinkirkko on kotikirkkoni, mutta korona-aikana löysin itselleni 

toisenkin kotikirkon. Se on kaukana, toisessa maassa eikä sinne pääse edes nyt 

koronarajoitusten päätyttyä. Olen kyllä käynyt siellä elämäni aikana muutamia 

kertoja, mutta mukaan messuihin päädyin vasta nyt, kiitos YouTube-kanavan, joka 

löytyi myös kotitelevisiostamme.  

 

Kirkko on Pariisin Notre-Dame. Nyt suljettu ja edelleen korjauksen alla vuonna 2019 

tapahtuneen tulipalon jälkeen. Mutta digimaailmassa sinne pääsee, sillä Ranskan 

katolisen tv-kanavan KTO:n taltioimia Notre-Damen messuja löytyy verkosta 

runsaasti.  

 

Tämä kirkkoharrastukseni alkoi, kun ensin löysin pätkiä upeaa urkumusiikkia, sitten 

hienoa liturgista kuorolaulua, palasia upeista messuista. Kaikki huippua, onhan kyse 

Ranskan ykköskatedraalista. Vähitellen ajauduin katsomaan kokonaisia 

messutaltiointeja. Tunnelma, joka oli samalla kertaa sekä äärimmäisen juhlava että 

herkkä ja harras, koukutti.  

 

Heiveröisestä ranskantaidostani huolimatta aloin kuunnella saarnoja. Varsinkin 

Pariisin arkkipiispan (seurannassani kahden peräkkäisen virassa olleen) mietiskelevä, 

pohtiva saarnatyyli teki vaikutuksen. Usein toistui sana vocation, vokaatio, kutsumus. 

Tuntui luontevalta, että kutsumuksen löytämisestä puhuttiin opiskelijamessuissa, 

joissa kirkollisille aloillekin valmistuvia, mutta kun tuo sama vocation mainittiin 

myös tavalliselle kirkkokansalle varsin usein ja niin ensi kommuunion saaville 

lapsille kuin konfirmaatioon tulevillekin, piti asiaa selvittää. Mistä on kysymys?  
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Sana vokaatio on käytössä meilläkin, olen seurakuntaneuvoston jäsenenä myöntänyt 

monelle nuorelle teologian maisterille vokaation eli määräaikaisen papinviran 

pappisvihkimystä varten. Ranskassa perusmerkitys on sama. Kutsumus, vokaatio (lat. 

vocatio, kutsu) tarkoittaa kristillisessä kirkossa hengellisen työn tekijän, erityisesti 

papin, Jumalalta saamaa kutsua työhönsä. 

 

Mutta Notre-Damen saarnoista ymmärsin, että se on paljon muutakin, se koskee 

jokaista kastettua. Ranskan katolisen kirkon ja eri sääntökuntien sivuilta löytyi asiasta 

laajaa pohdintaa. Huomasin, että kutsumus on aihe, josta katolisessa kirkossa 

puhutaan. Oma kielitaitoni kävi yksiin, kun eteen tuli lapsille tarkoitettu videosarja, 

jakso, jossa (leikki)koira Théobule kysyy: ”C’est quoi la vocation?” – Mikä se 

kutsumus oikein on? Ja dominkaaniveli Hani vastaa: Kutsumus on sitä, että Jumala 

kutsuu meitä rakentamaan kanssaan maailmaa, jossa jokainen löytää paikkansa. Sitä 

varten Jumala on antanut meille taitoja ja kykyä, erilaisia ominaisuuksia. Löydät 

kutsumuksesi, kun mietit mitä osaat, sitä varten on hyvä kuunnella muita, Jumalaa ja 

miettiä sydämessään.  

 

Meillä Suomessa kutsumus on jotenkin vanhanaikaiseksi koettu sana. Ei sitä kovin 

paljon käytetä, ei tavallisessa eikä kirkollisessa kielenkäytössä. Arvaan, että ay-

puolella sitä on haluttu karsia, yhdistyyhän ajatus esim. opettajan tai sairaanhoitajan 

kutsumustyöstä siihen, että jos on kutsumus, niin matala palkka riittää. Ehkä kirkon 

aloilla on sama juttu.  

 

Jään miettimään sanaa. Törmään siihen Helsingin Sanomien hyvinvointipalstan 

jutussa, jossa nelikymppinen, perheellinen suomalaisnainen kertoo vaihtaneensa 

asiantuntijatyön seksityöhön. ”Kokeilu kannatti Annun mukaan, sillä sen avulla hän 

kokee löytäneensä oman kutsumuksensa.” 

 

Kutsumuksen käsite on siis meillä suomalaisillakin tiedossa ja käytössä ja yleensä se 

liitetään työhön, ammattiin. On sitä tutkittukin, ainakin Kirkon tutkimuskeskuksessa 

tutkija Maarit Hytönen. Sillä Lutherkin siitä puhui: Kutsumus ei liity pelkästään 
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papin tehtäviin, vaan kaikki työ on Jumalan edessä yhtä arvokasta; kutsumusta voi 

toteuttaa niin kotona ja työssä kuin harrastuksissakin. 

 

Mutta ei sanaa meille tavallisille ihmisille Suomen ev-lut kirkossa ainakaan käytetä. 

En tiedä puhutaanko siitä kirkon asiakirjoissa, epäilen, enkä sanaa ainakaan 

viimeisimmistä kirkon strategioista löydä. Tilalle on varmaankin etsitty muita 

käsitteitä ja ilmaisuja, ainakin silloin kun puhutaan ulospäin, seurakuntalaisille. 

Puhutaan lähimmäisenrakkaudesta, hyvän tekemisestä. Siitä miten 

vapaaehtoistoiminnan kautta voi löytää merkityksen ja yhteyden mielekkääseen 

elämään. Onnellisuutta ja terveyttäkin luvataan. Eli samaan tapaan kuin puhuvat 

monet muutkin vapaaehtoisia työhönsä houkuttelevat tahot.  

 

Sana kutsumus voisi kuitenkin olla käyttökelpoinen meilläkin. Ja nimenomaan 

kirkossa, onhan se ihan kristinuskon keskiössä oleva käsite. Miksi sitä ei käytetä? 

Nykyihmiset etsivät ja haluavat kokea merkityksellisyyttä, tehdä jotakin arvokasta, 

löytää elämäntehtävänsä.  

 

Ajatus siitä, että meistä jokaista tarvitaan, että jokainen meistä on mukana 

rakentamassa omalla panoksellaan yhteiskuntaa, omaa lähiyhteisöään ja myös 

kirkkoa, on hieno ja tärkeä. 

 

Voisiko myös Suomessa kirkon sanomaa olla se, että puhuttaisiin kasteessa saadusta 

kristityn kutsumuksesta – kutsusta tulla mukaan, veli Hanin sanoin, rakentamaan 

maailmaa sellaiseksi, jossa jokaiselle löytyy paikka. Sillä jokaisella meistä on jotakin 

osaamista, taitoa ja kykyä, joka kelpaa tähän, ja jokaisen osallistumisella ja 

osaamisella on merkitystä.  

 

Kirjoittaja on maallikko, eläkkeellä oleva viestinnän ammattilainen, Paavalin 

seurakunnan jäsen ja luottamushenkilö.  
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Sairaalateologiaa – eli solunsalpaajien 

vaikutuksesta teologin aivoihin 

Matti J. Kuronen 
 

 

 

Ensimmäisessä sytostaattihoidossa ei lähtenyt tukka eikä kynnet. Kylmätumput 

raajoissa jääpaloja pureskellen huomasin, että solunsalpaajat avaavat ainakin 

aivosoluja.   

 

Tuli Jumala mieleen ja syntyi kinos mietteitä aivojen umpihangessa. 

Miksi Jumala loi maailman ja ihmisen?  Luomiskertomuksen alussa Jumala puhuu 

itsekseen, mutta ei itsestään mitään. Halusiko hän yksinäisyydessään nähdä, miltä 

hän näyttää ja teki omakuvan? Mutta me saamme siunatessamme itseämme ruikuttaa: 

Kirkasta ja käännä meille kasvosi. Me elämme Jumalan selän takana. 

 

Syntiinlankeemus avasi hänet dialogiin: Missä olet Adam?  Lupa syödä melkein 

kaikista puista paitsi siitä ei poistanut siunausta, lupasi vaan rankan työpaikan ja 

vaikeat synnytyksen sekä johti väestönsiirtoon jonnekin Paratiisista itään. Se ei 

sammuttanut sääliä. Nähdessään millaiseen maisemaan hänen luomansa joutuivat, 

hän teki heille nahasta vaatteet.  Jengin liivien selässä saattoi lukea ”Hell’s Angels” 

 

Silloisten jumalten kokoontumisajoissa Jumala joutui kuitenkin esittelemään itsensä 

edustajien välityksellä ottaakseen etäisyyttä kaikkien baalien ja astartien joukoista. 

Hän sanoi olevansa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Erottui ainakin 

juutalaisessa korvassa: Ai Hän eikä joku niistä –shalom. 

 

Raskaan sarjan ottelussa Jobin kanssa Jumala ehkä oppi, että hän voi olla väärässä, 

vaikka loi krokotiilin. Jobin kysymykset eivät saaneet vastausta: ”Ettekö näe, että 

Jumala on tehnyt väärin minua kohtaan?” Jumala vaikenee saarnaamalla.  Kirjan 
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loppuun on jonkun varhaisen kirkolliskokouksen päätöksellä liitetty Happy End, 

missä Job rehabilitoidaan ja palkitaan jopa kolmella tyttärellä, joille isä antoi nimet 

Pulu, Hajuherne ja Meikkipussi.  

 

Jumala mököttää. Vasta Uuden testamentin puolella hän avaa suunsa ja puhuu 

Pojalleen vakuutellen rakkauttaan. Tässäkään hankinnassa hän ei päässyt 

yksinäisyydestään, vaan pani enkelin asialle. 

 

Kohtaammeko me tässä kohtalokkaan käännösvirheen? Yksi sana on saattanut kaataa 

meidät. Latinistit menivät kääntämään kreikan sanan Logos (Joh. 1:1) Vulgataan 

opettajien mieliksi Sanaksi, joka on vain sen yksi merkitys. Se voisi tarkoittaa myös 

perusmerkitystä, syväymmärrystä, tolkkua, ideaa. Patristiikasta opin, että emme voi 

tavoittaa Jumalaa persoonana, vaan hänen energiansa. Tarkoittaisiko se Ultimate 

Concernia, perimmäistä haastetta, jonka edessä meidät on kohdattava – Jumalaksi 

sanomaamme. (Anteeksi Paul Tillich:) 

Rajallisuutemme ja kuolevaisuutemme, Elämän mielettömyys sekä syyllisyys.   

Kun Jumala on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon, on se näiden 

kohtaamisen ja työstämisen takana – tai siinä tekemisessä. 

 

Hoito päättyy, suonet puhdistetaan ja aivot alkavat varoitella, että älä poika mopolla 

kirkon moottoritielle. Helpommalla pääsee, kun muistelee kauan sitten tapahtunutta 

uskonpuhdistusta eikä muista, että se alkoi silloin – mutta milloin se pääsi loppumaan 

ja aloimme kiinnostua pappien sukupuolesta ja muusta sukupuolielämästä? 
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Kirkon panos ihmisten hädän ja pahoinvoinnin 

lievittämisessä 

Heikki Hesso 
 

 

 

Minulta pyydettiin Vartijaan kirjoitusta, jossa kertoisin, miten nuorten pahoinvointi 

näkyy seurakuntatyössä ja mitä sille seurakunnissa tehdään. Tämä kirjoitus nousee 

työstäni ja havainnoistani Porissa. 

 

Ihmisten pahoinvointi ja nuorten jaksaminen on ollut pitkään otsikoissa ja uutisissa. 

Kun sanon työskenteleväni oppilaitospappina, minulta välillä kysytään, voivatko 

nuoret todella niin huonosti kuin uutisoidaan. Vastaan: osa voi todella huonosti, 

osalla menee hyvin. Nuorten pahoinvointi ja yksinäisyys oli totta jo ennen 

pandemiaa, mutta etäkoulu, yhteisöllisyyden väheneminen ja somesta nouseva kuva 

täydellisestä elämästä osaltaan ovat huonontaneet opiskelijoiden hyvinvointia.  

 

Erityinen huoli on ollut erityisesti heistä, jotka ovat kadonneet, pudonneet avun 

piiristä. On paljon yksinäisyyttä, toivottomuutta, joka nousee sekä oman elämän 

haasteista ja suruista mutta myös globaaleista uhkakuvista, jotka maalaavat nuorten 

tulevaisuudennäkymiä. Oppilaitostyössä olen nähnyt myös sen, kuinka paluu 

kampuksille on tuonut hyvinvointia monen opiskelijan elämään. Parhaimmillaan 

oppilaitosyhteisön jäsenet kohtaavat toisensa, jakavat vinkkejä opiskeluun liittyen, 

kysyvät kuulumisia, käyvät kahvilla ja rakastuvat.  

 

Kirkon auttamistyöstä tulee ensimmäisenä mieleen diakoniatyö, jonka juhlavuotta 

tänä vuonna vietetään. Diakoniatyöntekijät ovat nähneet avun tarpeen kasvun ehkä 

kaikkein selvimmin. Ihmisillä on huolta toimeentulosta ja tähän huoleen vielä 

lisätään uutiset sodasta, ilmastonmuutoksesta ja tulevan talven sähköpulasta. On tarve 

materiaaliselle avulle ja henkiselle tuelle. Nuorisotyössä nuoria kohdataan 
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katupäivystyksissä ja kouluvierailuilla, joilla myös on mahdollista havainnoida 

hiljaisia signaaleja siitä, mitä nuorten elämässä on tapahtumassa. Somessa aktiivisten 

kirkon työntekijöiden kohtaamistyötä lienee mahdotonta tilastoida tarkasti mutta 

isoista määristä kohtaamisia on kyse. Omassa “kuplassani” kateellisena olen 

seurannut mm. Late Mäntylän, Marjut Mularin, Sanni Rissasen ja Johan Savolan 

työtä somessa. 

 

Toimiessani erilaisissa opiskelijahuoltoryhmissä painotan monesti kirkon 

(oppilaitos)työn keskusteluapua. Kirkon työntekijälle harvoin on monien viikkojen 

jonot, kirjauksia keskusteluista ei yleensä tehdä eikä tietoa mene oppilaitokselle tai 

Kelalle. Työntekijöitä on myös monia: pappeja, diakoniatyöntekijöitä, 

nuorisotyöntekijöitä. Mieleen tulee myös kirkon tilat ja toimitukset. Kaunis musiikki 

kirkossa, jonne autojen ja kaupungin äänet ja hälyt eivät pääse, voi olla rauhoittava 

kokemus. Samoin kirkolliset toimitukset, joissa ollaan yhdessä ja pappi vakuuttaa, 

että kaikki menee hyvin.  

 

Voisi siis sanoa, että kirkolla resurssia keskusteluapuun lähtökohtaisesti on, ainakin 

enemmän kuin ylikuormitetulla julkisella sektorilla. Palvelut ovat myös 

pääsääntöisesti maksuttomia. Mahdollisuuksia keskusteluun on myös kirkon 

keskusteluavun välityksellä. Minusta tuntuu, että monet kuitenkin vierastavat kirkon 

keskusteluapua – kynnys puhua juuri kirkon työntekijälle tuntuu olevan välillä 

korkea. Pelätäänkö tuomitsemista vai ajatellaanko, että kirkon työntekijä ei ole 

keskustelun ammattilainen siinä, missä koulutettu terapeutti? Vai ajatellaanko, että 

jos ei itse ole hengellinen tai kirkollinen ihminen, niin ei voisi keskustella kirkon 

työntekijän kanssa?  

 

Monet seurakunnat ovat lanseeranneet käyttöön Walk in-terapian ja walk-in talk –

toimintamallin. Näissä toiminnoissa nuorille tarjotaan keskusteluaikoja joko 

koulutetun lyhytterapeutin tai kohtaamisen ammattilaisen kanssa. Ajatuksen 

Suomeen on tuonut Mikko Mäkelä, joka nykyään toimii Nuorten ja Lasten 

keskuksen toiminnanjohtajana. Aihe esiteltiin heinäkuussa Porissa Suomi Areenalla 
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kirkon paneelissa. Ilman ajanvarausta tapahtuva toiminta koulutetun ammattilaisen 

kanssa saattaa jo yhdellä kerralla antaa eväitä siihen, mihin suuntaan ja mitä valintoja 

nuori haluaa tehdä. Olennaista on kuunteleminen ja kohtaaminen. Tätä kirjoittaessa 

Walk in -työmuotoa tarjotaan muun muassa Tampereella, Helsingissä, Oulussa, 

Espoossa. Porissa sen on tarkoitus alkaa tänä syksynä.  

 

Kokemukseni mukaan kirkon työntekijöillä on hyvät verkostot alueensa 

auttamistahoihin. Kun työntekijään luotetaan, hänelle tulee auttamispyyntöjä myös 

muiden ammattilaisten kautta. Näitä tahoja ovat esimerkiksi kaupungin nuorisotyö, 

Ohjaamo-palvelut, erilaiset kolmannen sektorin toimijat (täällä Porissa mm. 

Ystäväkahvila Muru, Kulttuuripaja Lumo ja Kohtaamispaikka Lissu muutamia 

mainitakseni). Olennaista on kysyä “Mitä haluat minun tekevän sinulle?” (Mark. 

10:51). Oppilaitostyössä yhteistyötä tehdään opintopsykologien, kuraattoreiden, 

opinto-ohjaajien, opettajien, opiskelijaterveydenhuollon ja opiskelijajärjestöjen 

kanssa. Kaikki viisaus ei asu kirkon työntekijässä, mutta hän tuo yhteisöön oman 

panoksensa ja resurssinsa, joka usein on aikaa kohtaamiselle ja osaaminen 

eksistentiaalisista ja ihmisen herkimmistä asioista. Minusta kirkon työntekijä voi 

myös rohkaista ihmisiä toivoon. Ei niin, että kaikki selitetään infantiilisti parhain päin 

vaan rohkaisten ihmisiä kohtaamaan tuleva. Elämän syvyydessä on löydettävissä 

jotain, mikä kantaa ja vie eteenpäin. Tulevaisuus ei ole helppo tai ongelmaton, mutta 

se on avoin. 

 

 

Kirjoittaja on oppilaitosteologi Porin evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä 
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Kristinuskon kauhu ja pelastus 

Lauri Kemppainen 
 

 

 

Painajainen – kauhu ja maailma 

 

Aivan ensiksi on syytä tiedostaa, että kun puhutaan pelastuksesta, oletetaan samalla, 

että on jotain, miltä tai mistä pelastusta tarvitaan. Pelastuspuheen varjoissa vaanii siis 

aina uhka. Se ei ole koskaan kaukana kauhusta. 

Kirjailija Marko Hautala toteaa Kuolleiden valssi -teoksensa lopuksi, että ”hyvän 

kauhutarinan jälkeen tulee toisinaan tunne, joka tiivistyy Pitkä kuuma kesä -novellin 

sanoissa aivan kuin joku olisi hetken puhunut totta.” 

Aivan kuin joku olisi hetken puhunut totta. 

 

Tämä on mielestäni loistava kiteytys. Olen katsonut elämäni aikana paljon 

kauhuelokuvia – ja jopa kirjoittanut yhden kauhuromaanin – mutta koskaan ei fiktio 

ole vetänyt vertoja tosielämän kauheuksille. Kauhuelokuvat eivät ole vieneet minulta 

yöunia, ne eivät ole jääneet mieleeni kummittelemaan. Toisin kuin esimerkiksi 

logoterapian kehittäjän Viktor Franklin kuvaus keskitysleirikokemuksistaan. 

Kirjassaan Ihmisyyden rajalla Frankl kertoo, kuinka vangit eräänä yönä huomaavat, 

että yksi heistä pyörii levottomana unissaan ja näkee selvästi painajaisia. Hetken 

mietittyään he päättävät kuitenkin olla herättämättä toveriaan, koska mikään 

painajainen ei voi olla hirvittävämpi kuin se todellisuus, johon hänet herätettäisiin. 

”Hei, herää, se oli vain pahaa unta. Oikeasti olet täällä keskitysleirillä…” 

 

Tällaisessa maailmassa me elämme. 

 

Eikä kauheuksissa ole kyse vain ihmisen aikaansaannoksista. Olen usein ihmetellyt, 

miksi luonnosta puhutaan niin pehmein äänenpainoin. Läheinen luontoyhteys ja 
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esimerkiksi yhteiskunnan patriarkaaliset rakenteet asetetaan usein vastatusten, vaikka 

nimenomaan ”luonto” jos mikä on usein äärimmäisen ”patriarkaalinen”. 

 

Veikkauksen asiakaslehti X:ssä oli pari vuotta sitten juttu, joka käsitteli tasapeliä. 

Urheilumaailmasta siirryttiin lopuksi tarkastelemaan maailmaa yleisemmällä tasolla. 

Tässä pari sitaattia jutusta: 

 

’Kiimassa olevat hirvet saattavat jättää keskinäisen uhittelun kesken ilman selkeää 

voittajaa ja häviäjää. Muuten eläimet yleensä selvittävät voittajat ja häviäjät: kuka 

on lauman alfa ja kuka beta. Tasapeli on oikeastaan luonnoton. Luonnossa ei esiinny 

kompromissia, staattista tilaa. Kamppailu ja selviytyminen on osa evoluutiota. 

Evoluutiobiologi ja ekologi Hanna Tuomisto Turun yliopistosta pitää tasapeliä 

monimutkaisena asiana, kun sitä tarkastelee biologian näkökulmasta. Tietysti monet 

lajit elävät rinnakkain ja sopusoinnussa, mutta silti käynnissä on jatkuva kilpailu. 

”Jokainen yksilö tarvitsee tilan ja resurssin elääkseen. Jos eläin ei löydä ruokaa, se 

häviää. Kun petoeläin syö toista petoeläintä, käynnissä on jatkuva kamppailu. Aina 

toinen voittaa, toinen häviää.” 

Tuomiston mukaan ihminen ei eroa mitenkään muista petoeläimistä. Eläimet 

luonnostaan ylikäyttävät resursseja, ja ihminen tekee täysin samaa. Vielä toistaiseksi 

resursseja on riittänyt, mutta Tuomisto ennustaa, että jossain vaiheessa luonnonvarat 

loppuvat kokonaan. ”Vaikka pidämme itseämme älykkäänä lajina, käyttäydymme 

kuin mikä tahansa eläin.”’ 

’(Ilkka Pernu, ”Kuka keksi tasapelin?”) 

 

Valistusfilosofi Thomas Hobbes puhui luonnontilasta ”kaikkien sotana kaikkia 

vastaan” ja määritteli elämän ”ilkeäksi, väkivaltaiseksi ja lyhyeksi”. Markiisi de 

Saden mukaan jo luontokin opettaa, että heikot on annettu orjiksi. 

Solidaarisuutta, myötätuntoa ja yhteyttä korostava luontohengellisyys on usein 

pikemminkin hengellisen elämän seuraus kuin lähtöpiste. Ihminen ei välttämättä 

kohtaa luonnossa rakastavaa Jumalaa, vaikka hän kuinka halailisi 

alpakankarvaponchossa pappilanpihan pajupihlajaa. 
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Aldous Huxley analysoi terävästi kirjassaan The Perennial Philosophy, että: 

’Aina kun Jumalan ajatellaan sisältyvän kokonaan aikaan, on Hänet taipumus nähdä 

pikemminkin ”numeenisena” kuin moraalisena olentona; rajoittamattoman voiman 

Jumalana – ei voiman, viisauden ja rakkauden Jumalana. Tällainen Jumala on 

tutkimaton ja vaarallinen hallitsija, jota lepytellään uhreilla; ei niinkään Henki, jota 

ylistetään hengessä. Tämä kaikki on vain luonnollista, koska onhan aika jatkuvaa 

tuhoutumista. Siispä Jumala, joka on täysin ajassa, on Jumala, joka tuhoaa yhtä 

nopeasti kuin luokin. Luonto on aivan yhtä käsittämättömän kauhistuttava, kuin se on 

viehättävä ja yltäkylläinenkin. Mikäli jumalallinen ei ylitä ajallista järjestystä, jossa 

se on kyllä läsnä, ja mikäli ihmisen henki ei ylitä aikaan sidottua sielua, ei Herran 

teitä ole mahdollista oikeuttaa ihmiselle. Universumissa ilmenevä Jumala on 

vastustamaton Olento, joka puhuu Jobille pyörremyrskystä, ja jonka tunnuksia ovat 

Behemot ja Leviatan, kotka ja sotahevonen.’ 

 

Minusta tuntuu, että yksi tapa ymmärtää kauhuelokuvien ja kauhukirjallisuuden 

vetovoima, on nähdä ne luonnontilan sensuroimattoman rehellisinä kuvauksina. Me 

emme mielellämme ajattele, mitä tuolla metsässä tapahtuu. Me mieluummin 

unohdamme veriset kynnet ja kulmahampaat. Kauhufiktio muistuttaa meitä maailman 

kauhistuttavista kasvoista mutta tekee sen turvallisesti kotisohvalta käsin. 

 

Kauhutarinat ovat usein myös kuvauksia todellisuuden pohjimmaisesta absurdiudesta 

ja merkityksettömyydestä. Kuten Hautala kirjoittaa, ”kauhutarinat ovat täynnä 

synkkiä valaistumiskokemuksia, minuuden hajoamisia, kohtaamisia lopullisen 

toiseuden kanssa.” 

Filosofi Bertrand Russellin kuuluisa kiteytys modernin tieteellisen maailmankuvan 

seurauksista on melkoinen kauhunovelli jo itsessään. Näin Russell kirjoittaa: 

 

’Yleisesti ottaen tiede paljastaa meille tarkoituksettoman ja merkityksettömän 

maailman. Tällaisessa maailmassa, jos missään, on ihanteemme löydettävä kotinsa. 

Ihminen on sellaisten syiden tulosta, joilla ei ollut minkäänlaista päämäärää. Hänen 

alkuperänsä, kehityksensä, toivonsa, pelkonsa, hänen rakkautensa ja uskonsa eivät 
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ole mitään muuta kuin sattumanvaraisten atomien kokoelma. Mikään into, sankaruus, 

ajatuksen tai tunteen voima ei voi kannattaa yksilön elämää yli kuoleman rajan. 

Kaikkien ihmisten aikojen saavutukset, kaikki omistautuminen, inspiraatio ja 

kirkkaimmankin päivän nerous on tuomittu hävitettäväksi, kun aurinkokunta lopulta 

kuolee. Ihmisen suurimmatkin saavutukset hautautuvat lopulta universumin 

raunioihin. Kaikki nämä asiat ovat – vaikka ehkä eivät vailla ongelmia – niin 

varmoja, että mikään filosofia, joka ne kieltää, ei voi kestää. Vain ja ainoastaan 

näiden totuuksien pohjalle, vain tämän pohjattoman epätoivon horjumattomalle 

perustalle, voidaan ihmissielun asumus tästedes rakentaa.’  

(Why I Am Not a Christian. Suom. Aku Visala) 

 

Tällainen ”epätoivon horjumaton perusta” kuulostaa painajaiselta. Ja tämä on sitä, 

mitä maallistuneella ajattelulla on meille tarjota. Olen vuosien mittaan pyrkinyt 

haastamaan tällaista todellisuuskäsitystä. Olen kirjoittanut, puhunut, räpännyt ja jopa 

huutanut kristillisen uskon kauneudesta ja naturalistisen maailmankuvan puutteista. 

Olen halunnut herätellä ihmisiä nihilismin painajaisesta. Tämän takia monenlaisten 

kristittyjen on ollut helppo olla samaa mieltä kanssani. 

 

Nyt aion kuitenkin mennä pidemmälle. Aion kysyä: Edustaako kristillinen julistus 

sittenkään herätystä painajaisesta? Itse asiassa onko se edes hyvä uutinen – 

ilosanoma? Minusta nimittäin näyttää siltä, että mikäli kristinusko sellaisena kuin se 

usein esitetään on totta, on todellisuus vielä paljon kammottavampi, kuin Hobbesin 

kaikkien sota kaikkia vastaan tai Russellin merkityksetön maailma. Ehkä ihmisiä ei 

edes kannattaisi herätellä. Ehkä armollisempaa olisi antaa heidän vain nukkua. Koska 

kuten Viktor Frankl vankitovereineen ymmärsi, painajainenkin on parempi kuin 

keskitysleiri. 
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Keskitysleiri – kauhu ja Jumala 

 

Reformaattori Martti Luther kirjoittaa teoksessaan Sidottu ratkaisuvalta näin: 

’Tässä on uskon ylin aste: uskotaan laupeaaksi hänet, joka tekee niin harvat 

autuaiksi ja joka niin monet tuomitsee kadotukseen, uskotaan vanhurskaaksi hänet, 

joka oman tahtonsa mukaisesti meidät ehdottomasti tekee kadotukseen tuomittaviksi, 

niin että hän, Erasmuksen esityksen mukaan, näyttää nauttivan kurjien tuskista ja 

ansaitsevan paremminkin vihaa kuin rakkautta. Jos minä siis jotenkin voisin käsittää, 

millä tavalla se Jumala on laupeas ja vanhurskas, joka osoittaa niin suurta vihaa ja 

nurjamielisyyttä, ei usko olisi tarpeen.’  

(Suom. A. E. Koskenniemi) 

 

Näinkin Luther kirjoittaa: 

’Kun siis järki kiittää Jumalaa siitä, että hän pelastaa ansiottomat, mutta syyttää 

häntä siitä, että hän tuomitsee kadotukseen ne, jotka eivät ole sitä ansainneet, se 

osoittautuu syylliseksi siinä, ettei se kiitä Jumalaa Jumalana, vaan oman etunsa 

palvelijana, toisin sanoen, se etsii ja kiittää omaansa, ei Jumalaa eikä sitä, mikä 

Jumalan on. Mutta jos sellainen Jumala, joka seppelöi ansiottomat, on sinulle 

mieleen, niin ei hän ansiottomat kadotukseen tuomitsevanakaan saa olla sinulle 

vastenmielinen.’ 

(Suom. A. E. Koskenniemi) 

 

Ja vielä: 

’Jää kuin jääkin järjenvastaisuudeksi – järjen arvostelun mukaan – se, että 

oikeudenmukainen ja hyvä Jumala vapaalta ratkaisulta vaatii mahdottomia, että hän, 

vaikka vapaa ratkaisu ei voi tahtoa sitä, mikä hyvä on ja vaikka se ehdottomasti on 

synnin orja, kuitenkin lukee tämän sen syyksi, ja että hän jättämällä Hengen 

antamatta, ei ensinkään toimi sen lempeämmin tai armollisemmin kuin jos paaduttaa 

tai sallii paaduttavan. Tähän järki jälleen sanoo, että se ei todista hyvästä ja 

lempeästä Jumalasta. Tämä ylittää liiaksi sen käsityskyvyn, eikä se voi ottaa itseään 

vangiksi, niin että uskoisi sen Jumalan hyväksi, joka näin toimii ja arvostelee, vaan 



364 

 

se tahtoo, syrjäyttäen uskon, koetella, nähdä ja käsittää, kuinka hän on hyvä, ei 

julma. Silloin se kyllä käsittäisi, jos Jumalasta sanottaisiin tällä tavalla: Ei hän 

ketään paaduta, ei hän ketään tuomitse kadotukseen, vaan hän armahtaa kaikkia, hän 

pelastaa kaikki; nyt, kun helvetti on hävitetty ja kuolemanpelko poistettu, ei tarvitse 

pelätä mitään tulevaa rangaistusta. Siksipä se noin kuumeisesti yrittää tehdä 

Jumalan syyttömäksi ja puolustaa häntä oikeamielisenä ja hyvänä. Usko ja Henki 

sitä vastoin arvostelevat toisin: nämä uskovat Jumalan hyväksi, vaikka hän tuhoaisi 

kaikki ihmiset.’ 

(Suom. A. E. Koskenniemi) 

 

Tätä viimeistä virkettä on ehkä hyvä kaiuttaa hetken aikaa mielessä: ”Uskovat 

Jumalan hyväksi, vaikka hän tuhoaisi kaikki ihmiset… Vaikka hän tuhoaisi kaikki 

ihmiset… Tuhoaisi kaikki ihmiset…” 

 

Tällaisesta näkemyksestä on tapana käyttää termiä ”voluntarismi”. Voluntarismi 

korostaa tahdon asemaa suhteessa järkeen. Voluntarismin käypä määritelmä löytyy 

Sokoksen kauppakassin kyljestä: ”Tärkeintä on että omat valinnat on omia. Se tekee 

niistä hyviä.” 

 

Anglikaanipappi, kirjailija ja Cambridgen professori William Inge kirjoitti toisen 

maailmansodan aikoihin, että ”jos me haluaisimme löytää syntipukin, jonka harteille 

laskea kurjuudet, joilla Saksa on maailmaa koetellut… Olen yhä vakuuttuneempi 

siitä, että pahin kyseisen maan pahoista neroista ei ole Hitler tai Bismarck tai Fredrik 

Suuri, vaan Martti Luther… Luterilaisuus palvoo Jumalaa, joka ei ole 

oikeudenmukainen eikä armollinen…” 

 

 Kuulostaako Ingen analyysi kohtuuttomalta? Ehkä. Mutta vaikea johtopäätöstä on 

kiistääkään, kun Luther itse kirjoittaa tällaisia virkkeitä: ”Jos sellainen Jumala, joka 

seppelöi ansiottomat, on sinulle mieleen, niin ei hän ansiottomat kadotukseen 

tuomitsevanakaan saa olla sinulle vastenmielinen.” 
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Jos tämä ei ole puhdasta kauhua, niin mikä sitten? 

 

Marko Hautala kirjoittaa nimittäin kauhun olemuksesta näin: 

’Filosofi Eugene Thackerin mukaan latinan occultus tarkoittaa jotakin niin kätkettyä, 

ettei se voi paljastaa mitään muuta kuin loputtoman kätkettyytensä. Kauhutarinassa 

on viime kädessä kyse juuri siitä, uhasta jonka juuret katoavat esikielelliseen ja -

historialliseen hämärään. Se voi saada räikeitä ilmiasuja, mutta perimmäinen olemus 

jää viimeisen rivin jälkeenkin hahmottomaksi ja puoliksi varjoihin.’ 

 

Minä olen luterilaisen kulttuurin kasvatti. Olen joutunut miettimään, onko 

kiinnostukseni kauhua kohtaan peruja vielä luonnontilan väkivaltaa ja kosmista 

nihilismiäkin syvemmälle yltävästä pelosta. Koska mikä voisi olla ”loputtomasti 

kätketympää”, kuin sellaisen Jumalan tahto, joka on ”laupeas ja vanhurskas”, mutta 

joka osoittaa siitä huolimatta ”suurta vihaa ja nurjamielisyyttä”? Jumalan, joka 

”vapaalta ratkaisulta vaatii mahdottomia” ja tuomitsee ansiottomat kadotukseen? 

Ehkä olenkin jo vuosikymmeniä – tiedostamattani – valmistautunut 

kohtaamaan Sidotun ratkaisuvallan arvaamattoman ja mielivaltaisen Jumalan; 

Jumalan, joka ei ole oikeudenmukainen eikä armollinen. 

 

Kuten teologi ja psykoanalyytikko Matti Hyrck kirjoittaa teoksessaan Onko Jumala 

hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen?: 

’Voi tuntua yllättävältä, että ajatus helvetistä ja vihaavasta Jumalasta toisi ihmiselle 

turvallisuutta. Tämä ajatus on kuitenkin tunnetasoisesti varsin johdonmukainen. Kyse 

on varautumisesta pahimpaan. Pahimpaan varautunut ei tule yllätetyksi 

sinisilmäisenä, lapsellisen hyväuskoisena ihmisenä, joka kuvitteli Jumalan aina vain 

rakastavan. Jos tämä usko osoittautuu lopulta katteettomaksi toivekuvaksi, ihminen 

putoaa todella korkealta. Sellainen sattuu ratkaisevan paljon enemmän kuin jos on jo 

etukäteen varautunut siihen, että lopulta voi kuitenkin käydä huonosti. Kaikkein 

tuskallisinta on pettyä hyvään objektiin, jos on ensin luottanut sen hyvyyteen ja sitten 

havainnut, että objekti lopulta osoittautuikin pahaksi. Pahimpaan varautunut henkilö 
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voi sen sijaan lohduttaa itseään: ”Arvasinhan minä, että näin siinä lopulta kuitenkin 

kävisi!”’ 

 

Aivan kuin joku olisi hetken puhunut totta. 

 

 

Väärinkäytetty sana – Jumala ja ”itämaiset vaikutteet” 

 

Onneksi Luther ei ole ainoa, jolla on Jumalasta jotakin sanottavaa. Vaikka tämän 

päivän Suomessa tieteellinen naturalismi onkin eräänlainen 

maailmankatsomuksellinen oletusasetus, ei maallistuminen ole koko totuus. 

Luterilaisen kirkon jäsenmäärä kyllä laskee, ja gallupien jumalausko kutistuu 

kohisten, mutta erilaiset henkisyyden muodot herättävät yhä kiinnostusta. 

 

Niin sanotussa ”uushenkisyydessä” ei sinänsä ole mitään erityisen uutta. Kuten 

dosentti Jyri Komulainen Kotimaa-lehden kolumnissaan muistuttaa, ”jo suuret 

ikäluokat omaksuivat 1960-luvun kuohuissa suuren määrän itämaisia vaikutteita”. 

Komulaisen mukaan vaihtoehtoinen henkisyys on länsimaissa ilmiönä jo ennemmin 

valtavirtaa kuin vastakulttuuria. 

Kärjistäen voisi ehkä sanoa, että siinä missä tieteellisen maailmankuvan nimeen 

vannovat materialistit haastavat liian positiivisen tulkinnan luomakunnasta, 

kyseenalaistavat uushenkisyyden harjoittajat liian negatiivisen näkemyksen 

Jumalasta. 

 

Ja tästä minun on vaikea olla pahoillani. 

 

Soto-koulukuntaan kuuluva zenbuddhalainen pappi ja entinen punk- 

muusikko Brad Warner todistaa väkevästi vuonna 2014 ilmestyneessä Tricycle-

artikkelissaan ”How to practice with God”. Otsikkonsa mukaisesti jutussa käsitellään 

Jumalaa. Warner kirjoittaa, että: 
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’Mestari Dogen, edustamani buddhalaisuuden suuntauksen perustaja, jätti sen 

mieluummin kokonaan nimeämättä. Hän kutsui sitä vain ”siksi”. Hän sanoi, että 

”se” on ääretön ja älykäs, että ”se” näkee ja tietää kaiken, että ”se” on 

myötätunnon ja totuuden lähde, ja että me olemme ”siihen” intiimissä yhteydessä. 

Keskiajan Japanissa ”sille” ei ollut muuta nimeä. Mutta meillä on. Ja se nimi on 

Jumala.’ 

 

Warner jatkaa: 

’Harjoituksemme altistaa meidät universumin perimmäiselle todellisuudelle. Tämä 

perimmäinen todellisuus ei ole vain sattumanvaraisessa vuorovaikutuksessa olevaa 

kuollutta materiaa. On olemassa järjestys ja kauneus ja totuus. Universumimme on 

kokonaan elossa. Me itse olemme tämän elämän, järjestyksen, kauneuden ja totuuden 

ilmauksia. Buddhalaisina me pyrimme sovittamaan käytöksemme ja harjoituksemme 

tähän universumin perimmäiseen järjestyneeseen ja elävään totuuteen. En usko, että 

on liikaa sanottu, että me etsimme buddhalaisessa harjoituksessa Jumalan 

tuntemista. En usko, että edes se on liiaksi sanottu, että me pyrimme tottelemaan 

Jumalan tahtoa. Ymmärrän, että tällainen näkemys on kiistanalainen. Jotkut 

länsimaiset buddhalaiset reagoivat hyvin voimakkaasti ajatukseen, että 

buddhalaisuudella olisi mitään tekemistä Jumalan kanssa. Ymmärrän tämän. Sana 

”Jumala” on ollut niin väärinkäytetty, että on täysin järkevää yrittää pysyä siitä 

mahdollisimman kaukana.’ 

 

Ja kuitenkin Warner toteaa, että: 

”Aina kun buddhalaisuus on levittäytynyt yhdestä yhteiskunnasta toiseen, on se 

löytänyt harmonian yhteiskunnan vallitsevien uskomusten kanssa. Samaan aikaan se 

on työskennellyt hienovaraisesti muuttaakseen nuo uskomukset sopusointuisemmiksi 

universumin perimmäisen totuuden kanssa. Ehkä meidän velvollisuutemme 

länsimaisina buddhalaisina ei ole repiä yhteiskunnan hallitsevaa jumalauskoa alas, 

vaan auttaa sitä muuttumaan rationaalisemmaksi ja todenmukaisemmaksi.” 
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Vaikka olen itse luterilainen pappi, on minusta aivan selvää, että Lutherin puheet 

ihmisiä mielivaltaisesti pelastavasta ja tuhoavasta Jumalasta ovat Jumala-sanan 

väärinkäyttöä. Jos tavoitteena on ohjata ihmisiä armollisen Jumalan luo, paljastuu 

luterilainen perinne näiltä osin pikemminkin osaksi ongelmaa kuin ratkaisua. Miksi 

ihmeessä ihminen, joka on saanut elävän kokemuksen myötätuntoisesta ja kauniista 

perimmäisestä todellisuudesta, haluaisi korvaansa lotkauttaa järjenvastaiselta ja 

moraalittomalta tuntuvalle julistukselle? 

 

Ei liene sattumaa, että nimenomaan ”itämaiset vaikutteet” vetivät puoleensa niin 

1960-luvun vaihtoehtoväkeä kuin 1990-luvun straight edge -punkkareitakin. Kun 

pastori Kari Kuula yritti Herran vuonna 2021 käynnistellä Suomessa keskustelua 

eläinten kohtelusta tehotuotannon rattaissa, reagoitiin ajatuksiin  kirkon piirissä kuin 

kyse olisi pahimmanlaatuisen ekoterroristin loukkaavasta radikalismista. Sen sijaan 

Krishna-liikkeen länsimaihin tuonut Bhaktivedanta Swami Prabhupada valisti 

amerikkalaisia jo vuosikymmeniä sitten, että ”lihansyönnin lopettaminen ei itse 

asiassa ole vielä Krishna-tietoisuutta, se on vain sivistynyttä ihmiselämää.” 

Prabhupada liittyi näkemyksellään ”itämaisten vaikutteiden” pitkään perinteeseen. 

Buddhalainen mietelausekokoelma Dhammapada julistaa jo parintuhannen vuoden 

takaa, että: ”Ihminen, joka vahingoittaa eläviä olentoja, ei ole henkisesti kehittynyt. 

Sen sanotaan olevan henkisesti kehittynyt, joka on vaaraton kaikille eläville 

olennoille.” 

 

Myös kristillinen julistus pelastuksesta kuulostaa epäilemättä moniin ”itämaisiin 

korviin” auttamattoman egoistiselta. Ettäkö yksittäiset ihmiset pyrkisivät kilvan 

taivaaseen ja toivottelisivat siinä sivussa toisia helvettiin? Näkemys on varsin 

kaukana esimerkiksi mahayana buddhalaisuuden bodhisattva-ideaalista, jossa 

tavoitteena on valaistuminen kaikkien olentojen hyödyksi. Kuten neljästä valasta 

ensimmäinen jo toteaa: ”Vannon, että vapautan lukemattomat olennot.” 

 

On totta, että kristinuskon vaikutus länsimaiseen kulttuuriin ja ihmisoikeuksiin on 

ollut merkittävä. Esimerkiksi Rooman valtakuntaa ja varhaiskeskiaikaa tutkinut 
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professori Kyle Harper on esittänyt, että erityisesti kristinuskon ilmaantuminen 

Rooman valtakuntaan käynnisti prosessin, jossa jokaisen ihmisen moraalinen asema 

vähitellen vahvistettiin. Kristillisen näkemyksen tasa-arvosta voi tiivistää esimerkiksi 

näin: Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kristus on kuollut kaikkien 

puolesta. Kristuksessa kaikki ovat yhtä: juutalainen ja kreikkalainen, mies ja nainen, 

orja ja vapaa. 

 

Toisaalta voisi myös ajatella, että esimerkiksi Bhagavad Gita – tuo ”joogien 

Raamattu” – menee vielä Paavaliakin pidemmälle julistaessaan, että ”itseoivalluksen 

saavuttaneet näkevät samalla tavalla nöyrän ja oppineen papin, lehmän, elefantin, 

koiran ja kastittoman”. Ainakaan Taavi Kassilan kommentaari ei jätä asian suhteen 

mitään epäselväksi. Kassila kirjoittaa, että kun henkinen oppilas on vakiintunut 

Itseoivalluksen tilaan, ”hän näkee Jumalan kaikessa ja kaikkialla: hän näkee niin 

ylhäiset ja kaikkein rikkaimmat kuin kaikkein köyhimmät ja alhaisessa asemassa 

maailmassa elävät, niin eläimet, kasvit, joet, vuoret kuin kivetkin yhden ja saman 

jumalallisen tietoisuuden ilmentyminä. Jumalallinen rakkaus kumpuaa hänestä nyt 

kaikkia maailman olentoja kohtaan.” 

 

Näiden esimerkkien valossa on hyvä kysymys, pitäisikö kristityn siis surkutella 

”itämaisten vaikutteiden” hiipimistä länsimaiseen valtavirtaan. Ainakin itse antaisin 

rippilapselle paljon mieluummin luettavaksi Bhagavad Gitan kuin Sidotun 

ratkaisuvallan. 

 

 

Jumalapuhe painajaisen ja keskitysleirin ristipaineessa 

 

Kuinka kristityn sitten tulisi puhua pelastuksesta tilanteessa, jossa kristillinen 

yhtenäiskulttuuri kuihtuu silmissä? Minusta näyttää siltä, että kun tiedesivujen ja 

uushenkisyyden näkökulmat otetaan huomioon, on jumalapuheen edettävä niin 

sanotusti Skyllan ja Kharybdiksen – noiden myyttisten meripetojen – välissä. 
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Toisella puolella vaanivaa hirviötä voi nimittää ”rationalismiksi”. Rationalistisessa 

julistuksessa Jumala samastetaan liiaksi luontoon ja maailmaan. Tällaisen 

jumalapuheen seuraukset ovat parhaimmillaan naiiveja näkemyksiä, jotka 

luonnontieteilijä on kärkäs kiistämään; pahimmillaan väkivaltaisia 

toimintasuosituksia, jotka fasisti on innokas toteuttamaan. Kuten Aldous Huxley 

kiteytti, universumissa ilmenevä Jumala on vastustamaton Olento, joka tuhoaa yhtä 

nopeasti kuin luokin, ja jonka teitä ei ole mahdollista oikeuttaa ihmiselle. Liian paljon 

luonnollista teologiaa johtaa siis helposti painajaiseen. 

 

Vastarannassa vaanii toisenlainen peto, kutsukaamme sitä ”voluntarismiksi”. 

Voluntaristisessa julistuksessa Jumalan kytkös luontoon ja maailmaan katkaistaan 

kokonaan. Uskosta tulee – niin – uskon asia. Se on täysin sokeaa, eikä sitä voi 

kommunikoida ulkopuolisille. On vain uskottava, vaikka järki ja moraalitaju kuinka 

protestoisivat vastaan. Erilaiset uskovaiset vetoavat kukin pyhiin kirjoituksiinsa, 

argumentoivat oman esiymmärryksensä sisältä käsin, ja ihmettelevät sitten, että mikä 

on kun ei vastapuoli vakuutu. Lopulta voluntarismin seuraukset ovat samat kuin 

rationalisminkin: Herran teitä ei ole mahdollista oikeuttaa ihmiselle. Jumala on hyvä, 

vaikka hän ensin paaduttaisi ja sitten tuhoaisi kaikki ihmiset. Liian vähän luonnollista 

teologiaa johtaa siis helposti keskitysleirille. 

 

Lisäksi näyttää siltä, että kumpikin vaihtoehdoista on omiaan tukemaan 

maallistumiskehitystä ja ateismia. On selvää, ettei maailma sellaisena kuin se meille 

näyttäytyy tyydytä ihmisen moraalista kaipausta. Maailma tuntuu usein 

väkivaltaisilta, absurdilta, merkityksettömältä. Puheet ”Älykkäästä suunnittelijasta” 

kuulostavat moniin korviin lähinnä lapsellisilta. Kuten Rope 

Kojonen on Teologisessa Aikakauskirjassa summannut: ”Suunnitteluargumenttien 

kriitikot kiinnittävät edelleen huomiota biologisen evoluution satunnaisilta ja julmilta 

vaikuttaviin piirteisiin.” 

 

Myös voluntarismi johtaa helposti jumalankieltämiseen. Nythän ”satunnaisia ja 

julmilta vaikuttavia piirteitä” ei heijasteta Jumalaan maailman kautta, pikemminkin 
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ne paikannetaan suoraan Jumalaan. Onko siis ihmekään, että moni vetää tilanteesta 

lopulta johtopäätöksen, että ehkä Jumalaa ei edes ole olemassa? Kuten Umberto 

Econ Ruusun nimi -romaanin munkkinoviisi pohtii: ”Kuinka voi olla olemassa 

tarpeellinen olento, joka kokonaan koostuu mahdollisesta? Mikä ero silloin on 

Jumalan ja alkuvoimaisen kaaoksen välillä? Eikö se, että väitetään Jumalan olevan 

ehdottoman vapaa omien päätöksiensä suhteen, merkitse sitä, että on todistettu ettei 

Jumalaa ole olemassa?” 

 

Olisiko luterilaisen papin siis aika luovuttaa, ja yksinkertaisesti vain hyväksyttävä, 

että kirkkokansa harmaantuu silmissä? Vai olisiko hänen edettävä ikään kuin 

käyttäjäkyselypohjalta ja mukautettava julistuksensa kulloisenkin korvasyyhyn 

mukaiseksi? 

Ei kumpaakaan. Kristinusko on ilosanoma pelastuksesta. Se on sanoma, joka ei 

vanhene. Sitä ei ole syytä muuttaa tai uudistaa. Pikemminkin minusta näyttää siltä, 

että mitä vanhemmista teologisista painotuksista on kyse, sitä paremmin ne vastaavat 

niin naturalistien kriittisiin huomioihin maailmasta kuin uushenkisyydestä 

ammentavien intuitioihin Jumalasta. 

 

 

Kaksi luontoa, kaksi lankeemusta 

 

On tärkeää tiedostaa, että kristillisessä traditiossa vaikuttaa kaksi hyvin erilaista 

käsitystä luonnosta ja lankeemuksesta. 

 

Toisen niistä mukaan Jumala on ensin luonut maailman eheäksi ja hyväksi. Tämän 

jälkeen Jumala on korottanut ihmisen luonnontilasta erityisen armon tilaan, siis 

”Edeniin”. Kun lankeemus tapahtuu, ihminen putoaa kohotetusta armon tilasta osaksi 

luonnollista maailmaa, johon kärsimys ja kuolema kuuluvat oleellisina osina. 

Pelastuksessa on kyse ennen kaikkea ihmisen ja Jumalan välisen suhteen 

korjautumisesta: syyllisyydestä ja sovituksesta. 
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Toinen näkemyksistä korostaa, että lankeemus koskee ihmiskunnan lisäksi koko 

kosmosta. Mikään luonnossa ei ole ”puhdasta” tai ”neutraalia”. Luomakunnan 

läpäisevä kärsimyksen ja kuoleman todellisuus ei ilmennä Jumalan tahtoa. Kyse on 

langenneen maailman tapaturmaisista piirteistä, joiden vankina koko luomakunta 

huokaa raskaasti. Pelastuksessa on siis kyse koko kosmoksen kirkastamisesta: 

uudesta taivaasta ja uudesta maasta. 

 

Näkemyksistä jälkimmäinen vastaa hyvin skeptikkojen huomioita: Luonnon 

väkivaltaiset piirteet eivät tue ajatusta rakastavasta Luojasta. Se vastaa myös 

itämaisten uskontojen intuitioita. Hindulaisissa ja buddhalaisissa perinteissä on hyvin 

ymmärretty, että koko maailmassa – ei vain ihmisten välisissä suhteissa – on jotain 

pahasti vinossa. Oivallusta on sanoitettu eri perinteissä eri käsitteillä. On puhuttu 

maailmasta illuusiona, ”mayana”, josta on syytä herätä; on puhuttu syntymän ja 

kuoleman kiertokulusta, ”samsarasta”, josta on syytä vapautua. Ja vaikka 

buddhalaisuuden keskeinen käsite, ”dukkha”, usein suomennetaankin kärsimykseksi, 

tulee sen merkitys kokonaisvaltaisemmin ilmi Bob Dylan -sitaattina: ”Behind every 

beautiful thing there’s been some kind of pain.” Maailma ei koskaan täysin tyydytä, 

se jättää aina janoiseksi. 

 

Mutta mitä sanoo Raamattu? Onko kristinuskon näkemys maailmasta niin 

positiivinen, kuin mitä ensimmäinen käsitys antaa ymmärtää? Onko pelastuminen 

juridinen transaktio, jossa syyllisyydet ja asiaan kuuluvat hyvitykset vaihtuvat 

ihmisen ja Jumalan välillä neutraalin luomakunnan näyttämöllä? 

 

Ei mikäli Uutta testamenttia on uskominen. Jo muutaman jakeen kautta tilanteesta 

piirtyy varsin toisenlainen kuva. Me emme elä luonnollisessa maailmassa. Totuus on 

paljon, paljon synkempi. Me olemme erilaisten kosmisten valtojen ja voimien 

vankeina – synnin, kuoleman ja Perkeleen vaikutuspiirissä, tämän maailman 

ruhtinaan hovissa – ja juuri siksi me tarvitsemme pelastusta. 

 



373 

 

Ef. 2:1-2: ”Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja 

syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, 

totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa 

tottelemattomissa ihmisissä.” 

Kor. 4:4: ”Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin 

että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää 

valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva.” 

Joh. 14:30-31: ”Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on 

jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole, mutta tämän täytyy tapahtua, jotta 

maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt 

tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä!” 

Room. 8:38-39: ”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät 

henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei 

korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on 

tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 

Ef. 1:20-22: ”[Se on sama väkevä voima,] jota hän osoitti herättäessään Kristuksen 

kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi 

kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan 

tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja 

asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi.” 

Ef. 3:10: ”Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan 

välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan.” 

Ef. 6:11-12: ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää 

puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan 

henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden 

pahoja henkiä vastaan.” 

Joh. 8:23: ”Jeesus sanoi heille: ’Te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te 

kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu.” 

 

Ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuten ortodoksiteologi David Bentley 

Hart muistuttaa: 
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”Puhe pelastuksesta Kristuksessa, sellaisena kuin se ilmenee vanhimmissa 

kristillisissä lähteissä, heijastelee aikansa oletuksia. Mutta kenties sen 

vallankumouksellinen merkitys kykenee murskaamaan kaikki oletukset kadottamatta 

voimaansa. Se voi jopa elää pidempään kuin ääneen lausumaton – ja valitettavaa 

kyllä, mekanistinen – metafysiikka ja kosmologinen käsitys todellisuudesta, joka 

muodostaa modernin ajan hallitsevan kosmisen mytologian.” 

(Theological Territories) 

 

Niin. On hyvä kysymys, ovatko Uuden testamentin näkemykset lopulta kovinkaan 

kaukana omasta ajastamme. Marko Hautalan mukaan kauhutarinat muistuttavat meitä 

siitä, että uhka ei ole koskaan lopullisesti tuhottavissa: ”Niin kauan kuin syvimmissä 

hermoverkoissamme on hirviön mahdollisuus, hirviö on olemassa.” 

 

On toki mahdollista, että kauhutarinoiden tarve on peruja esimodernin ajan 

pimeydestä, ja että tieteen valo tulee lopulta häätämään viimeisetkin varjot 

hermoverkkojemme kellareista. Tai sitten ei. On myös hyvin mahdollista, että juuri 

kauhutarina tavoittaa hetkellisesti sen sitkeän, hämärän, puistattavan aavistuksen, 

joka yön pimeinä tunteita hiipii sydämeen kuin haudanryöstäjä ja kuiskaa 

kylmäävällä äänellä: Me elämme läpeensä langenneessa maailmassa, jossa asiat eivät 

ole koskaan niin kuin niiden pitäisi olla. Jos joku syyllistää kristinuskoa siitä, että sen 

julistus on maailmalle vierasta, on syytös syytä ottaa mitä kauneimpana 

kohteliaisuutena. 

 

 

Pelastus – ”jokainen kieli on ylistävä jumalaa” 

 

Pelastuspuheen kannalta ei siis ole lainkaan merkityksetöntä, kumpi näkemys 

luonnosta ja lankeemuksesta valitaan. Tämän lisäksi on syytä muistaa, että aina kun 

puhutaan pelastuksesta, puhutaan väistämättä myös siitä, mitä Jumalalla tarkoitetaan; 

siitä, kuka Jumala on. 
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Kuten David Bentley Hart havainnollistaa: 

”Valtavirraksi kehittynyt traditio esittää meille kolme perustavanlaatuista väitettä, 

joista mitkä tahansa kaksi voivat olla yhtä aikaa totta, mutta kaikki kolme eivät 

koskaan: että Jumala loi vapaasti kaiken olemattomuudesta, että Jumala on itse 

Hyvyys, ja että on varmaa tai ainakin mahdollista, että jotkut järjellisistä olennoista 

kärsivät ikuisen eron Jumalasta.” 

(The Hidden and the Manifest) 

Kerrataan vielä väitteet: 1) Jumala loi vapaasti kaiken olemattomuudesta, 2) Jumala 

on itse Hyvyys, 3) On varmaa tai ainakin mahdollista, että jotkut järjellisistä 

olennoista kärsivät ikuisen eron Jumalasta. 

Joku väitteistä on siis hylättävä. 

 

Yksi vaihtoehto on kieltää väitteistä ensimmäinen ja kiistää tyhjästä 

luominen, creatio ex nihilo. Esimerkiksi Platonin Timaioksen luojajumala, demiurgi, 

kykenee ainoastaan järjestämään alkukaaoksen. Jumala ei siis niinkään luo kuin 

muovaa universumin atomisesta materiasta. 

 

Muslimifilosofi ja lääkäri Abu Bakr al-Razi esitti 900-luvulla, että ikuisia 

prinsiippejä on viisi: Jumalan lisäksi sielu, materia, aika ja tila. Filosofi Peter 

Adamson tulkitsee, että al-Razin motiivina oli puolustaa ajatusta Jumalan 

hyvyydestä: ”Kuten kuka tahansa lääkäri, hän joutui kohtaamaan maailmaan 

sisältyvän kärsimyksen valtavan määrän. Ja koska hän oletti, että Jumala on 

täydellisen hyväntahtoinen ja viisas, hän ei voinut uskoa, että olemassa oleva 

universumi oli yksinkertaisesti Jumalan tahdon seurausta.” 

 

Toinen vaihtoehto on kieltää väitteistä keskimmäinen, siis se, että Jumala on itse 

Hyvyys. Kuten olemme jo nähneet, Luther tekee Sidotussa ratkaisuvallassa juuri 

näin. Toki Luther muodollisesti puhuu ”hyvyydestä”, mutta hän määrittelee käsitteen 

sisällön niin kauaksi sanan yleisestä käyttötavasta, että se muuttuu 

merkityksettömäksi. 
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Kolmannen väitteen kieltäminen tarkoittaa käytännössä universalismin hyväksymistä. 

Toisin kuin joskus oletetaan, universalismi ei kiellä helvetin olemassaoloa – 

ainoastaan sen, että helvettiin joutuminen tarkoittaisi ikuista eroa Jumalasta. Tällaista 

näkemystä ovat edustaneet esimerkiksi Origenes, Gregorios Nyssalainen, Sergei 

Bulgakov ja David Bentley Hart. 

Esittelen nyt lopuksi universalistisen vision pelastuksesta. Jotta näkemys olisi 

helpommin ymmärrettävissä, on ensin kuitenkin syytä palauttaa mieleen kolme 

näkökulmaa. 

 

 

Luominen ja kenosis 

 

Ensimmäinen niistä on ajatus kenosiksesta – siis tyhjentymisestä. Yleensä 

kenosiksella tarkoitetaan sitä, että syntyessään ihmiseksi Kristus tyhjensi itsensä 

taivaallisesta kunniastaan. Käsitteen voi kuitenkin ymmärtää myös laajemmin. Kuten 

Sergei Bulgakov riipaisevasti kirjoittaa: 

 

”Jumala on rakkaus, mutta maailma sisältää ilkeyttä, taistelua ja vihaa. Maailma on 

täynnä luontokappaleiden mittaamatonta kärsimystä. Itku ja valitus kohoaa 

taivaaseen, mutta taivas pysyy mykkänä ja vailla vastausta. Sellainen on Isän 

rakkauden kenosis.” 

(The Comforter) 

 

Jos Jumala on Absoluutti, ääretön aktuaalisuus – jotain, mitä suurempaa ei voi 

ajatella – tarkoittaa luominen sitä, että Jumala tekee omassa olemisessaan ikään kuin 

“tilaa” maailman tulemiselle. Maailman oleminen on tyhjästä luotua lahjaa, joka 

sijaitsee Jumalan omassa olemisessa. 

 

Aavistus tilaa antavasta, transsendentista Jumalasta on nähdäkseni myös itämaisen 

hengellisyyden syvää pohjavirtaa. Kuten Lao Tse maalailee Tao Te Ching -

klassikossaan: 
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”On Ykseys, 

ennen taivasta ja maata. 

Hiljainen ja tyhjä, 

riippumaton ja muuttumaton, 

alati toistuvassa liikkeessä, katoamaton, 

sitä voi sanoa taivaan ja maan äidiksi. 

En tiedä sen nimeä, 

vastahakoisesti nimitän sitä Taoksi, 

haluttomasti nimitän Suureksi…” 

(Suom. Tao Lin) 

 

Tämän kenoottisen, kärsivällisen, tilaa ja vapautta antavan jumaluuden äärimmäinen 

ilmentymä on tietenkin Kristuksen risti. Se “hulluus” ja “heikkous”, jonka Jumala 

valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä langenneen maailman mittapuulla on 

“viisasta” ja “voimakasta”. Viimeistään risti paljastaa luonnollisena pidetyn 

luonnottomaksi – luotaa lankeemuksen syvyyden. Viimeistään ristissä näyttäytyy 

jumaluuden ydin, joka on ollut salattuna maailman luomisesta saakka. Kyse ei ole 

voiman ja vallan ja mahdin pelottavasta majesteettisuudesta, ukkosenjylinästä tai 

mannerlaattojen liikkeistä. Kyse on jostain vielä paljon järisyttävämmästä. Kuten 

Krishna Bhagavad Ghitan lopussa vetoaa: ”Kuuntele vielä kerran, ole hyvä, se 

kaikista suurin salaisuus, minun korkein sanomani: ’Minä rakastan sinua niin 

paljon!’” 

 

 

Neljä syytä 

 

Seuraavaksi on syytä palauttaa mieleen – niin – neljä syytä. Ne ovat 

peräisin Aristoteleelta ja kuuluvat oleellisesti esimoderniin ajatteluun. 

Materiaalinen syy viittaa aineeseen, josta objekti koostuu. Kausaalinen syy on 

synnyttänyt objektin. Mekanistis-materialistisessa maailmankuvassa hyväksytään 

vain nämä kaksi syytä. Aristoteles ei kuitenkaan lopeta tähän. Hän puhuu niiden 
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lisäksi vielä formaalisesta syystä, joka viittaa muotoon, jonka aine on saanut, sekä 

finaalisesta syystä, joka kuvaa objektin luontaisia taipumuksia, päämääriä tai 

tarkoituksia. 

 

Kuten Tieteen termipankki muistuttaa, neljä syytä ”eivät ole toisistaan riippumatta 

itsenäisesti toimivia, vaan olion tai tapahtuman ymmärtäminen edellyttää kaikkien 

näiden syiden selvittämistä”. Kyse on siis ikään kuin asioiden loogisesta rakenteesta: 

tammenterhosta kasvaa suotuisissa olosuhteissa aina tammi, ei koskaan 

jääkiekkomaalivahti Jukka Tammi. 

 

 

Terminator-paradoksi 

 

Viimeiseksi on hyvä muistaa, että aina kun aletaan puhua ajasta ja ikuisuudesta, 

ollaan tekemisissä arkijärjen kannalta hämmentävien asioiden kanssa. Siksi on syytä 

tehdä pieni ekskursio elokuvataiteen pariin ja puhua hetki James 

Cameronin toimintaklassikosta Terminator – tuhoaja. Käsite ”Terminator-

paradoksi” on nimittäin tuttu monille scifi-elokuvien ystäville. 

 

Terminatorin maailmassa supertietokone nimeltä Skynet on tullut tietoiseksi ja 

käynnistänyt sodan ihmiskuntaa vastaan. Ihmisten vastarintajoukkoja johtaa mies 

nimeltä John Connor. Elokuvan alussa Skynet lähettää robotin, siis Terminatorin, 

aikakoneella menneisyyteen 1980-luvulle tappamaan Johnin äidin Sarahin ja siten 

estämään Johnin syntymän. Onneksi myös ihmiset onnistuvat lähettämään ajassa 

soturin, Kyle Reesen. Reesen tehtävänä on suojella Sarahia ja estää Terminatorin 

aikeet. 

 

Menneisyydessä tapahtuu kaksi mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin Kyle Reese, jonka 

siis John on lähettänyt aikakoneella menneisyyteen suojelemaan äitiään, rakastelee 

Sarahin kanssa ja paljastuu siis Johnin isäksi. Toiseksi, Sarah Connor ja Kyle Reese 

onnistuvat kyllä tuhoamaan Terminatorin, mutta robotin jäänteistä löytyvä 
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tulevaisuuden teknologia mahdollistaa ne tekniset innovaatiot, joiden avulla 

supertietokone Skynet onnistutaan myöhemmin kehittämään. 

Kyseessä on siis eräänlainen luuppi. Menneisyyden tapahtumat ovat edellytyksinä 

tulevaisuuden tapahtumille, jotka taas ovat edellytyksinä menneisyydelle. 

Käytännössä John Connor on siis itse ollut aiheuttamassa omaa syntymäänsä ja 

supertietokone Skynet on itse ollut aiheuttamassa itsensä kehittämistä. 

 

 

Alku ja loppu 

 

Nyt kun olemme hiukan lämmitelleet Terminator-paradoksin parissa, on aika korottaa 

panoksia. 1900-luvun kenties merkittävimmän ortodoksiteologin Sergei Bulgakovin 

mukaan ihminen on tietyssä mielessä osallistunut omaan luomiseensa. 

 

Kuulostaako väärältä? Myönnän auliisti, että kun itse törmäsin ajatukseen 

ensimmäisen kerran, se tuntui minusta aivan käsittämättömältä. Jopa pöyristyttävältä. 

Mutta kun palautetaan mieleen tyhjästä luomisen kenoottinen luonne, aristoteeliset 

neljä syytä sekä Terminator-paradoksi, on Bulgakovin näkemys jo helpompi 

hahmottaa. 

 

Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että alun voi ymmärtää vasta lopusta käsin. 

Filippiläiskirje kuvaa loppua näin: ”Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien 

polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen 

kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ’Jeesus Kristus on Herra’.” 

Minulla oli nuorempana tapana lukea tätä kohtaa varsin uhkaavassa valossa. Ikään 

kuin, että lopulta kaikki tunnustavat, tai vähintäänkin itkevät ja tunnustavat. Mutta 

esimerkiksi David Bentley Hartin käännöksenä kyseinen kohta kuuluu näin: ”And 

every tongue gladly confess” – siis: jokainen kieli mielihyvin tunnustaa. 
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Tunnustamiseksi suomennettu sanamuoto on kreikaksi ἐξομολογέω (exomologeó). 

Sanakirjassa sille annetaan merkitykset a) täysi suostumus ja myöntymys, b) 

tunnustaminen, myöntäminen, vahvistaminen, ja c) kiittäminen, ylistäminen. 

 

Muita Uuden testamentin kohtia, joissa samaa verbiä käytetään, ovat esimerkiksi: 

Room. 15:9: ”Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen 

laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu: — Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, 

laulan kiitosta sinun nimellesi.” 

Room. 14:11 ”Onhan kirjoitettu: Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on 

notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.” 

Luuk. 10:21: ”Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: ’Minä 

ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja 

viisailta mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi 

nähnyt.’” 

 

Niin. Jokainen kieli on ylistävä Jumalaa! Tämä on luomisen lopputulos, päämäärä, 

finaalinen syy. Ja juuri siksi se on myös luomisen alku. 

Kuten David Bentley Hart sanoittaa: 

”Kaikkien asioiden ikuinen todellisuus on ajasta käsin tarkasteltuna vasta päämäärä, 

joka tulee saavuttaa. Mutta mikäli tämä päämäärä ei olisi ikuisesti sellainen kuin se 

on, ei yksikään äärellinen olento olisi olemassa. Näin on erityisesti hengellisten 

olentojen tapauksessa. Niiden koko olemassaolo henkenä ei voi olla mitään muuta 

kuin kyltymätöntä suuntautumista kohti jumalallisen olemisen kokonaisuutta. 

Kaikkien olemaan tulevien asioiden finaalinen syy on luomakunnan koko todellisuus 

toteutuneena, ja siis alkuperäisessä runsaudessaan. Hengellinen elämä ei ole mitään 

muuta kuin jatkuvaa ponnistelua viimeisen päämäärän muistamiseksi, katsomalla 

eteenpäin ensimmäiseen alkuun. Luomakunnan lopullinen ἐξομολόγησις ei ole sen 

vähempää kuin luomakunnan ikuinen suostuminen olemiseen, sen alkuperäinen 

vastaus Jumalan kutsuun, olemisen lahjan riemullinen vastaanottaminen, ja siten sen 

täysi moraalinen ja hengellinen sitoutuminen olemassaoloon jumalallisen 

absoluuttisen elämän täysin kontingenttina manifestaationa.” 



381 

 

(You are gods) 

 

Ja lisää löylyä kiukaalle: 

’Jos hengellisen olennon vapaa suostuminen omaan luomiseensa ei ole mitään muuta 

kuin lopullinen riemuisa tunnustus ja ylistys – samaan aikaan sekä luodun ajallisen 

pyrkimyksen kulminaatio että luodun olemassaolon ikuinen alkupiste – ei 

universalismi ole vain välttämätön seuraus, vaan välttämätön premissi, minkä 

tahansa hengellisen luomisen koherentille kuvaukselle. Koska, tietenkin, vain 

“pelastettu” ja jumalallistettu voi täydellä rationaalisella autonomialla tehdä 

tällaisen tunnustuksen. Yksikään hengellinen olento ei voisi mitenkään olla olemassa 

muuten kuin “pelastettuna”, jumalana Jumalassa.’ 

(You are gods) 

 

Tämä on huikea visio. Sitä kannattaa sulatella. Jos tästä ei löydy yhteistä 

ammennettavaa kenen tahansa henkisyyteen vetoa kokevan kanssa, niin mistä sitten! 

Ihminen, joka edes etäisesti aavistelee itsessään piilevät hengelliset syvyydet, on 

aivan oikeassa. Meidät on luotu jumalallistumaan, meidät on luotu jumaliksi 

Jumalaan. Meissä virtaava elämä on Jumalan Henki – sitä ei ole muovattu maasta, se 

on puhallettu meihin, se tekee meistä eläviä olentoja ja saa meidät kurkottelemaan 

kohti olemassaolon ikuista alkupistettä. 

Myös skeptikko osuu intuitiossaan oikeaan: Maailma sellaisena kuin me sen näemme 

ei vielä ilmennä Jumalaa kuin samean kuvastimen tarkkuudella. Maailma on 

langennut maailma, vasta matkalla olemattomuudesta kohti kirkastunutta täyteyttä. 

Aidosti luonnollisen teologian todellinen kohde on ylösnoussut Kristus, uusi taivas ja 

uusi maa – ei dinosaurusten luut tai saalista raatelevat pedot. 

 

Ja mitä tahansa kauheuksia maailmassa tapahtuu – miten ilkeältä ja väkivaltaiselta ja 

lyhyeltä elämä näyttääkään, miten mielettömältä ja merkityksettömältä, kuin 

keskitysleiriltä – lopulta jokainen ihminen vahvistaa olemassaolon suurenmoisuuden, 

iloitsee siitä, ottaa sen riemuiten vastaan, ylistää Jumalaa ja ylistää Kristusta! 
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Jos näin ei olisi, ei Jumala, joka on itse Hyvyys, itse Rakkaus, olisi vapaasta 

tahdostaan luonut meitä. Kuten Viisauden kirja todistaa: ”Ei Jumala ole luonut 

kuolemaa, ei hän iloitse elävien tuhosta. Hän loi kaiken elämään ja pysymään, koko 

luomakunnan säilymään elossa.” 

 

Alussa Jumala näki, että niin oli hyvä. 

Viimeistään lopussa ihminenkin näki, että niin oli hyvä. 

 

Kaikki kauhu on lopullisesti kaikonnut, kukaan ei enää koskaan näe painajaisia. 

Koska kuten Mestari Eckhart julistaa: ”Silmä, jolla näen Jumalan, on sama silmä, 

jolla Jumala näkee minut. Minun silmäni ja Jumalan silmä, se on yksi silmä ja yksi 

näkeminen ja yksi tietäminen ja yksi rakastaminen.” 

Aamen. 

 

Artikkeli perustuu tekijän puheeseen Mikkelin hiippakunnan synodaalikokouksessa. 
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Valtavirtaistuuko 2000-luvun antisemitismi? 

Paavo Ahonen 
 

 

Antisemitismi eli juutalaisvastaisuus on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Tämä surullinen fakta ei ole enää muutaman alalle vihkiytyneen tutkijan 

epäilyn ja arvelun varassa, vaan sekä tilastoidut antisemiittiset hyökkäykset, 

vahingonteot että jatkuva vihapuhe osoittavat yksiselitteisesti, ettei maailmassa ole 

ollut tällaista määrää juutalaisvihaa sitten toisen maailmansodan. 

 

Antisemitismi on taustaltaan kristillinen ilmiö ja sen keskeisimmät muodot 

kehittyivät länsimaissa. Nykyisin kyse ei ole ainoastaan länsimaisesta tai kristillisestä 

ilmiöstä: juutalaisvastainen vihapuhe on myös monissa muslimimaissa arkipäivää ja 

se liittyy erityisesti Palestiinan konfliktiin ja Israelin voimatoimiin. Muslimimaista 

varsinkin Iran, ja viimeisinä viikkoina myrskyn keskelle itsensä ajanut Iranin hallinto 

on liitetty erilaisiin antisemiittisiin kampanjoihin. Esimerkiksi keväällä 2016 kaksi 

Iranin hallinnon rahoittamaa kulttuurijärjestöä (taide- ja mediajärjestö Owj sekä 

kulttuurikeskus Sarcheshmeh) järjestivät holokaustiaiheisen sarjakuvakilpailun. 

Päämääränä oli löytää useasta maasta mahdollisimman kirjavaa materiaalia, joka 

tukisi hallinnon Israelin vastustamiseen sekä holokaustin vähättelyyn ja kieltämiseen 

tähtäävää politiikkaa.  

 

Tulehtuneen Lähi-idän tilanteen ohella myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 

osoittautunut konfliktiksi, josta syytetään juutalaisia. Venäjän ortodoksisen kirkon 

johtaja Kirill on hämmästyttänyt häikäilemätöntä hyökkäystä tukevilla 

häikäilemättömillä lausunnoillaan, ja hän piti juutalaisia syyllisinä muun muassa 

Ukrainan ja Venäjän kirkkojen välirikkoon. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov 

puolestaan esitti Hitlerin olleen sukutaustaltaan osin juutalainen. Tällä hän yritti 

perustella, kuinka juutalaistaustainen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi 
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saattoi johtaa Ukrainan natsihallintoa. ”Viisaat juutalaiset sanovat, että kiihkeimmät 

antisemiitit ovat juutalaisia”, totesi Lavrov. Väkevillä sanoilla on väkevät seuraukset, 

eikä aikaakaan, kun presidentti Vladimir Putin päätyi pyytämään ministerinsä sanoja 

anteeksi Israelilta.  

 

Jos antisemitismin perintö on idässä pysynyt elossa, voidaan sanoa, että lännessä se 

elää uutta nousukautta. Yksi merkillisimmistä uusista ilmiöistä on länsimaisten, 

erityisesti yhdysvaltalaisten julkisuuden henkilöiden ulostulot, joissa he ovat 

toistelleet epämääräisiä salaliittoajatuksia tai mainostaneet/suositelleet 

juutalaisvastaisia ajatuksia sisältävää materiaalia. Pääsääntöisesti näiden ajatusten 

esittäjät ovat käyneet kouluja varsin niukasti. Oppimattomuus ilmenee rajallisena 

kykynä hahmottaa niin vallitsevia oloja kuin historiallisia ja yhteiskunnallisia 

kokonaisuuksia ja ilmiöitä. On kuitenkin huomioitava, että nämä oman alansa 

”huiput” nauttivat suurta suosiota. Heillä on valtavia määriä, jopa miljoonia seuraajia 

sosiaalisessa mediassa, eli heidän ajatuksensa saavat huomattavaa näkyvyyttä. 

Juutalaisvastaisella postauksella voi olla enemmän lukijoita kuin maailmassa on 

juutalaisia. Kuten monesti on huomattu, sosiaalinen media on omiaan polarisoimaan 

keskustelua, jakamaan ihmisiä erimielisiin ryhmiin, ja kuten Yhdysvalloissa on 

nähty, jopa yllyttämään väkivaltaan. 

 

Viimeisen muutaman viikon aikana antisemitismi on ylittänyt uutiskynnyksen 

kahdessa eri tapauksessa. Toisessa koripallojoukkue Brooklyn Netsin tähtipelaaja 

Kyrie Irving suositteli Twitter-tilillään elokuvaa ”Hebrews to Negroes: Wake Up 

Black America”. Neljä vuotta sitten julkaistu elokuva perustuu Ronald Dalton Jr.:n 

samannimiseen kirjaan vuodelta 2015. Kyseistä teosta on kuvattu mustien 

amerikkalaisten salassa pidetyksi historiaksi, joka paljastaa ja erottelee todelliset 

Jumalan lapset Saatanan kätyreistä. Kirjan on tarkoitus osoittaa, kuinka mustille 

amerikkalaisille on valehdeltu orjuuden alkuajoista lähtien. Jos näin on tapahtunut, 

asettuu Ronald Dalton Jr. teoksellaan osaksi samaa jatkumoa.  
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Juutalaisilla on kirjan mukaan keskeinen asema mustien historiassa. Juutalaisia 

syytetään orjakaupasta. Aatteellisesti mustiin kohdistuva rasismi pohjautuu 

juutalaisiin teksteihin. Lisäksi kirjan mukaan korkea-arvoiset juutalaiset ovat 

myöntäneet palvovansa Saatanaa tai Luciferia. Tässä kohtaa alkaakin käydä selväksi, 

että teos nojaa vanhoihin juutalaisvastaisiin salaliittoteorioihin ja syytöksiin, etenkin 

kun sen mukaan myös johtavat vapaamuurarit kuuluvat juutalaisten rinnalla samaan 

saatananpalvojien porukkaan. Kun kirja vielä esittää juutalaisten vallankäytön 

pohjautuvan heidän hallinnoimaansa rahamaailmaan ja mediaan, voidaan todeta, että 

uusien paljastusten sijaan teos (ja elokuva) toistelee maailman pitkäikäisimpiä 

valheita. 

 

Salaliittoajattelu ei sinänsä ole koripalloilija Irvingille uutta. Hän kieltäytyi jyrkästi 

koronarokotteista ja on epäillyt julkisesti jopa maapallon muotoa. Toisaalta on vaikea 

arvioida, kuinka paljon Irvingin uskonnollinen vakaumus vaikutti hänen 

päätökseensä julkaista kyseinen Twitter-linkki. Irving ilmoitti hiljattain olevansa 

muslimi, tosin jotkut hänen uskontoa koskevista lausunnoistaan viittaavat 

mahdollisesti opilliseen avarakatseisuuteen. Antisemitismi on joka tapauksessa ollut 

ongelma muslimeiksi kääntyneiden mustien amerikkalaisten parissa jo pitkään. 

Erityisesti Nation of Islam -liike ja sen nykyinen johtohahmo Louis Farrakhan ovat 

tulleet tunnetuiksi juutalaisvihasta sekä salaliittoteorioiden levittämisestä. Mustaa 

ylivaltaa korostavat tahot ovat myös pitäneet mustia todellisena valittuna herran 

kansana – siis levittäneet vastaavaa korvausteologista houretta kuin valkoihoiset 

kristityt itsestään. Eikä liene sattumaa, että ajatus löytyy myös Kyrie Irvingin 

mainostamasta kirjasta/elokuvasta ja että näkemys on yksi Louis Farrakhanin 

ajattelun kulmakivistä. 

 

Koripallojoukkue Brooklyn Netsin omistaja Joseph Tsai kiirehti Twitterissä 

tuomitsemaan sekä antisemitismin että vihan levittämisen. Hän ilmoitti ottavansa 

asian puheeksi Kyrie Irvingin kanssa ja korosti, että rotuun, etniseen taustaan tai 

uskontoon pohjautuva viha vahingoittaa lopulta meistä jokaista, kaikkia ihmisiä.  
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Keskustelu lieneekin tässä hyvä resepti. Julian Edelman, yksi viimeisen 

vuosikymmenen menestyneimmistä amerikkalaisen jalkapallon laitahyökkääjistä, on 

tarttunut useamman kerran urheilijoiden esittämiin antisemiittisiin ennakkoluuloihin 

ja vihapuheisiin. Itse taustaltaan juutalainen Edelman vastasi esimerkiksi toisen NFL-

tähden DeSean Jacksonin sekä koripalloilija Meyers Leonardin juutalaisvastaisiin 

puheisiin kutsumalla heidät juttelemaan aiheesta ja tutustumaan juutalaisiin tapoihin 

ja juhliin. Molemmat urheilijoista, niin Hitleriä kehunut ja Farrakhanin puheita 

jakanut Jackson kuin juutalaisia haukkunut Leonard, pyysivät tekojaan lopulta 

anteeksi. Kyrie Irvingin kanssa keskustelu voi valitettavasti osoittautua vaikeaksi. 

Hän ilmoitti, ettei kadu eikä peruuta mitään, mitä on sanonut ja mihin uskoo. Hän 

korostaa, ettei ole ajatustensa kanssa yksin ja uskoo näkemystensä saavan 

tulevaisuudessa vain entistä enemmän kannatusta.  

 

Toinen tuore antisemitismiin liittyvä hahmo on hip hop-artisti Ye, aiemmalta 

nimeltään Kanye West. Ye’n tapaus on hankalammin hahmotettavissa, koska 

kyseessä on henkilö, joka pyrkii hyötymään kaikenlaisesta huomiosta. On varsin 

mahdollista, että hän on esittänyt monet antisemitistisiksi tulkituista kommenteistaan 

vain provosoidakseen ja saadakseen näkyvyyttä (sama koskee hänen vähätteleviä 

kommenttejaan mustien amerikkalaisten vaikeuksista). Lisäksi, vaikka se ei sinänsä 

ole mikään perustelu antisemitismille tai rasismille, hän on julkisuuteen kertonut 

kärsivänsä mielenterveysongelmista.  

 

Ye on viimeisten viikkojen aikana vihjaillut sosiaalisessa mediassa juutalaisten 

rahavallasta ja esittänyt jopa hyökkäävänsä juutalaisten kimppuun (”I’m going death 

con 3 on JEWISH PEOPLE”). Ye nähtävästi arvioi asemansa kuitenkin väärin. Kaksi 

viikkoa sitten hän julisti podcast-ohjelmassa, ettei hänen sponsorinsa, 

urheiluvaatemerkki Adidas voi tehdä mitään, vaikka hän esittäisi antisemiittisiä 

kommentteja. Tämän seurauksena Adidas ja useampi muukin yritys vetäytyi 

kaupallisesta yhteistyöstä. Mediassa on arvioitu kommenttien aiheuttavan hänelle 

satojen miljoonien dollarien taloudelliset tappiot. Itseään Ye ei edelleenkään pidä 
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antisemiittinä, ja perustelu kuulostaa jo tutulta: hän korostaa, ettei voi olla 

antisemiitti, sillä mustat ovat todellisia juutalaisia.  

 

Kuten todettu, sosiaalisen median ongelmana on suosittujen henkilöiden saama 

valtava huomio vailla todellista vastuuta seurauksista. Ye ei ole jäänyt yksin, vaan 

miljoonien seuraajien joukossa hänellä on runsaasti puolustajia (Ye’llä on pelkästään 

twitterissä lähes 32 miljoonaa seuraajaa). Jos hänen antisemitisminsä olisikin 

julkisuuden kaipuuta tai sokeeraamishalua, hänen seuraajansa saattavat vannoa 

puhtaan juutalaisvastaisuuden nimeen. Ye on pitkään esiintynyt 

konservatiivioikeiston marttyyrin Donald Trumpin julkisena kannattajana, ja niinpä 

hänen hartioilleen on viime päivinä soviteltu samaa väärin kohdellun uhrin viittaa. 

Adidas ja muut Ye’n hylänneet firmat ovat juutalaisten talutusnuorassa ja rankaisevat 

Ye’tä totuuden puhumisesta. ”Totuus” tulee kuitenkin julki, ja esimerkiksi viime 

viikonloppuna Jacksonvillessä, Floridassa paikallisen stadionin ulkoseinään 

heijastettiin valoteksti ”Kanye is right about the jews!!!” (Kanye on oikeassa 

juutalaisten suhteen!!!)  

 

Uutisiin löytyi myös kuvamateriaalia tapauksesta, jossa pieni ryhmä Ye’n kannattajia 

kiinnitti banderolleja losangelesilaisen sillan kaiteelle. Niistä yhdessä todettiin 

(samoin sanoin) Kanyen olevan oikeassa, toisessa kehotettiin tööttäämään auton 

torvea, jos kuljettaja olisi samaa mieltä. Kannattajat tervehtivät alikulkijoita 

natsitervehdyksillä ja Amerikan lipulla. Viimeiseen banderolliin oli kirjattu kaksi 

raamatunkohtaa: Ilm. 3:9 ja Joh.8:44.  

 

Kirkkojen edustajat haluavat usein sijoittaa kristillisen juutalaisvastaisuuden osaksi 

menneisyyttä, ja tarkastella modernia antisemitismiä sekä holokaustia uudenlaisen, 

maallisen ja ei-uskonnollisen juutalaisvihan seurauksina. Kuvat losangelesilaiselta 

sillalta todistavat toista. Edellä mainitut jakeet palauttavat vuoden 2022 

antisemitismin takaisin vanhoille juurilleen, kristinuskon alkuvaiheisiin ja uuden 

testamentin sivuille, missä juutalaiset kuvataan Saatanan lapsina ja Saatanan 

synagogana.  
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Kai Sadinmaan uusin kirja saa pohtimaan omaa 

kirkkosuhdetta 

Heikki Arikka 
 

 

 

Kun yksilö ryhtyy kapinoimaan instituutiota vastaan, häviää yksilö aina. Tämä vanha 

viisaus on käynyt mielessäni, kun olen seurannut Kai Sadinmaan yhden miehen 

taistelua kirkossa. 

 

Kai Sadinmaa sanoittaa itse uusimmassa kirjassaan Tinkimätön kuolemaan saakka: 

”Vastarinnan merkitys ei tyhjene siihen, että saavutetaan jotain, vaan tärkeä on itse 

kapinan akti. Kapina, kieltäytyminen ja uhma ovat pyhiä tekoja, suoria ja välittömiä 

ilmauksia ihmisolennon vapauden kaipuusta.” 

 

Jos ymmärrän Kain ajatuksia oikein, niin hän ei ole edes tavoitellut voittoa 

systeemistä, vaan tärkeintä oli itse kapina. Väline on jo itsessään päämäärä. Jos näin 

on, Kai on voittanut kapinansa. Hän on tinkimätön ja taipumaton. 

Kai tuli elämääni, kun hän somessa vittuili ja arvosteli valintaani Malmin 

kirkkoherraksi keväällä 2016. Olin Kain mielestä kokoomusveljien ykköslahtari ja 

oikeistolaisen liberaalimarkkinatalouden pahimpia aisankannattajia. Minua 

hymyilytti. Arviot menivät minusta ihan pieleen mutta jäin arvostamaan Kain 

reipasta kielenkäyttöä. Hän oli raikas tuulahdus kirkollisessa hymistelykulttuurissa, 

vaikka itse vierastan ihmisten arviointia pelkkien mielikuvien perusteella. 

 

Meidän tiemme kohtasivat keväällä vuonna 2018, kun soitin Kaille ja ehdotin 

tapaamista. Ennen sitä olin kuullut joskus Kain tulikivenkatkuisia radiohartauksia, 

jotka jäivät mieleen. Pidin tuomiopäivänpasuunan meiningistä mutta minua ärsytti, 

kun pastorilla menivät taloustieteen ja politiikan käsitteet iloisesti sekaisin. 
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Ajattelin tuolloin, että jos puhuu noin väkeviä, niin pitäisi olla tarkemmin perillä 

siitä, mistä pauhaa. Nykyään ajattelen lempeämmin. Tärkeintä olikin ehkä herättää 

tunteita ja siinä Kai onnistui. 

 

Keväällä 2018 olin ollut kirkkoherrana Helsingissä parisen vuotta. Tulin Helsinkiin 

aivan ulkopuolisena. Parin vuoden aikana olin kuitenkin jo oppinut, millaiset piirit tai 

sisäpiirit Helsingin seurakuntayhtymän ja seurakuntien sisällä oli. 

 

Oli olemassa ne joilla oli ”valtaa”, tai sellaisista ainakin puhuttiin. Sitten oli ne 

”coolit” tyypit, lähinnä Kallion seurakunnan nykyiset ja entiset pastorit. Heitä riitti ja 

heidän tekemisiään oli (kirkollinen) media täynnä. Nimesin heidät sankaripapeiksi. 

He halusivat olla ensisijaisesti hahmoja, tyyppejä, joille kirkko tuntui olevan alusta, 

megafoni omille ajatuksille. He eivät olleet kirkon palvelijoita perinteisessä mielessä, 

vaan kirkko oli heidän alustansa mahdollistamassa heidän omia pyrkimyksiään. 

 

Nyttemmin tuo ”Kallion sankaripappien” yksilöpastorien joukko on liudentunut, kun 

ura on vienyt ihmisiä vastuullisempiin instituutiotehtäviin. Vain muutama 

myöhäisherännyt on jäänyt ylläpitämään jo laimentunutta sankarieetosta. 

Kai Sadinmaa oli ehdottomasti muutama vuosi sitten osa Kallion sankaripappien 

yksilörintamaa. ”Minä olen erilainen kuin muut, huomatkaa minut” -asenteella 

yksittäiset pastorit tekivät projektejaan ja hankkeitaan. 

Talvella 2018 huomasin kuitenkin, että kaikki piirit, niin ylemmät kuin alemmat, 

noloimmat ja cooleimmat hyljeksivät Kai Sadinmaata. En itse ollut kovinkaan hyvin 

perillä Kain aikaansaannoksista, koska en ollut erikseen niitä varsinaisesti seurannut. 

Huomioin kuitenkin että Kaista oli tullut kirkollinen hylkiö. Häntä tuntuivat 

vieroksuvan niin tiedostavat liberaalit kuin konservatiivitkin. Päätin ottaa Kaista 

selvää ja soitin hänelle ehdottaakseni tapaamista. Ajattelin tarjota hänelle töitä. Soitin 

asiasta piispalle ja yhtymänjohtajalle ja kerroin suunnitelmistani. Eivät ehkä 

ilahtuneet mutta eivät kieltäneetkään. 
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Kun tapasimme ensi kertaa, vaikutuin Kaista. Hän oli juuri niin karismaattinen, 

vilpitön, hauras ja heikko ja toisaalta sisäisesti vahva, kuin mitä olin etukäteen 

ajatellut. Tiesin, että hänestä ei olisi normaaliin seurakuntatyöhön. Hän menisi siinä 

vain pilalle. Urheilutermein jos jatkan, arvioisin, että Kai ei ole perinteisessä mielessä 

joukkuepelaaja, hän tarvitsee tilaa. Hän on enemmän pitkän matkan hiihtäjä tai 

suunnistaja kuin jalkapalloilija, vaikka se hänen nuoruuden harrastuksensa olikin. 

Joka tapauksessa hän sai työalueekseen Suomen suurimman hautausmaan. Työ oli 

hieman määrittelemätön, mutta tiesin että Kai saisi sen työn lentoon, ja näin myös 

tapahtui. 

 

Kai oli useamman kesän Malmin hautausmaalla, kohtasi lukusia ihmisiä, kirjoitti 

kirjan, järjesti hautausmaalle festivaalit, antoi lukuisia haastatteluja, teki 

hautausmaakierroksia ja osittain sai innoituksena myös uusimpaan kirjaansa 

erityisesti Arndt Pekurisen osalta. Nykyään hautausmaapappeja on eripuolilla 

Suomea. 

 

Luin Kain uusimman kirjan Tinkimätön kuolemaan saakka yhdeltä istumalta. Se oli 

viihdyttävää luettavaa ja samalla väkevän voimakas. Kai kuljettaa kirjassa useampaa 

aikatasoa yhtä aikaa, ja kompuroiden aikuinen Kai seikkailee niiden välillä. Kirjassa 

on nykytaso, Kain lapsuus, Arndt Pekurisen elämän vaiheet useammalta 

vuosikymmeneltä, Kain isoisän sotakokemuksia ja Kain pyhiinvaellusmatka 

pappisoikeuden menettämisen jälkeen. 

 

Itselleni Arndt Pekurinen ei ollut kovinkaan tuttu hahmo ennen Kain kirjaa. Kirjan 

luettuani en voinut välttyä ajatukselta, että idealistit, kuten Pekurinen ja Sadinmaa, 

ovat paitsi tinkimättömiä omille arvoilleen, myös täysiverisiä romantikkoja. Kun 

ihminen on valmis uhraamaan kaiken, Kai Sadinmaa ammattinsa, tulosta, kotinsa ja 

Arndt Pekurinen henkensä, niin mitä muuta se on kuin romantiikkaa? Uskollisuutta 

jopa kuolemaan asti. Tulee mieleen Saarnaajan kirjan sanonta, ”Parempi elävä koira 

kuin kuollut leijona”. Kai on ehdottomasti leijona. 
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Kirja Tinkimätön kuolemaan saakka on hyvä kirja. Nauroin välillä ääneen, erityisesti 

kun luin Kain pitämästä esityksestä papiston päivillä. En ollut tuolla itse paikalla, 

mutta kirjasta luettuna se oli aivan hulvaton kohtaus. Ihan Monty Python -

koomikkoryhmän tasoa. Kerta kaikkiaan hauskaa komiikkaa. 

Kai Sadinmaan uusinta kirjaa on vaikea lukea tai arvioida ilman, että tulee 

arvioineeksi itseään Kaita. Kirja on hyvin henkilökohtainen, välillä jopa raastavan 

henkilökohtainen. Hän arvioi aika tiukasti muita ihmisiä, mutta kyllä hän suorastaan 

rikkoo myös itseään. Hän kirjoittaa itsestään sellaiseen sävyyn, mistä useimmat 

meistä haluaisivat olla hiljaa. 

 

Kirjassa seikkailee myös hahmo nimeltä Heikki Arikka. Olin myös itse läsnä 

joissakin kirjassa kuvatuista tapahtumista, ja siksi tämä kirja-arvostelukin on varsin 

henkilökohtainen, koska kirja kuvaa aika reaalipreesensissä todellisia tapahtumia. 

Kirjassa tapahtuneet asiat, niiltä osin kuin minä ne tiedän, ovat juuri noin niin kuin ne 

on kirjoitettu. 

 

Kain tekstistä välittyy raastava rehellisyys, ja hän tuo muun muassa perheen sisäisiä 

intiimejä asioita esille. Kovinta luettavaa on ehkä Kain ja hänen veljensä välit, joista 

hän kirjoittaa varsin suoraan ja samalla jotenkin herkästi. 

Kain tyyli on kuvia raastava, ja status quo saa kyytiä. Kai ei suostu mihinkään 

puolivillaiseen esittämiseen, ja parhaimmillaan hän on kommentoidessaan ja 

arvioidessaan kirkollista mitäänsanomattomuutta. Kritiikki on ollut aika ajoin 

paikallaan ja osuvaa. Kirkko on paikoin juuri niin hajuton ja mauton, jollaiseksi Kai 

sen kokee. Toki tämän kritiikin voisi sanoa myös rakentavammin, mutta Kain valittu 

tyyli on ollut enemmän hajottava kuin rakentava. 

 

Kaista on tullut vuosien myötä ja monien vaiheiden kautta ystäväni, näin uskallan 

sanoa. Meitä ei enää sido työpaikka ja siihen liittyvät arvoasetelmat. Emme ole 

kumpikaan enää kirkossa töissä. Kai ehkä olisi, jos hän olisi saanut jatkaa. Minä 

poistuin vapaaehtoisesti. Olemme arvojen kautta vertailtaessa aika lailla eri reunoilla, 

mutta persoonien tinkimättömyydessä meissä on jotakin samaa. Koen itse olevani 
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Kain mittapuulla arvioiden kirkollinen harmaa mitäänsanomattomuus ja Kai on, 

kuten edellä sanoin, Leijona. 

 

Minusta Kain erottaminen pappisvirasta oli vääjäämätöntä, kuten hän itse kirjassa 

kirjoitti. Keskustelimme puhelimessa ennen viimeistä kohtalokasta tuomiokapitulin 

istuntoa. Sen enempää avaamatta keskusteluamme, yritin saada Kain perääntymään. 

Minusta kirkossa tarvittiin Kai Sadinmaata enemmän kuin Kai Sadinmaa tarvitsi 

kirkkoa, vaikka kirkko olikin Kain megafoni. En voinut lähteä tukemaan häntä hänen 

valitsemallaan tiellä. Olisin tukenut enemmän, jos hän olisi valinnut toisin, mutta se 

ei olisi ollut enää Kai Sadinmaata. 

 

Kai menetti taistelussa työnsä ja elantonsa mutta kirkko profeetallisen häirikön ja 

huutajan. Ihminen häviää aina instituutiolle, mutta kyllä vahva, eteenpäin pyrkivä 

instituutio kestää myös vastarinnan kiiskejä, sopeutumattomia ja vastaan haraavia 

tapauksia. 

 

Tässä ehkä Kain suurin dilemma olikin. Kirkko on olemuksellisesti säilyttävä. Se 

muuttuu koko ajan, mutta silti sen olemus on säilyttävä. Kirkon itseymmärryksen 

mukaan kirkko on muuttumaton. Tästä johtuu osittain myös keisarin ajoista 

muodostunut hallintobyrokratia ja virkahierarkia, jossa ylempi on aina oikeassa, 

vaikka sitä ei ääneen sanoteta. Mutta kyllä tämän kaikki kirkon ihmiset tietävät. 

Toisaalta, näinhän viime kädessä lähes kaikki organisaatiot toimivat. Kirkossa se on 

vain julkista, siis hierarkiat ja byrokratia. Organisaatiossa, joka on olemuksellisesti 

säilyttävä, ei uudistuva tai uudistava, yhdistettynä hierarkkiseen byrokratiaan, oli 

Kain tehtävä mahdoton. Se oli tuomittu epäonnistumaan. Se taas ei Kaita ehkä 

hidastanut. Kuten hän kirjoitti, ”tärkeintä on kapina, itse akti, ei päämäärä”. 

 

Tunnistan hyvin Kain kirkkokritiikin ja allekirjoitan siitä osan, mutta siitä huolimatta 

koen, että kirkko, perinteineen, hitauksineen ja virkahierarkioineen on paljon 

parempi, kuin millaisena Kai sen koki. En väheksy Kain kokemuksia, mutta ehkä 

hänelläkin oli oma osansa ja sitä kautta vastuunsa tapahtumien kuluissa. 
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On myös oma kysymyksensä kuinka paljon organisaatio(kirkko) voi sietää yksilöiden 

sooloilua, ja/ tai kuinka paljon yksilöiltä voidaan odottaa lojaalisuutta suhteessa 

työnantajaansa. Kai koetteli ja testasi näitä rajoja vuosia. Lopulta raja löytyi. 

 

Kai ei muuttanut kirkkoa, mutta hän pääsi antamaan kirkosta moninaisemman kuvan. 

Kaissa on myös jotain häkellyttävän sympaattista, koska hän on jotenkin 

epäonnistumisen onnistuja. Hänessä on iso annos Don Quijotea, ritaria, joka taistelee 

vääryyksiä vastaan, mutta jotenkin epäonnistuen. Onni ei ole juurikaan myötä. 

 

Kai käy kirjassaan läpi monia performanssejaan ja esiintymisiään. Yllättävän usein 

ne muotoutuivat joksikin toiseksi, kuin mitä Kai suunnitteli. Ikään kuin Kailla olisi 

kykyä tempautua omiin performansseihinsa niin täysillä mukaan, että kun joku lähtee 

käyntiin, niin tapahtumien ketjua ei saa enää pysäytettyä. Kai lähtee tekemään jotain, 

jonka jälkeen hetken päästä hänelle vain tapahtuu, subjektista tuleekin objekti. 

 

Kai on yhtä aikaa esiintyjä ja yleisö, ja se oikea alkuperäinen yleisö muuttuu 

tahtomattaan osaksi performanssia taas käänteisesti objekteista subjekteiksi. Tämä 

erityinen kyky muuttaa selkeä etukäteen suunniteltu esitys, lapasesta lähtevästä liki 

kaaottiseksi performanssiksi, on Kain vahvuus ja heikkous. Hyvänä esimerkkinä 

toimii Kallion kirkossa järjestetty vaalitilaisuus ja se, kuinka tilanne eskaloitui 

Mannerheim-kritiikiksi ja sitä kautta tapahtuvaan todelliseen performanssiin. 

 

Kailla tuntuu olevan ilmiömäinen kyky epäonnistua lähes kaikessa, mihin hän ryhtyy, 

mutta lopputulos on usein paljon enemmän, kuin mitä hän etukäteen oli suunnitellut. 

Enemmän tarkoittaa myös enemmän tunteita ja tuohtumista osallistujissa. 

 

Kaissa tuntuu olevan monta persoonaa samassa persoonassa. Hänessä on jotain Irwin 

Goodmania, Matti Pellonpäätä, Don Quijotea, profeetta Joonaa ja hänen itsenä 

ihailemaa Arndt Pekurista. Kai on entinen kirkkomme pastori, kirjailija mutta 
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ehdottomasti myös performanssitaiteilija. Kai Sadinmaa on itsensä luoma ehdoton 

taideteos, jonka vahvuus ja suurin haastaja on hän itse. 

Pastori Kai Sadinmaan tarina on lopussa, mutta aikuisen Kai Sadinmaan tarina on 

alussa. Kirja Tinkimätön kuolemaan saakka on pastori Kai Sadinmaan testamentti 

matkastaan kirkossa. Se kannattaa lukea. Se on samalla erään aikakauden päätös. Sitä 

kirkkoa ei enää ole, johon Kai tuli töihin, mutta se kirkko jota Kai halusi muuttaa, on 

jatkossakin. Kai on hieman itseriittoinen, toisinaan röyhkeä, jopa pöyhkeä mutta 

saman aikaan nöyrä ja vilpitön. Hän ei missään nimessä ole työyhteisöpäivien suurin 

hengenluoja, mutta hän näkee kauas ja isosti. Isosti näkeminen on hänen 

vahvuuteensa ja ainutlaatuisuutensa. Siinä missä seurakuntien työyhteisöissä 

pohditaan, miten joku tapahtuma järjestetään, miettii Kai ”mikä on kirkko?” tai 

”mikä on kirkon tehtävä tässä ajassa?” 

 

Kaista tulee väkisinkin mieleen Jostein Gaarderin Pasianssimysteerio–romaanin 

jokerihahmot. Kun jokerit puhuvat,  he pilaavat näkyvän todellisuuden, kun muut 

pelikortit elävät kuvitellussa todellisuudessa. Tässä näkemisessä on Kain ehdoton 

vahvuus. Tästä johtuen on myös harmi, että Kai ei ole enää kirkossa unilukkarin,a 

mutta näin se elämä leijonilla menee. Se on lyhyt ja kiihkeämpi kuin koirilla. 

 

Olen itse henkilökohtaisesti harmissani, että tarina päättyi näin, mutta olen iloinen, 

että Kai Sadinmaa on nyt vapaa. Toivottavasti hän löytää rauhan ja ilon elämäänsä 

kirkon ulkopuolella. Kirkon profeetallinen leijona on lyöty, ja elämä jatkuu kirkossa. 

 

Arvioitu teos: Kai Sadinmaa, Tinkimätön kuolemaan saakka. Bazar 2022. 320 s. 
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Kai Sadinmaan muotokuvasta ja missiosta 

Matti Taneli 
 

 

 

Kai Sadinmaa: Tinkimätön kuolemaan saakka. Bazar, 2022, 317. 

 

Yleistä arvioinnista 

 

Arvioni on rajattu näkökulma Kai Sadinmaan monia asioita ja teemoja käsittelevään 

kirjaan. Sen tapahtumista ja taidokkaista kaupunki-, luonto- ja henkilökuvauksista 

voisi kirjoittaa erillisen kirjoituksen. Sadinmaa kirjoittaa oikein hyvin. Hän hallitsee 

nyanssit. Kun asiasisältö vaatii kirjoittamisen kertomuksellista hitautta, niin se 

tapahtuu; kun taas aihe edellyttää vahvemman ilmaisun, niin Sadinmaa nostaa 

kirjoittamisen intensiteettiä, voimaa.   

 

Kirjassa on sen kokonaisuuteen nähden aika vähän suoranaisesti käsitelty Sadinmaan 

papin virasta erottamiseen liittyviä asioita. Ne eivät ole kirjan keskeistä antia enkä 

niitä arviossani käsittele.  Arviointini pyrkii olemaan sillä tavoin substantiaalinen, 

että tarkastelen kirjan aineistoa ja siinä olevia keskeisiä ajatuksia mahdollisimman 

objektiivisesti. Analysoin tekstiä ja pyrin ymmärtämään sitä, mitä Sadinmaa haluaa 

kirjallaan ja kirjassaan sanoa. Keskityn tässä arviossani pääasiassa niihin asioihin, 

jotka ovat Sadinmaan persoonallisen muotokuvan ja mission kannalta tärkeitä. 

 

 

Intro 

 

Tinkimätön kuolemaan saakka ei ole uskonnollinen, historiallinen eikä edes 

pasifistinen kirja, vaikka siinä on aineksia niistä kaikista.  Kirja on eräänlainen 

muotokuva tai kuvaus siitä, miten Sadinmaa kokee erilaisia ilmiöitä, jotka liittyvät 
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läheisesti tai vähemmän läheisesti hänen elämänsä eri vaiheisiin, hänen 

mielenkiintoaan lähellä oleviin tapahtumiin: yhteiskunnan ja kirkon ilmiöihin. Kirja 

on rohkea ja paljastava taideteos, performanssikin, Kai Sadinmaan elämän matkasta.  

Tinkimätön kuolemaan saakka on syvällinen ja vakava kertomus siitä, mikä on 

Sadinmaan tehtävä ihmisenä ja kristittynä maailmassa ja miten ja miksi hän on 

ylipäätään tullut elämässään siihen hetkeen ja paikkaan, jossa nyt elää, järkensä 

päättelyin, mielensä ja sydämensä vahvoin värein, sydänverellään.  

 

Irlantilaissyntyisen Oscar Wilden (1854-1900) tavoin Sadinmaa on julkkis ja 

pisteliäs älykkö, joka arvostelee uskonnollisen ajattelun ahdasmielisyyttä ja 

kaksinaismoralismia.  Wilde oli näytelmäkirjailija, taidekriitikko ja esseisti, joka 

julkaisi vain yhden, valtavan kuuluisan, romaanin Dorian Grayn muotokuva (1890, 

kirjana 1891), mutta paljon runoja, satuja ja novelleja. Omana aikanaan Wilde oli 

varsin suosittu näytelmäkirjailija. Myös Sadinmaa on verbaalikko, joka toisinaan 

vahvasti ironisoi ja parodisoi, myös itseään.  

 

Sadinmaa on kirjoittanut monia kirjoja ja hänen ajatuksistaan on tehty näytelmiä. 

Näistä esimerkkinä näyttelijä Lassi Ahorinteen esittämä 10 kohtausta kirkossa, joka 

perustuu Sadinmaan elämään ja tuotantoon.  Uusimmassa kirjassaan Sadinmaa 

näyttää ensisijaistavan eettisyyden vaatimuksen toisin kuin Wilde tekee Dorian 

Grayn muotokuvassa, jossa ilmennetään pikemminkin sitä, mitä tapahtuu, jos 

ihminen asettaa esteettisyyden etiikan edelle. Wilden teosta voidaan kuitenkin 

tarkastella myös moraalisena allegoriana. Niin tai näin. Toisaalta Sadinmaan kirjan 

luonto- ja kaupunkikuvaukset ovat estetiikan hallinnan luomusta. Hän ei pelkästään 

dokumentoi kokemiaan tai muiden kokemia tapahtumia, vaan kirjassa on 

monenlaista, myös tieteelliseen ja taiteelliseen mielikuvitukseen liittyvää aineistoa.  

Tinkimätön kuolemaan saakka on tähän mennessä Sadinmaan henkilökohtaisin kirja, 

mutta ei ole dokumentti eikä fiktio, vaan hybridi: fiktio ja ei-fiktio kulkevat kirjassa 

limittäin.  



397 

 

Sadinmaa kirjoittaa puhuttelevasti omasta tiestään pappina ja ihmisenä.  Papin virasta 

erottaminen ei ole kirjan keskeisimpiä teemoja, vaikka se onkin ollut tärkeänä 

pontimena kirjan kirjoittamiselle.  

 

Sadinmaa on niin taidokas kirjoittaja, että hän tempaa lukijansa vahvaan otteeseen ja 

inspiroi tämän mukaan tarinaansa ja sanomaansa. Kun Sadinmaa kertoo lapsuuden ja 

nuoruuden kodistaan, hän kirjoittaa kirjan alkulehdillä todella riipaisevasti: 

“Syyllisyys ja häpeä olivat lapsuuteni kestoteemoja. Jos jokin tavara oli kotona 

hävinnyt, se oli minun vika. Jos lautanen meni rikki, minä olin sen rikkonut. Isän ja 

äidin katastrofaalinen avioliitto oli minun syyni. Jatkuvaa syyllisyyttä pahempi oli 

vain häpeä, jota kesti koko lapsuuden ja nuoruuden ja joka jatkuu edelleen.” 

 

Tällaista kirjoittamisen rohkeutta ei voi olla ihailematta, vaikka toisaalta ajattelee, 

että Sadinmaa on jopa liian ankara itseään ja vanhempiaan kohtaan. Toisaalta 

Sadinmaa toteaa myöhemmin kirjassaan, ettei hän voi syyttää mistään omista 

ongelmistaan vanhempiaan eikä muitakaan: “En isääni, äitiäni, lapsuuden aikaisia 

kavereitani, kirkkoherroja, piispoja tai ketään muitakaan.” Poliisi-isästäänkin 

Sadinmaa kirjoittaa varsin koskettavasti: “Isä oli herkkä mies. Voin kuvitella kuinka 

kyyneleet olisivat puskeneet hänen silmiinsä, jos hän olisi alkanut puhua minulle 

rakkaudesta. Hän ei olisi kestänyt sitä.”  Sadinmaa tuntee vanhempiensa lämpimän 

läsnäolon vahvasti juuri silloin, kun hän ajattelee omaa pappeuttaan ja 

elämänkaartaan.  Mitä tämä ilmentää? Sadinmaan kunnioitusta ja syvää kiintymystä, 

sanalla sanottuna rakkautta heitä ja ylipäätään ihmisyyttä kohtaan. 

 

 

Pekurinen ja Selinheimo Sadinmaan sielunveljinä  

 

Sadinmaa on ottanut kirjassaan matkakumppaneikseen Arndt Pekurisen (1905-

1941) ja talvisodassa kaatuneen Feliks-papan. Mukana kulkee myös muita ihmisiä 

Sadinmaan lapsuuden perheen ja hänen perheensä lisäksi.  Mutta tärkein kaikista on 

Pekurinen, joka oli Suomessa pasifismin ja rauhanliikkeen merkittävä uranuurtaja 
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opetusneuvos ja Suomen puolustusministerinäkin vuosina 1946–1948 toimineen 

Yrjö Kallisen (1886–1976) ohella. Pekurinen oli kuolemaansa saakka 

vakaumuksestaan tinkimätön ihminen. Sadinmaalle Pekurinen näyttää olevan ainakin 

aluksi myyttinen hahmo, eräänlainen sankari, jonka jalanjäljissä hän ihan 

konkreettisesti kulkee kappaleen matkaa, kulkuaan dokumentoiden myös kuvin ja 

haastatteluin.  

 

Pekurinen oli aseistakieltäytyjä aikana, jolloin se ei ollut Suomessa sallittua. Sodan 

sytyttyä Pekurinen velvoitettiin astumaan sotapalvelukseen ja rintamalle. Pekurinen, 

jolla oli vaimo ja kaksi lasta, kieltäytyi toistuvasti palveluksesta ja hänet määrättiin 

sen takia teloitettavaksi. Teloitus tapahtui 5. päivänä marraskuuta 1941 Kalevan 

piirissä, silloisessa Neuvostoliitossa, nykyisellä Venäjällä.  

 

Sadinmaa näyttää tietyin tavoin samastuvan Pekuriseen, tähän Juvalla syntyneeseen 

autonkuljettajaan, joka oli pakoillut 19-vuotiaasta lähtien armeijan kutsuntoja. 

Pekurinen oli periaatteellisen eli absoluuttisen ei siis tarkoituksenmukaisuus- eli 

praktisen pasifismin kannattaja. Hän oli osallistunut Helsinkiin muutettuaan Suomen 

Rauhanliiton ja Antimilitaristisen liiton kokoontumisiin. Pekurinen oli viimeistään 

vuoden 1928 kevätalvesta lähtien ollut Etsivä keskuspoliisin (EK) seurattavana. 

 

Itse asiassa Pekurisen ystävä Aarne Selinheimo (1898–1939) oli 

aseistakieltäytymisasian varsinainen primus motor, joka inspiroi, opasti ja auttoi 

konkreettisesti Pekurista. Selinheimo oli virkamiesperheestä lähtöisin oleva tekniikan 

ylioppilas. Selinheimon isä Vilho Selinheimo (1870–1937) oli juristi, lääninsihteeri, 

fennomaani ja Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Aarne oli kasvissyöjä, 

joka kuului raittiusliikkeeseen ja opetti esperantoa, jota hän piti välineenä 

maailmanrauhan aikaansaamiseksi ja taisteluun äärinationalismia vastaan. 

Selinheimo oli se, joka nosti vuonna 1929 Pekurisen perustamansa Suomen 

Antimilitaristisen liiton (SAL) puheenjohtajaksi. Selinheimo oli taidokas aatteellinen 

toimija, taktikko, joka ymmärsi aseistakieltäytyjä Pekurisen julkisuusarvon. 

Selinheimon tavoitteena oli se, että Pekurisen epäoikeudenmukaisen kohtelun 
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seurauksena asevelvollisuuslakiin saataisiin sellaisia muutoksia, ettei kaikkien 

tarvitsisi osallistua militaristiseen toimintaan. Näin tapahtuikin Pekurisen suurta 

huomiota saaneen tapauksen jälkeen 14. huhtikuuta 1931, jolloin astui voimaan 

yksimielisesti eduskunnassa hyväksytty siviilipalveluslaki niin sanottu Lex 

Pekurinen. Sen mukaan siviilipalveluksen voisi suorittaa myös eettisen vakaumuksen 

perusteella täysin armeijan ulkopuolella. Laki oli voimassa vain rauhan aikana.  

 

Kirjassaan Sadinmaa miettii sitä, miksi hän ylipäätään kirjoittaa Pekurisesta eikä 

Selinheimosta.  Sadinmaan mielestä Selinheimon elämässä ei ole draamaa kuten 

Pekurisen tarinassa. Pekurisen elämänhistoriassa on samankaltainen kaari kuin 

Jeesuksella: julkisen toiminnan aloitus, pidätys, kuulustelut, tuomitseminen ja 

teloittaminen. Mutta miten on Pekurisen ylösnousemuksen laita? Sadinmaa toteaa 

kirjoittamaansa tehostaen, jopa profeetallisesti: “Jos se tapahtuu [ylösnousemus] tässä 

kirjassa. Jos se on tämän kirjan tehtävä.” 

 

Tämän jälkeen Sadinmaa kirjoittaa rohkeasti ja jopa itseään kritisoiden: ”Vai 

haluanko sittenkin vain kirjoittaa itsestäni, olla kirjan päähenkilö, ja Pekurinen olisi 

pelkkä tekosyy? Pappeudesta erottaminen ja oman elämäni hahmottaminen tuntuvat 

vaativan yhä enemmän tilaa. Ei tunnu sattumalta, että Pekurisesta kertovan kirjan 

kirjoittaminen ja erottamisprosessi tapahtuvat samaan aikaan.”  

Sadinmaa myös kykenee tarkastelemaan Pekurista ja itseäänkin kriittisesti, mutta 

samalla samastuen Pekuriseen: ”Ehkä kyse oli viime kädessä Arndtin omasta 

pelastumisesta, ei maailman. Hän saattoi yrittää ratkaista taistelullaan jotain sisäistä 

ristiriitaansa. Siihen hän tarvitsi kyllin suuren vastustajan, armeijan, samalla tavalla 

kuin minä kirkon.” Sadinmaa ei usko sattumaan, vaan johdatukseen, Jumalan 

johdatukseen.  Hän muistelee sitä hetkeä, kun hän nuorena aikuisena tuli 

vakuuttuneeksi Jumalan olemassaolosta. Hän yrittää toisinaan päästä samaan 

kokemukseen Jumalan autenttisesta läsnäolosta. Mutta se ei näytä onnistuvan enää, 

ainakaan samalla tavoin, käänteentekevänä kokemuksena. Toisaalta hän näyttää 

ajattelevan, ettei se olekaan välttämätöntä eikä ehkä mahdollistakaan, koska se oli 

juuri se käänteentekevä kokemus, jonka seurauksena hän koki konversion, 
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uskonnollisen kääntymisen.  Sadinmaa tuntuu toisinaan ajattelevan pastori ja kirjailija 

Juhani Rekolan tavoin: Kuitenkin Jumala on, vaikka sitä välillä vahvastikin epäilisi. 

 

 

Sadinmaan missio ja tie vapauteen 

 

Sadinmaa julistaa: “Missioni pappina oli olla Ihminen.” Onko tässä kysymys 

samastumisesta Jeesukseen vähän samalla tavoin kuin Martin Luther King Jr:n 

rooli-identifikaatio Moosekseen. Jeesus sanoi olevansa Ihmisen poika?  

Suoranaisesta Sadinmaan rooli-identifikaatiosta Jeesukseen ei kuitenkaan näytä 

olevan kysymys, vaikka Sadinmaa on hengellinen ihminen, kristitty, jonka mukaan 

“sosialismi on välttämättömyys maailman pelastamiseksi”. Mutta se ei Sadinmaan 

mielestä kuitenkaan riitä, koska maailmassa olevien ihmisten, koko ihmiskunnan, 

ongelmat eivät ole yhteiskunnallispoliittisia, vaan ensi sijassa hengellisiä.  Sadinmaa 

selittää: “Merkityksen, elämän syväulottuvuuden kadottaminen on ollut kohtalokasta. 

Tarvitsemme herätyksen, jotta ymmärtäisimme elämän pyhyyden ja vapautuisimme 

luonnon hyväksikäytöstä ja piinaavasta kuoleman- ja tyhjiin raukeamisen 

pelostamme. Ongelmat eivät poistu teknologisilla innovaatioilla, digitalisaatiolla tai 

hallituksia vaihtamalla vaan ainoastaan sydämessä tapahtuvassa kääntymisessä.” 

Hieman yllättäen Sadinmaa osoittautuu, ainakin tässä kohdin, aika lailla niin sanotun 

perinteisen kristillisen ajattelun kannattajaksi puhumalla ikään kuin sydämen 

vallankumouksesta, joka olisi viimekätinen ratkaisu ihmiskunnan ongelmiin.  

Sadinmaa ei näytä kuitenkaan uskovan, että meillä olisi ulospääsyä tuhon tieltä. 

Elämme keskellä apokalyptista, lopun ajan, näytelmää. Sadinmaa kirjoittaa 

pessimistisesti: “On vain jatkuva sarja murtumisia, katastrofeja, mullistuksia, 

eskaloituvaa sotaa … suurpalo voi syttyä yhdestä tulitikun raapaisusta.”  

Lukiessaan Tuomas Teporan kirjaa Sodan henki: Kaunis ja ruma talvisota (2015) 

Sadinmaa kokee oivaltavansa, että hänen kirjansa punainen lanka ei olekaan 

syyllisyys ja häpeä, vaan häpeä ja kunnia, joka on yhteistä Pekuriselle, Feliks-papalle 

ja hänelle itselleen. Sadinmaa selittää tämän seuraavasti: 
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“Feliks oli osa kansaa, joka valitsi mieluummin sodan ja kuoleman kuin kansallisen 

häpeän. Arndt valitsi mieluummin teloitetuksi tulemisen kuin kasvojensa 

menettämisen ja vakaumuksensa tyhjäksi tekemisen, ja minä valitsin mieluummin 

pappeudesta erottamisen kuin häpeällisen alistumisen vääristynyttä vallankäyttöä 

harjoittavaan tekopyhään kirkolliseen valtaan ja sen vaatimukseen sokeasta 

auktoriteettien kumartamisesta.” 

 

Sadinmaa näyttää ymmärtävän ja arvostavan sekä Arndtin että Feliksen ratkaisua. 

Sadinmaa toteaa: ”Uskon, että Arndtin, minun ja Suomen kohtalot olivat 

väistämättömiä. Pako häpeästä oli ja on kirjoitettu geeneihimme ja kansalliseen 

olemukseemme.” 

 

Sitten Sadinmaa sanoo koskettavasti, että pappeus oli hänen talvisotansa. Hänen koko 

elämänsä on ollut ”talvisodan tavoin pakoa häpeästä kunniaan, ja se on määrittänyt 

kaikkea, niin työtä, avioliittoa kuin ihmissuhteita.” 

 

Sadinmaan mielestä Pekurinen ja Selinheimo ”olivat profeettoja, yksinäisiä 

majakoita, jotka paljastivat ympärillään vellovan pimeyden. Maailma oli mennyt 

sijoiltaan.”  Sadinmaa ei kuitenkaan pidä itseään heidän kaltaisenaan erityisen 

rohkeana vakaumuksen ihmisenä, vaikka hän onkin vahvasti vakaumuksellinen. 

Sadinmaata on pidetty rohkeana ihmisenä, koska on sanonut ääneen asioita, jotka 

ovat häntä vaivanneet ja joita hän pitänyt epäoikeudenmukaisina. Mutta Sadinmaa 

toteaa vaatimattomasti: ”Mitä rohkeutta siinä on, jos toimii sisäisestä pakosta.” 

 

Sadinmaa pohtii Fjodor Dostojevskin (1821–1881) Karamazovin veljeksiä (1880) 

luettuaan sitä, miten voimakkaasti isä Zosiman teologinen ajattelu onkaan vaikuttanut 

häneen, jättänyt syvät ja hyvät jäljet.  Sadinmaa kysyy itseltään: “Olenko 

pohjimmiltani ortodoksi vai onko minulla slaavilainen sielu...” Näin siksi, että hänen 

tärkein lukemansa kirja on Karamazovin veljekset ja merkittävin katsomansa elokuva 

on Andrei Tarkovskin Andrei Rublev ja vaikuttavin kuulemansa musiikkiteos 

Sergei Rahmaninovin Vigilia. 
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Sitten hän päätyy siihen, että tuskin hän on ortodoksi, vaan enemmänkin mystikko. 

Tämän jälkeen hän tunnustautuu panenteistiksi. Pitkä lainaus on tarpeen, jotta 

Sadinmaan tässä kohdin kirjaa olevan uskonnollinen uskon ilmaus saa sille kuuluvat 

täsmälliset sanat.  Sadinmaa kirjoittaa: 

 “Zosima oli ensisijaisesti mystikko ja toissijaisesti ortodoksi. Hän oli panenteisti, 

kuten minä, ei siis panteisti. Panenteisti tarkoittaa, että Jumala on kaikessa ja kaikki 

on Jumalassa. Silti Jumala on jotain enemmän kuin luotu todellisuus. Luomakunnan 

ja Jumalan välille ei voi vetää panteismin tapaan yhtäläisyysmerkkejä.  Jos Zosiman 

Kristus rikkoo ortodoksikirkon rajoja, myös minun Kristukseni murtautuu ulos 

luterilaisen kirkon karsinasta. Kristus on suurempi kuin kirkko. Hän ei erottele vaan 

sulkee sisäänsä kaiken, koko luomakunnan, aivan kuin Zosima toteaa: ’Mikä hyvänsä 

ruohonlehti, mikä hyvänsä itikka, muurahainen, kultainen mehiläinen, kaikki 

tyynni… todistavat Jumalan salaisuutta… kaikki luotu ja jokainen luontokappale, 

jokainen ruohonlehti pyrkii kohti Sanaa, laulaa Jumalan kunniaa, itkee Kristuksen 

tähden…’” 

 

Sadinmaan mielestä kaikkeen olevaisessa on kätkettynä pyhyys. Näin ollen 

”[t]aivasta ei tarvitse odottaa, koska se on jo maan päällä kätkeytyneenä ohikiitävään 

nyt-hetkeen.” Meidän tulee herätä huomaamaan tämä pyhyys arjen ja luonnon 

keskellä. Sadinmaa jatkaa ”[luonto] on elämän kohtu, ei hauta. Kun kaiken olevaisen 

pyhyys avautuu, elämä ja kuolema ovat yhtä, samoin menneisyys, nykyisyys ja 

tulevaisuus.”  

 

Tässä kohdin Sadinmaan näkemyksessä yhdistyy tietynlainen luonnonmystiikka 

augustinolais-kierkegaardilaiseen käsitykseen ajasta ikuisena nyt-hetkeä eli sellaiseen 

ajatukseen, että aika on oman sielumme (mielemme) tiloja. Kirkkoisä Aurelius 

Augustinuksen (354–430) mielestä voidaan puhua kolmesta ajasta, menneen 

nykyisyydestä, nykyisen nykyisyydestä ja tulevan nykyisyydestä. Menneen 

nykyisyys on muisti, nykyisen nykyisyys on havainto ja tulevan nykyisyys on odotus.  
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Sadinmaa pysyy kaiken kokemansa jälkeen uskollisena sisäiselle vaatimukselleen, 

joka on nuoruuden uskonnollisessa kokemuksessa saanut lujan perustan. Sen päälle 

hän on voinut rakentaa sellaisen ajatuksellisen ja toiminnallisen tavan elää 

omaehtoista autenttista ihmisen elämää, joka ei särje hänen sydäntään eikä mieltään. 

Hän on löytänyt tien ulos labyrintista, vaikka elämä ei koskaan ole kenellekään vain 

vapautusta kaikesta taakasta. Mutta kuitenkin tie vapauteen on avoinna ja se kutsuu 

toimimaan niiden asioiden puolesta, jotka vaativat toimintaa. Sisäinen pakko ajaa 

Sadinmaa yhä uusiin ja luoviin löytöihin, jotka toivottavasti tuottavat hyvää ja 

pysyvää hedelmää niin, että ihmisyys kaikkinensa saisi parhaan mahdollisen 

täyttymyksensä. Tämä lienee se, mihin osaltaan Sadinmaan kirja, jos ei 

eksplisiittisesti, niin ainakin implisiittisesti, pyrkii. Näin tulkitsen Sadinmaan kirjan 

Tinkimätön kuolemaan saakka viestiä hänelle itselleen ja meille muillekin. 

 

 

Epilogi 

 

Tinkimätön kuolemaan saakka on sekä muotokuva että performanssi Kai 

Sadinmaasta, mutta se on myös vahva kannanotto autenttisen instituutioihin 

sitoutumattoman kristinuskon puolesta. Sadinmaan mukaan instituutiot ovat kuin 

murskauskoneita, jotka särkevät sen sisään päätyneet osat pieniksi palasiksi, jopa 

tuhkaksi, joka kaipaa vain hautaamista. Tinkimätön kuolemaan saakka on myös 

tietynlainen tilinpäätös Sadinmaan tähänastisesta, toisinaan kovin kipuilevasta, mutta 

myös ainutlaatuisen suurenmoisesta elämästä kristittynä ja kanssaihmisenä. Tunnelin 

päässä näkyy kirkastuvaa valoa, siis sen tunnelin päässä, joka toisinaan piti hetken 

Sadinmaata pihdeissään, jos ei ihan pilkkopimeässä ansassaan, niin kuitenkin tilassa, 

joka ei mahdollistanut täyttä elämää sellaisena kuin itselleenkin kovin vaativa 

Sadinmaa olisi toivonut. Mutta nyt on toisin. Sadinmaa elää vahvasti ja hengittää 

syvään raikasta ja uuttakin ilmaa. Vapautuminen, asioiden monipuolinen käsittely, 

rehellisyys elämän ja läheisten rakkaiden ihmisten sekä kuolemienkin edessä ovat 

niitä asioita, jotka saavat Sadinmaan sielun tuntemaan nuoreksi ja elämästään 
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innostuneeksi taiteilijaksi, kirjailijaksi, kristityksi – ihmiseksi. Kirjan viimeiset 

lauseet kuuluvat seuraavasti: 

 

“Rakastan junalla matkustamista. Se on sopivan hidasta. Sielu pysyy matkassa, ja 

voin aistia ja tuntea ruumissani välimatkat ja etäisyydet. Matkanteko on tärkeintä, ei 

perille pääsy.” 

 

Sadinmaa on kirjoittanut rohkean, koskettavan ja hienon kirjan, jonka lukemista 

suosittelen jyrkästi kaikille, joita kiinnostaa kristittynä oleminen, ylipäätään ihmisen 

elämä iloineen ja suruineen. Kirja kertoo myös vahvan tarinan siitä, millaisia asioita 

ihminen, jolla on periksiantamaton sisäinen vakaumus, joutuu elämässään usein 

kohtaamaan. 
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Kysymys oikeasta kristinuskosta 

Auvo Naukkarinen 
 

 

 

Kaarlo Arffman, Mistä tiedämme, mitä on oikea kristinusko? Rovaniemi: 

Väyläkirjat 2022. 

 

Emeritusprofessori Kaarlo Arffmanin uusi kirja johdattelee perusteellisesti ottamaan 

kantaa ongelmiin, jotka kumpuavat tämän päivän kysymyksistä koskien kirkon ja 

Raamatun arvovaltaa. Monia meistä koskettaa kysymys, mistä tiedämme, että 

kristinuskon opillinen sisältö ja ylipäänsä kirkon praksis lepäävät varmalla ja oikealla 

perustuksella. Tunnettu tosiasia on, että “Kristinusko näyttää hyvin hajanaiselta 

ilmiöltä”. 

 

Kirjan laaja sisältö kuvastaa hyvin kirjoittamisen taustalta löytyvää vuosikymmenien 

työtä ja tutkimusta kirkon uskon muotoutumisesta, josta aihepiiristä kirjoittaja on 

pystynyt luomaan loogisesti etenevän ja perustellun kokonaisuuden. Kirjan lukijan ei 

tarvitse olla perehtynyt teologiseen sanastoon, vaan se avautuu helposti ja 

ymmärrettävästi myös tavalliselle lukijalle. 

 

Alkuseurakuntien perustaminen johdetaan tunnettujen auktoriteettien kautta ja 

Jeesuksen oma suku saa toimia esimerkkinä, kun etsitään linjaa järjestäytyneestä 

kirkosta takaisin historian Jeesukseen. Kirjoittaja vastaa myös kysymykseen siitä, 

miksi Jeesuksen oma suku ei lopulta johtanut syntyvää kirkkoa, vaan jäi alun jälkeen 

sivuun. Mielenkiintoista on seurata, kuinka apostolien aikana selvitettiin kysymystä 

pakanoiden ympärileikkaamisen ja tooran mukaan elämisen vaatimuksista ja yleensä 

evankeliumin viemisestä pakanoiden pariin. 
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Jeesuksen seuraajat ja alkuseurakunta elivät voimakkaassa lähiodotuksessa. 

Jeesuksen piti tulla takaisin pian. Seurakuntien järjestäytyminen aivan alussa ei sen 

vuoksi ollut niin tärkeää. Sen sijaan tärkeäksi muodostui varmuuden saaminen siitä, 

että ollaan oikealla tiellä. Auktoriteetin etsimisestä tuli “elämän ja kuoleman 

kysymys”. Kirjoittaja kuljettaa lukijan asiantuntevasti apostolien ajasta piispan viran 

yhä kasvavan tärkeyden kautta järjestäytyneeksi kirkkolaitokseksi. 

 

Lukiessa nousee esille useampikin erityistä huomiota vaativa kysymys, joista nostan 

esille kaksi. Ensiksi, kuten kirjoittaja huomauttaa, omasta ajastamme käsin emme 

aina huomaa, että alussa seurakunnilla ei ollut käytettävissään yhtenä auktoriteetin 

varmistajana Uuden testamentin kirjakokoelmaa, koska se pääosin muodostettiin 

vasta 200-luvulla. Tosin vielä 300-luvulla Uuden testamentin kaanonin sisällöstä 

käytiin keskustelua ja vielä reformaation aikaan Lutherin johdolla 1534 julkaistussa 

saksankielisessä Raamatussa oli hänen mielestään neljä “hämärää” kirjaa. Raamatun 

kaanon ei saanut heti varauksetonta arvovaltaa. Tämän johdosta kirkon ja 

seurakuntien johtajat, piispat ja presbyteerit tulivat tärkeiksi ja heidän auktoriteettinsa 

perusteet oli johdettava apostolien aikaan asti. 

 

Kaiken kaikkiaan katolisen kirkon syntyhistoria ja sen monet käänteet ovat 

mielenkiintoista luettavaa, jossa kirjoittaja taidokkaasti kuljettaa lukijaa. Perustellusti 

selvitetyksi tulevat myös ortodoksisuuden ongelmat ja reformaation kirkkojen kriisi. 

Tämän osuuden kirjasta lukemalla lukija pääsee tarkastelemaan kriittisesti myös 

oman aikansa kirkon kipukohtia. 

 

Toiseksi kirjasta nousee useammassakin yhteydessä vahvasti esille kysymys, joka 

vaatii vastausta. Jos haluamme tietää, mikä on totta, tarvitsemme perusteluiksemme 

arvovaltaisen auktoriteetin. Kristityn mielestä sellainen varmasti olisi Jeesus, mutta 

hän itse ei kirjoittanut mitään ja hänen opetuksensa säilyivät aluksi suullisena 

muistitietona.  
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Ensimmäisten vuosisatojen aikana kristityt muovasivat pyhien kirjojen kokoelmansa, 

jonka tunnemme Vanhana ja Uutena testamenttina. Uuteen testamenttiin kristityt 

kokosivat kristinuskon varhaisen vaiheen kirjoitukset, jotka kyllä sisälsivät myös sen, 

minkä uskottiin olleen Jeesuksen opetusta. Mutta niin kuin kirjoittaja huomauttaa: 

“Pyhät kirjoitukset taas olivat äänetöntä papyrusta ja pergamenttia. Ne eivät tehneet 

päätöksiä, vaan niiden valta oli aina ‘tulkittua’ arvovaltaa.” Kuka tai mikä siis 

tulkitsisi kirjoituksia varmasti oikein ja varmistaisi, mikä on totta ja mitä on oikea ja 

alkuperäinen uskon sisältö? Oikeutetusti tämä kysymys herättää lukijan 

mielenkiinnon. 

 

Kirjoittaja johdattaa lukijan läpi moninaisten kirkolliskokousten, piispojen ja välillä 

myös keisarien päätöksien, mitä kustakin asiasta kirkossa olisi ajateltava. Lisäksi 

vielä reformaatio repi auki kysymystä kuka päättää ja millä perusteella, mitä on oikea 

usko ja kirkon oikea oppi. Kokonaiskirkon tasolla, hengellisen vallan puolella 

ylimmästä auktoriteetista kilpailivat yleinen kirkolliskokous, Paavinistuin ja 

reformaation pohja-ajatus Raamatusta Jumalan selvänä sanana, joka ei tarvitse 

tulkintaa.  

 

Arffmanin mukaan “...luterilaiset kirkot ovat ... käytännössä joutuneet myöntämään, 

että Lutherin ajatus Raamatun selvyydestä ei toimi, vaan Raamattua on aina 

tulkittava.” Tarvittiin homilia, opetus ja saarna siitä, miten teksti tulisi ymmärtää.  

 

Kysymykseen: ”Mistä tiedämme mitä on oikea kristinusko?” ei Arffmanin kirjan 

lukija varmaankaan saa yksiselitteistä tai lopullista vastausta, mutta hän saa kuvan 

siitä kuinka monimutkaisten ja sisällöltään inhimillisten tapahtumakulkujen kautta on 

kristikunnassa tultu tilanteeseen, jossa olemme tänään. Kuten kirjoittaja sen jo kirjan 

alkusanoissa ilmaisee: ”Kristinusko näyttää hyvin hajanaiselta ilmiöltä.” 
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