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Timo Veijola

Depressio raamatullisena ja henkilökohtaisena
kokemuksena

Vakava depressio: epätoivoa epätoivon tuolla puolen

Joka härillä kyntää, se häristä puhuu. Itse olen joutunut kamppaile
maan viimeiset puolitoista vuotta vaikean depression kanssa, josta
olen – niin toivon – hiljalleen toipumassa. En puhu teille sairauden
voittaneena sankarina, vaan sen kanssa taistelua käyvänä sotilaana
tai pikemminkin potilaana.

Depressio on liian vakava asia, jotta se voitaisiin jättää yksin
omaan  lääkärien  ja  psykologien  huoleksi.  Kuten  hyvin  tiedätte,
kysymyksessä on sairaus, josta on viime vuosina tullut aikamme
suuri vitsaus, todellinen kansantauti. Depressio on tappava tauti, ei
sinänsä vaan siksi, että se saa vuosittain sadat ihmiset tappamaan
itsensä, ja lisäksi se tekee tuhannet ihmiset pysyvästi työkyvyttö
miksi. Vakavuudessaan se on täysin rinnastettavissa syöpään, sillä
erotuksella kuitenkin, että depressio on lääketieteelle edelleenkin
suuri mysteeri. Eräs alan asiantuntija (kliinikko) on luonnehtinut
tilannetta lääketieteen näkökulmasta seuraavalla vertauksella: ”Jos
vertaamme  tietämystämme  (depressiosta)  siihen  kun  Kolumbus
löysi Amerikan,



1 William Styron, Pimeän kuva. Muistelma hulluudesta, Helsinki
(Otava) 1995 (alkuteos Darkness Visible. A Memoir of Madness
ilmestyi 1990), s. 19.

2 K. Achté, Depressiosta voi päästä, Porvoo–Helsinki–Juva 1992
(2. painos), s. 16.

3 Ks. edellä nootti 1.
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niin  meiltä  Amerikka  on  vielä  löytämättä;  olemme  vasta  tuolla
pienellä saarella Bahamalla.”1

Ulkopuolisen on mahdoton tajuta syvän depression tuottamaa
tuskaa,  ja  itse  potilaankin  on  vaikea  sitä  sanoin  kuvata.  Kalle
Achtén  mukaan  pitkäaikaiseen  masennukseen  liittyvä  kärsimys
”lienee ihmisten kärsimyksistä suurimpia”.2 Se on epätoivoa epä
toivon tuolla puolen, se on maanpäällinen helvetti. Paras tuntemani
kuvaus sairauden sanoin kuvaamattomasta luonteesta on amerikka
laisen kirjailijan William Styronin teos ”Pimeän kuva. Muistelma
hulluudesta”  (1990/1995)3.  Kirja  on  loistavalla  tyylillä  laadittu
esitys omakohtaisesti koetusta kliinisestä depressiosta. Olen syvästi
kiitollinen sille potilastoverille, joka vaatimalla vaati minut luke
maan tuon kirjan – yleensä kliinisessä vaiheessa oleva depressiopo
tilas  ei  pysty  lukemaan  mitään.  Kirjaa  voi  suositella  yhtä  hyvin
potilaille kuin heidän omaisilleen ja hoitajilleen. Itse olen saanut
siitä enemmän apua kuin yhdeltäkään lääkäriltä, psykologilta  tai
sielunhoitajalta.

Depression sanoin kuvaamattomasta luonteesta Styron toteaa
kirjassaan  muun  muassa  näin: ”Depressio  on  mielialatauti,  joka
ilmenee niin  salaperäisen  tuskallisena  ja vaikeasti  tavoitettavana
sairaalle itselleen – hänen välittäjänä toimivalle älylleen – että se
hipoo kuvattavissa olevan rajoja. Niinpä se pysyy lähes käsittämät
tömänä niille, jotka eivät itse ole kokeneet sairautta sen äärimmäi
sessä  muodossa,  vaikka  masennuskaudet,  joita  ihmiset  silloin
tällöin saattavat kokea ja joita he pitävät arkiseen elämäntaisteluun



4 Styron, emt., s. 15.
5 Emt., s. 25.
6 Sine  loco  (kustannusosakeyhtiö  Nemo)  1998  (ranskankielinen

alkuteos ilmestyi 1987).
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kuuluvina, ovatkin niin yleisiä, että ne antavat monille  ihmisille
vihjeen siitä, mitä tuo sairaus katastrofaalisessa muodossaan voi
olla.”4  Styron  viittaa  kohtalotoveriinsa  William  Jamesiin,  joka
kamppaili depression kanssa vuosikausia ja kuvasi sen julmuutta
teoksessaan ”Uskonnollinen kokemus” seuraavasti: ”Se on ehdo
tonta  ja  todellista  ahdistusta,  eräänlaista  psyykkistä  neuralgiaa,
joka on normaalissa elämässä täysin tuntematonta.”5

Masennuksen yksi pirullisia puolia on se, että se asettuu ajan
ulkopuolelle.  Se  on  kuin  pimeä  tunneli,  johon  mennään  sisälle
ilman tietoa ulospääsystä. Se on ajatonta epätoivoa, jonka kestosta
uhrilla ei ole minkäänlaista käsitystä. Pahimmillaan se on tila, jossa
ei  ole  toivoa  tuskan  loppumisesta.  ”Kipu  sammumaton  kerran
päättyvä on” – mutta milloin?

Sanoin kuvaamattoman kuvaamisessa runoilijat ovat onnistu
neet  parhaiten.  Ei  ole  sattuma,  että  Styron  on  valinnut  kirjansa
motoksi  Jobin  kirjan  säkeet:  ”Mitä  kammosin  ja  kauhistuin,  se
tapahtui,  mitä  eniten  pelkäsin,  se  kohtasi  minut.  Ei  rauhaa,  ei
lepoa, ei  tyventä hetkeksikään, yhä uudelleen tuska lyö ylitseni”
(Job 3:25–26). Erään  toisen hiljattain suomeksi ilmestyneen ma
sennuskirjan,  psykoanalyytikko  Julia  Kristevan  teoksen  ”Musta
aurinko. Masennus ja melankolia”6 ensimmäiseksi mottolauseeksi
on valittu Psalmien 42–43 kertosäe ”Miksi olet masentunut, sielu
ni,  miksi  olet  niin  levoton?”  (Ps.  42:6,12;  43:5).  Psalmien  kirja
yhdessä  Jobin  kirjan  kanssa  sisältää  suuren  määrän  viittauksia
masennukseen ja osoittaa sen tosiasian, että depressio ei ole vain
aikamme sairaus vaan  ihmisen osaan kaikkina aikoina kuulunut
hinta,  joka elämästä kuuluu ainakin joidenkin maksaa. ”Ihmisen



7 B.  Pascal,  Mietteitä,  suomentanut  ja  selityksin  varustanut  M.
Anhava, Porvoo – Helsinki – Juva 1996, s. 69 (n:o 114).

8 Kysymys  on  historismin  ansan  välttämisestä,  josta  lähemmin
Veijola, Teksti,  tiede ja usko,  teoksessa: Teksti,  tiede ja usko.
Epäajanmukaisia eksegeettisiä tutkielmia ajankohtaisista aiheista,
Suomen  Eksegeettisen  Seuran  julkaisuja  69,  Helsinki  1998,
s. 5–26.
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suuruus on suurta sikäli että hän tietää surkeutensa”, totesi Blaise
Pascal ”Mietteissään”.7

Eivät kaikki parane: Saulin tragedia

Monet pirteän optimistisesti kirjoitetut, potilaille ja heidän vaiva
tuille omaisilleen tarkoitetut masennuskirjat sisältävät sen viestin,
että jokainen masennuspotilas ennen pitkää paranee, kunhan löyde
tään  hänelle  sopiva  masennuslääke  tai  terapiamuoto.  Tämä  on
ilmeinen  valhe,  jota  mitkään  tilastot  pysyvästi  työkyvyttömiksi
jääneistä  tai  itsensä  tappaneista  eivät  tue.  Raamatun  kirjoittajat
ovat  tässä  suhteessa  realistisempia  kuin  heidän  monet  modernit
seuraajansa. Kuningas Saulin tapaus on tästä riipaiseva esimerkki,
johon on syytä katsahtaa lähemmin.

Kun jatkossa puhun Saulista tai muista Raamatun henkilöistä,
en välttämättä puhu heistä historiallisina henkilöinä, vaan sellaisina
kuin  Raamatun  kirjoittajat  ovat  heidät  kuvanneet.  Kertomusten
totuusarvo  ei  perustu  niiden  historialliseen  luotettavuuteen  vaan
kertojien välittämän kuvan yleispätevään totuuteen. Ei kukaan voi
kertoa autenttisella tavalla depressiosta, ellei hänellä itsellään ole
käsitystä sen  luonteesta. Kertojan  totuus ei  tässä tapauksessa ole
historian totuutta vähäarvoisempi.8
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Saul oli  alun  perin  Jumalan valitsema  Israelin  ensimmäinen
kuningas,  jolle  Jumala  oli  antanut  henkensä  ja  tehnyt  hänestä
uuden ihmisen (1. Sam. 10:6–16; 11:6). Kuitenkin hän joutui  jo
kohta valintansa jälkeen Jumalan epäsuosioon ja Daavidin, Herran
uuden valinnan kohteen, varjoon (1. Sam. 16:1–13). Siitä lähtien
hänen tähtensä alkoi laskea, ja hänen elämänsä muuttui epätoivoi
seksi taisteluksi depressiota ja Herran uutta Valittua vastaan.

Miksi näin kävi, sen kysymyksen edessä Raamatun kirjoittajat
kin olivat ymmällään. Eräs yritys selittää selittämätöntä oli sanoa,
että ”Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha
henki  alkoi  ahdistaa  häntä”  (1.  Sam.  16:14).  Vanha  testamentti
puhuu harvoin Herran lähettämästä ”pahasta hengestä” (vrt. Tuom.
19:23). Useimmiten se esiintyy Saulin yhteydessä  ja silloin aina
selittämässä  tämän  depressiivisiä  ahdistuskohtauksia  (1.  Sam.
16:15,16,23;  18:10;  19:9).  Merkille  pantavaa  on  se,  että  Saulin
depressiota ei selitetä demonin tai jonkin muun ulkopuolisen mah
din (esimerkiksi Saatanan) vaan itsensä Jumalan aiheuttamaksi.

Kun paha henki asettui Saulin elämään, siitä muodostui hänel
le pysyvä seuralainen, joka yhä uudestaan otti hänet valtaansa ja sai
hänet tekemään epätoivoisia tekoja. Useimmiten ne olivat vaino
harhaisia yrityksiä surmata Daavid  (1. Sam. 18:6–16; 18:17–30;
19:9–10),  joka  oli  alun  perin  kutsuttu  Saulin  hoviin  soittamaan
lyyraa  –  ei  harppua,  kuten  uusi  raamatunkäännös  sanoo,  vielä
vähemmän kannelta, kuten edellinen raamatunkäännös kansallisro
manttisessa hengessä väitti.

Aluksi Daavid käytti menestyksellä musiikkia terapeuttisessa
tarkoituksessa Sauliin: ”Aina kun Jumalan lähettämä paha henki
yllätti  Saulin,  Daavid  tarttui  lyyraansa  ja  soitti.  Silloin  Saulin
ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla ja paha henki jätti hänet
rauhaan” (1. Sam. 16:23). Musiikki on yksi varhaisimpia masen
nuksen  hoitokeinoja;  se  tunnetaan  muun  muassa  egyptiläisistä
papyruksista jo 1500luvulta eKr., ja antiikin Kreikassa sen merki
tys ymmärrettiin yleisesti. Tieteellisesti testattu terapiamuoto siitä



9 Ks. aiheesta lähemmin esim. M. Heal & T. Wigram (ed.), Music
Therapy  in  Health  and  Education,  London  1993,  ja  L.  Bunt,
Music Therapy: An Art Beyond Words, London 1994.

10 Achté, Depressiosta voi päästä, s. 88, 90.
11 Achté, emt., s. 18.
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on kehittynyt vasta tällä vuosisadalla. Nykyään se ei rajoitu pelk
kään  musiikin  kuunteluun,  vaan  sen  avulla  voidaan  potilaalle
itselleenkin tarjota keino sellaisten tunteiden ilmaisemiseen, joita
hän ei pysty pukemaan sanoiksi.9

Saulin ja Daavidin välinen terapiasuhde päättyi onnettomasti,
kun potilas alkoi pelätä ja vihata terapeuttiaan (1. Sam. 18:9,29)
yrittäen  toistuvasti  naulita  hänet  keihäällään  seinään  (1.  Sam.
18:11; 19:9–10). Kateus, pelko ja viha muita ihmisiä kohtaan ovat
depressiiviselle  ihmiselle  tyypillisiä  tunnetiloja,  jotka paljastavat
hänen  heikon  itsetuntonsa.10  Muita  masennuksen  tuntomerkkejä
ovat  muun  muassa  itseensä  käpertyminen  ja  muista  ihmisistä
vieraantuminen.11 Viimeksi mainittu piirre  tulee Saulin kohdalla
dramaattisella  tavalla  näkyviin  siinä,  että  hän  ajautuu  avoimeen
ristiriitaan  omien  lastensa  kanssa.  Hänen  poikansa  Jonatan  ja
tyttärensä Mikal rakastuvat isänsä viholliseen Daavidiin (1. Sam.
18:1–4,20) ja alkavat suojella tätä isänsä murhayrityksiltä (1. Sam.
19:1–17; 20).

Vainoharhaisessa itsekeskeisyydessään Saul unohti varsinaisen
tehtävänsä,  joka  oli  sodankäynti  filistealaisia  vastaan  (1.  Sam.
9:16). Niin kauan kuin Saul oli vapaa depressiosta, hän menestyi
sodissaan  (1.  Sam. 14:47), mutta sen  jälkeen kun Jumalan paha
henki otti hänet valtaansa, hän menetti kykynsä menestykselliseen
sodankäyntiin. Lopulta hän joutui miehineen filistealaisten piirittä
mäksi ja päätyi masentuneelle tyypilliseen ratkaisuun: Kun aseen
kantaja  ei  suostunut  antamaan  hänelle  kuolinapua,  hän  otti  itse



12 Se, että näin tapahtui ”hänen syntiensä tähden” (1. Kun. 16:19),
ei viittaa alkutekstissä Simrin kuolintapaan vaan siihen, että ”hän
oli  kulkenut  Jerobeamin  teitä  ja  tehnyt  sitä,  mikä  on  väärää
Jahven silmissä” (sama jae).
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miekan ja heittäytyi siihen (1. Sam. 31:4). Kirjoittaja ei kommen
toi, ei ylistä eikä moralisoi Saulin tekoa millään tavalla.

Sama  koskee  myös  niitä  muita  harvoja  itsemurhatapauksia,
joista  Raamatussa  kerrotaan.  Sikemiläinen  Abimelek  saa  erästä
kaupunkia piirittäessään päähänsä naisen heittämän jauhinkiven.
Välttääkseen sen häpeän, että hänestä sanottaisiin: ”Nainen tappoi
hänet”, hän pyytää  aseenkantajaansa pistämään  itsensä miekalla
kuoliaaksi (Tuom. 9:52–54). Kun Daavidin neuvonantaja Ahitofel
näki, ettei kuningas noudattanut hänen antamaansa viisasta neuvoa,
hän meni kotiinsa ja ”annettuaan määräykset talonsa asioista hirt
täytyi. Näin hän kuoli, ja hänet haudattiin isänsä hautaan” (2. Sam.
17:23).  Kun  salaliiton  avulla  valtaan  noussut  Israelin  kuningas
Simri huomasi, että hänen hallituskaupunkinsa Tirsa oli joutunut
vastavallankumouksellisten  saartamaksi,  hän vetäytyi  kuninkaan
palatsin sisäosiin, sytytti palatsin tuleen ja kuoli (1. Kun. 16:18).12

Ainut  Uudessa  testamentissa  mainittu  itsemurhan  tekijä  on
Juudas, joka tajuttuaan tekonsa hirvittävyyden palautti saamansa
30 hopearahaa ylipapeille, ”meni pois ja hirttäytyi” (Matt. 27:5).
Juudaksen  synti  oli  Mestarin  kavallus,  ei  se,  millä  tavalla  hän
poistui tästä elämästä.

Raamatussa ei esiinny hellenistisenä aikana siellä täällä tavat
tavaa itsemurhan ihannointia, mutta ei myöskään sen leimaamista
kuolemansynniksi. Myöhempi kirkollinen näkemys, jonka mukaan
itsemurhan tehneet joutuisivat automaattisesti iankaikkiseen kado
tukseen, ei saa tukea Raamatusta. Kirkon jyrkkä kanta on varmasti
ehkäissyt monia itsemurhia, mutta samalla myös lisännyt itsemur
han tehneiden omaisten ja ystävien muutoinkin raskasta taakkaa.
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Palaan vielä Saulin kohtaloon. Häneltä aivan ilmeisesti katosi
depression  myötä  rohkeus  ja  elämänhalu.  Oliko  tähän  kaikkeen
syynä  se,  että  hän  ei  nöyrtynyt  Jumalan  edessä,  vaan  noudatti
uhmakkaasti omaa tahtoaan? Tähän kysymykseen ei ole olemassa
yksiselitteistä  vastausta.  Eräässä  epätoivoisessa  tilanteessa,  kun
filistealaiset taas kerran hyökkäsivät maahan, Saul yritti hädissään
kysyä neuvoa Herralta, ”mutta Herra ei vastannut hänelle” (1. Sam.
28:6), koska hän ei kuulemma ollut totellut Herraa (1. Sam. 28:18).
Millaisesta tottelemattomuudesta oli kysymys, käy ilmi kahdesta
kohdasta.

Ensimmäisen  mukaan  Samuel  kehottaa  Saulia  menemään
edellään  Gilgaliin  ja  odottamaan  siellä  seitsemän  päivää,  joiden
kuluttua  Samuel  lupaa  itse  tulla  paikalle  uhraamaan  poltto  ja
yhteysuhreja (1. Sam. 10:8). Saul toimii saamansa ohjeen mukaan,
odottaa Samuelin määräämän ajan, ja kun tämä ei saavu paikalle ja
kansa  alkaa  hajaantua  hänen  luotaan,  hän  hädissään  suorittaa
uhritoimituksen itse. Silloin Samuel yhtäkkiä ilmaantuu ja sanoo
Saulin toimineen tyhmästi ja kertoo Jumalan hylänneen hänet (1.
Sam. 13:8–15). Lukijasta Saulin toiminta vaikuttaa ymmärrettäväl
tä eikä tuomittavalta.

Toisen kerran Herra käskee Saulin lähteä sotaan amalekilaisia
vastaan  ja  tappaa  säälimättä  kaikki,  ”miehet  ja  naiset,  lapset  ja
imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit” (1. Sam. 15:3). Kun
Saul  ei  toteuta  ankaraa  käskyä  viimeistä  piirtoa  myöten,  vaan
säästää amalekilaisten kuninkaan Agagin  ja  jättää henkiin myös
osan karjasta, hän saa kuulla uudelleen olevansa hylätty kuningas,
joka  on  kapinoinut  Jumalan  sanaa  vastaan  (1.  Sam.  15:10–26).
Muinaiset israelilaiset saattoivat kenties hyväksyä tällaisen peruste
lun, mutta myöhemmille lukijoille Saulin osoittama sääli on pikem
minkin sympaattinen osoitus hänen humaanista luonteestaan kuin
merkki niskoittelusta Jumalan tahtoa vastaan.

Saulin  kohtalolle  ei  ole  olemassa  järkeen  käypää  selitystä.
Siinä  on  piirteitä,  jotka  saavat  sen  muistuttamaan  kreikkalaista



13 G. von Rad, Theologie des Alten Testaments I, München 1966 (4.
painos), s. 337.

14 Kristeva, Musta aurinko, s. 160–161.
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tragediaa.13 Ilman omaa syytään Saul joutuu Jumalan pahan hengen
valtaamaksi ja ajautuu täydelliseen tuhoon. Häneen ei sovi myös
kään sanonta, jonka mukaan jumalten lemmikit kuolevat nuorina,
sillä ainakaan Israelin Jumalan lemmikki Saul ei ollut. Paremmin
häneen sopivat Gérard De Nervalin runon Perinnötön (El Desdicha
do) säkeet:

Minä olen synkeä, leski, lohduttamaton,
Akvitanian prinssi, jonka torni on hävitetty.
Ainoa tähteni on kuollut, ja tähdin koristeltu luuttuni
kantaa melankolian mustaa aurinkoa.14

Profeetallista elämää masennuksen keskellä:
Elia, Joona ja Jeremia

Depressio on hyvin demokraattinen  tauti,  joka  voi  kohdata ketä
tahansa  ikään,  sukupuoleen  ja  siviilisäätyyn  katsomatta.  Edes
Israelin profeetat eivät säästyneet siltä.

Masennus  ei  synny  ainoastaan  menetyksestä  –  josta  tulee
myöhemmin puhe – vaan sen voi aiheuttaa myös menestys. Kun
profeetta  Elia  oli  saavuttanut  Karmelinvuorella  loistavan  voiton
Baalin  profeetoista  (1.  Kun.  18),  hän  vaipui  kohta  sen  jälkeen
masennukseen  (1. Kun. 19). Kuultuaan kuningatar  Isebelin kos
tosuunnitelmista  (1.  Kun.  19:2),  hänen  rohkeutensa  petti,  hän
masentui ja pakeni suinpäin autiomaahan. Hänen omanarvontun
tonsa oli kadonnut ja tilalle tulivat kuoleman toiveet. Hän istuutui
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kinsteripensaan  juurelle  ja  sanoi:  ”Jo  riittää,  Herra!  Ota  minun
henkeni. En minä ole esiisiäni parempi” (19:4).

Depressiivinen ihminen haluaa paeta pahaa maailmaa uneen,
palata ikään kuin takaisin äidin kohtuun. Näin teki myös masentu
nut Elia. ”Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan juurel
la” (19:5). Siellä hän sai kokea yllättävää jumalallista sielunhoitoa,
joka oli hyvin käytännöllistä laatua. Hänelle ilmestyi enkeli, joka
kahdesti kehotti häntä nousemaan, syömään, juomaan ja jatkamaan
matkaa (19:5–8). Kun ruoka ja elämänhalunsa menettänyt masen
tunut nousee ylös ja alkaa jälleen syödä, se on merkki toipumisen
alkamisesta. Syötyään ja juotuaan Elia sai ”voimaa kulkea neljä
kymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, kunnes hän tuli Horebil
le, Jumalan vuorelle” (19:8).

Masennus  ei  kuitenkaan ollut  vielä kokonaan ohi. Horebin
vuorella  Elia  vajosi  depressiiviseen  itsesääliin  valittaen  kovaa
kohtaloaan ja väittäen Jumalalle – vastoin totuutta – olevansa ainut
israelilainen, joka vielä palvelee häntä (19:10–14). Depressiiviselle
mielelle saattaa olla terveellistä, että sen luomia harhakuvitelmia ei
oteta vakavasti. Jumala ei lainkaan puutu Elian harhaisiin valituk
siin ja syytöksiin, vaan palauttaa hänet takaisin maan pinnalle ja
antaa hänelle konkreettisen käskyn lähteä pois autiomaan yksinäi
syydestä ja palata takaisin ihmisten pariin toteuttamaan profeetan
kutsumustaan (19:15–18). Työnteko on usein paras lääke masen
nusta vastaan, vaikka siihen ryhtyminen tuntuukin masentuneesta
usein kohtuuttoman raskaalta ponnistukselta.

Joona on toinen esimerkki profeetasta, joka masentuu menes
tyksen keskellä. Kun Niniven asukkaat ottavat vastaan profeetalli
sen parannussaarnan, kääntyvät ja näin välttyvät Jumalan tuomiolta
(Joona 3), Joona ”panee tämän kovin pahakseen” (4:1) ja toivoo
itselleen  kuolemaa:  ”Ota  nyt,  Herra,  minun  henkeni.  Parempi
minun on kuolla kuin elää” (4:3). Jumala ei salli niskuroivan pro
feettansa  kuolla,  vaan  lohduttaa  häntä  panemalla  ”risiinikasvin
kasvamaan  Joonan  yläpuolelle,  varjoksi  hänen  päänsä  päälle  ja



15 Näistä  lähemmin  Veijola,  Teologinen  eksistenssi  Jeremian
kokemusten valossa, teoksessa: Ihmisenä Jumalan maailmassa,
Suomalaisen  Teologisen  Kirjallisuusseuran  julkaisuja  131,
Helsinki 1982, s. 42–55.
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helpottamaan  hänen  murheellista  oloaan”,  mistä  Joonan  synkkä
mieli ilahtuu (4:6). Ilo jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä ”Jumala
antoi madon purra risiinikasvia, niin että se kuivettui” (4:7). Kai
ken lisäksi Jumala lähettää kuuman itätuulen puhaltamaan ja aurin
gon paahtamaan Joonan päähän, jolloin nääntynyt profeetta uudis
taa kuoleman toiveensa (4:8). Jumala yrittää opettaa Joonaa univer
saalisesta rakkaudestaan luomakuntaa kohtaan risiinikasvin kohta
loon viitaten, mutta opetus ei mene perille. Itseensä käpertyneen
profeetan  viimeisiksi  sanoiksi  jää  toivomus:  ”Tahtoisin  kuolla”
(4:9).

Myös Jeremia oli profeetta, joka taisteli kutsumuksensa kanssa
ja vajosi välillä niin syvään itsesääliin, että kirosi jopa syntymänsä
(Jer. 15:10; 20:14–18). Tässä yhteydessä esiintyy myös depressiivi
selle ominaista kohdun kaipuuta. Profeetta toivoo, että olisi saanut
kuolla äitinsä kohtuun: ”Äitini olisi saanut olla minun hautani ja
pysyä  raskaana  koko  loppuikänsä!  Miksi  minun  pitikään  tulla
äidinkohdusta näkemään pelkkää vaivaa  ja  tuskaa!” (20:17–18).
Tämä  kohta  on  osa  ns.  Jeremian  tunnustuksia,  joissa  profeetta
tilittää omaa suhdettaan raskaaseen kutsumukseensa (11:18–12:6;
15:10–21; 17:12–18; 18:18–23; 20:7–18).15

Näistä Jeremian ja Jumalan välisistä intiimeistä vuoropuheluis
ta syntyy kuva profeetasta, joka joutui koko elämänsä ajan kärsi
mään masennuksesta  kutsumuksensa  vuoksi.  Hänet  oli  tuomittu
yksinäisyyteen, elämään erillään ihmisistä ja heidän ilonpidostaan
(15:17;  16:2,8).  Yksinäisen  mielen  täytti  usein  depressiiviselle
ominainen kateus ja viha niitä kohtaan, jotka saivat viettää onnel
lista  elämää  vapaina  Jumalan  käden  raskaasta  kosketuksesta
(11:20; 12:1–4; 15:15; 17:18; 18:21–23).
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Lohdutus,  jonka  profeetta  sai  Jumalaltaan,  oli  ankaran
puoleista  sekin.  Jumala  ei  hyväksynyt  profeettansa  hautomia
koston  ajatuksia,  vaan  vaati  häntä  itseään  kääntymään  ja
noudattamaan saamaansa kutsumusta: ”Jos muutat mielesi, minä
otan sinut jälleen palvelukseeni. Jos et puhu joutavia, vaan puhut
niin  kuin  puhua  tulee,  saat  jälleen  olla  minun  suunani.  Ihmiset
kääntyvät sinun puoleesi, mutta älä sinä käänny heidän mielensä
mukaan” (15:19).

Jeremian ainut apu ja ilo oli Jumalan sana. Se ei ollut hänelle
itsestäänselvyys, vaan usein hän joutui odottamaan sitä päiväkausia
(42:7),  mutta  sitten  kun  Jumala  jälleen  puhui  hänelle,  hänen
sanansa  täyttivät  Jeremian  mielen  ylimaallisella  ilolla  ja
varmuudella: ”Kun sinun sanasi  tulivat minulle, minä ahmin ne.
Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra
Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi” (15:16).
Jumalan  sanan  tuottama  ilo  ja  rauha  eivät  ole  profeettojen  ja
muiden  Raamatun  henkilöiden  yksinoikeus.  Myös  myöhempien
aikojen  ahdistuneet  sielut  ovat  päässeet  niistä  osallisiksi  Sanaa
lukiessaan  ja  sitä  meditoidessaan.  Kerron  erään  oman
kokemukseni.

Masennukseni ei varmaankaan syntynyt vasta silloin, kun olin
”elomme  keskimatkaan  ehtinyt”  (Dante),  vaan  sillä  oli  paljon
pitempi  itämisaika,  joka  ulottuu  aina  lapsuuteen  ja  nuoruuteen
saakka.   Olin  hyvin  ahdistunut   valmistautuessani
ylioppilaskirjoituksiin keväällä 1966. Lukiessani historian tenttiin
jouduin lähes paniikkiin, kun huomasin, etten mitenkään pystynyt
pitämään  mielessäni  kaikkia  maailmanhistorian  faktoja  ja
vuosilukuja.  Silloin  avasin  Raamattuni  ja  luin  Johanneksen
evankeliumista (vanhan käännöksen mukaan) sanat: ”Maailmassa
teillä  on  ahdistus,  mutta  olkaa  turvallisella  mielellä:  minä  olen
voittanut maailman” (Joh. 16:33). Ahmin ja omistin nämä sanat
itselleni  niin  kuin  Jeremia  aikanaan,  ja  ne  pyyhkäisivät
silmänräpäyksessä pois kaiken ahdistukseni ja levottomuuteni.
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Ylioppilaskirjoitusten  alkamista  edeltäneenä  iltana  Oulun
t u o m i o k i r k o s s a   j ä r j e s t e t t i i n   a b i t u r i e n t e i l l e
ehtoollisjumalanpalvelus. Olin siinä mukana, ja kun olin yhdessä
muiden  kanssa  nauttinut  siunatun  leivän  ja  viinin,  pappi  lausui
alttarilta  juuri  nämä  samat  sanat.  Siinä  ne  olivat  jälleen,  ja
ymmärsin, että ne oli tarkoitettu minulle rohkaisuksi. Maailmaan
kuuluu ahdistus, mutta on olemassa todellisuus, joka on suurempi
kuin  ihmismielen  tuska  ja  ahdistus.  Sen  sanan  ja  pyhän
sakramentin  vahvistamana  saatoin  aloittaa  ylioppilaskirjoitukset
vailla pelkoa, sydämessäni ylimaallinen rauha ja levollisuus.



16 Lajitutkimuksen  perustaja  H.  Gunkel  lukee  tähän  ryhmään
seuraavat psalmit: Ps. 3, 5, 6, 7, 13, 17, 22, 25, 26, 27:7–14, 28,
31, 35, 38, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 70,
71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140, 141, 142 ja 143 (H. Gunkel
–  J.  Begrich,  Einleitung  in  die  Psalmen.  Die  Gattungen  der
religiösen Lyrik Israels, Göttingen 1975 [3. painos], s. 172).

17 Aiheesta laajemmin Veijola, Valittava ihminen. Valituspsalmien
luonteesta  ja  merkityksestä,  teoksessa:  Ihmisenä  Jumalan
maailmassa, s. 33–41.
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Toivoa toivottomuuden keskellä: Psalmit ja Jobin kirja

Jos  muinaisessa  Israelissa  ei  olisi  ollut  masentuneita,  ei  olisi
olemassa  nykymuotoista  Psalmien  kirjaa.  Yksityisen  ihmisen
valituslaulut muodostavat Psalttarin  laajimman  ja keskeisimmän
osan.16 Niiden aiheina ovat erilaiset menetykset ja vastoinkäymiset,
jotka painavat ihmisen maahan ja saavat hänet huutamaan hätänsä
Jumalalle. Valituslaulut heijastelevat autenttisella tavalla ihmisen
osaa  tässä maailmassa,  ja  samalla ne  tarjoavat  ihmiselle keinon,
jolla  hän  voi  ilmaista  vihansa  ja  katkeruutensa  maailmassa
ilmenevää pahuutta ja selittämätöntä kärsimystä kohtaan.17

Useimmissa  valituslauluissa  tulee  näkyviin  varmuus,  että
Jumala  kuulee  tai  on  jo  kuullut  valittajan  avunpyynnöt.  Ainut
poikkeus  on  Ps.  88,  joka  on  uudessa  raamatunkäännöksessä
otsikoitu ”epätoivoisen rukoukseksi”. Se on alusta loppuun saakka
synkkää  kuvausta  siitä,  miten  depressiivinen  ihminen  kokee
olevansa Jumalan ja ihmisten hylkäämä, kuoleman valtaan heitetty.
Psalmi  päättyy  sanoihin,  jotka  viittaavat  endogeeniseen,
krooniseksi muuttuneeseen masennukseen:



18 G. Hole, Depression, Evangelisches Kirchenlexikon 1, Göttingen
1986 (3. painos), p. 821.

19 Musta aurinko, s. 17.
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Nuoruudesta saakka on osani ollut kova
ja kuolema on uhannut elämääni.
Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa,
jonka olet minulle pannut.
Sinun vihasi on kulkenut ylitseni,
kauhut musertavat minut.
Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet,
ne piirittävät minua joka puolelta.
Kaikki ystäväni sinä olet karkottanut,
nyt on seuranani vain pimeys (j. 16–19).

Vaikka  tässä  psalmissa  ei  ole  näkyvissä  mitään  toivoa
paranemisesta, merkille pantavaa on kuitenkin se, että masentunut
ylipäätänsä  vielä  kääntyy  Jumalan  puoleen  ja  rukoilee  häntä
(”Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi,
yölläkin käännyn sinun puoleesi” j. 2). Pimeyden ja yksinäisyyden
keskellä hänellä on varmuus siitä, että valo on olemassa, vaikka
hän ei itse sitä näekään. Niin kauan kuin hänellä on Jumala, hänen
maailmansa ei ole täysin suljettu.

Usein vitaliteetin väheneminen johtaa depressiivisen ihmisen
myös  uskonnollisella  alueella  emotionaaliseen  tyhjyyteen,  mikä
näkyy uskon puutteena  ja kyvyttömyytenä  rukoilla.18 Tällaisessa
tapauksessa masentuneen ainut lohtu saattaa olla tietoisuus siitä,
että on olemassa läheisiä ihmisiä, on olemassa pyhien yhteisö ja on
olemassa  Pyhä  Henki,  jotka  kaikki  rukoilevat  hänen  puolestaan
silloin, kun hän itse ei voi eikä jaksa rukoilla.

Julia  Kristevan  mukaan  ”masentunut  on  jyrkkä  ja  synkkä
ateisti”.19  Jobin  vaimo  tarjosi  miehelleen  synkän  ateistin  roolia



20 Styron, Pimeän kuva, s. 66.
21 Emt., s. 16, 88.
22 Emt., s. 89–90.
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ehdottaessaan tälle: ”Kiroa jo Jumalaa  ja kuole pois!” (Job 2:9).
Tähän Job ei suostunut, vaan toi olemassaolon tuskansa Jumalan
eteen ja sai lopulta vapauttavan vastauksen.

Jobin ahdistuneiden valitusten taustalla ovat hänen kokemansa
valtavat  menetykset  (Job  1–2).  Nykyisin  vallitsee  varsin  suuri
yksimielisyys siitä, että menetys eri ilmenemismuodoissaan on yksi
olennainen tekijä depression kehittymisessä  ja syntyhistoriassa.20

Kaikki ihmiset kokevat elämänsä varrella menetyksiä, mutta eivät
kaikki  silti  sairastu  vakavaan  masennukseen.  Syvä  masennus
syntyy  silloin,  kun  koettu  menetys  aktualisoi  jonkin  tai  joitakin
potilaan  aikaisemmin,  lapsuudessa  tai  nuoruudessa,  kokemia
menetyksiä, joita hän ei ole pystynyt aikanaan käsittelemään.

Aktuaalinen  menetys  saattaa  olla  verrattain  vähäpätöinen,
mutta sillä voi olla dramaattiset seuraukset. Esimerkiksi William
Styronin  tapauksessa  menetys  koski  päivittäin  nautittua
kohtuullista alkoholiannosta, jota hänen elimistönsä eräänä päivänä
ei  syystä  tai  toisesta  suostunut  enää  ottamaan  vastaan.21  Tämän
ystävän  menetys  ei  olisi  sinänsä  ollut  katastrofaalinen,  ellei  sen
takana olisi ollut toisaalta depressiivistä geneettistä perimää isän
puolelta  sekä  toisaalta  äidin  menetystä  kirjailijan  ollessa
kolmentoista vuoden iässä.22

Luulen  että  oman  masennukseni  syyt  ovat  samantyyppiset:
Laukaiseva  tekijä  oli  kaksi  vuotta  sitten  tapahtunut  muutto
Hyvinkäältä Helsinkiin. Muut perheenjäset (vaimo, poika ja koira)
selvisivät siitä loistavasti, mutta minun kohdallani muutto merkitsi
kodin menetystä, siksi että se aktualisoi kolmentoista vuoden iässä
tapahtuneen isän menetyksen. Tuskin oli sattumaa, että sairastuin
samassa 50 vuoden iässä, jossa isäni oli kuollut lyhyen sairauden



23 Oulu  1911,  2.  painos  Helsinki  1996  (Suomalaisen  Teologisen
Kirjallisuusseuran julkaisuja 201).
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jälkeen. Kun suvussa on lisäksi taipumusta melankoliaan, vakava
masennus  oli  valmis.  Masennukseni  on  ilmeisesti  viivästynyttä
surutyötä  isäni  37  vuotta  sitten  tapahtuneesta  luonnollisesta
kuolemasta.  Eräs  –  minulle  tuntematon  –  lastenpsykiatri  on
todennut, että vanhempien tärkein velvollisuus on yrittää pysytellä
hengissä, mikä  on  syytä  ottaa  huomioon varsinkin  niiden,  jotka
harkitsevat itsemurhaa.

Job ei ollut masennuksensa keskellä yksin. Hänellä oli kolme
ystävää, jotka tulivat lohduttamaan häntä (2:11–13). Vaikka näistä
sielunhoitajista ei Jobille apua ollutkaan, eivät he todellisuudessa
niin kelvottomia olleet kuin usein ajatellaan.

Ensinnäkin he olivat hienotunteisia. Tullessaan Jobin luokse ja
nähdessään tämän kauhean tuskan he osasivat olla vaiti. He istuivat
maassa  seitsemän  päivää  ja  seitsemän  yötä,  eikä  kukaan  heistä
sanonut mitään (2:13).

Toiseksi  heidän  antamansa  neuvot  ja  selitykset  eivät  olleet
sinänsä  vääriä,  vaan  edustivat  tavanomaista  israelilaista
kouluviisautta, jollaista esimerkiksi Sananlaskujen kirja on täynnä.
Heidän  vikansa  oli  siinä,  että  he  olivat  Jobin  ongelmassa
asiantietäjiä,  vaan  eivät  asiantuntijoita.  Nykyisinkin  useimmat
lääkärit,  hoitajat  ja  sairaalasielunhoitajat  ovat  masentuneelle
asiantietäjiä, kun taas potilastoverit ovat asiantuntijoita ja sellaisina
tavattoman tärkeitä.

Jobin  ystävien  epäonnistuminen  sielunhoidossa  saattaa
vaikuttaa  masentavasti  nykyajan  sielunhoitajaan.  Asian  voi
kuitenkin ymmärtää myös päinvastoin, myönteisesti. Näin  tekee
Oulun  hiippakunnan  taannoinen  piispa  J.  A.  Mannermaa,  joka
vuonna  1911  ilmestyneessä  kirjassaan  ”Jobin  kirjan  viittauksia
kärsimyksistä  ja  kärsivien  sielunhoidosta”23  käsittelee



24 Emt., s. 230.
25 Ks.  lähemmin  Veijola,  Jumala  historiassa,  Jumala  luonnossa,

teoksessa: Teksti, tiede ja usko, s. 176–178.
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seikkaperäisesti Jobin ystävien roolia otsikon ”Armoa ja siunausta
sielunhoitotoimessa” alla.24

Siinä  hän  toteaa,  että  ”Jobin  kirja  ei  sielunhoitajillekaan
ainoastaan aseta vaatimuksia. Siitä leviää myös moninaisen armon
ja  siunauksen  hohde  sielunhoidon  ja  sielunhoitajain  yli  –  eikä
ainoastaan  sillä  ehdolla  että  työ  onnistuu,  vaan  jopa  sen
epäonnistuessakin.”  Nimittäin:  ”Jumala  itse  pitää  huolta
hoidettavista sieluista, eikä ainoastaan sielunhoitajien kautta, vaan
jopa heistä huolimatta ja heitä vastaankin.”

Tätä  Mannermaa  selittää  tarkemmin  näin:  ”Jobin  ystävien
lohdutustyö epäonnistui ei ainoastaan Jobin vaan myös Jumalan
todistuksen mukaan. Silti ei Jumalan työ tuhoutunut. Herra ilmestyi
itse, kävi käsiksi tehtävään ja toimitti sen, mitä ystävät eivät olleet
voineet. – Tämä on tosin sangen nöyryyttävää mutta samalla on se
suuri armo.”

Mannermaa  viittaa  Jobin  kirjan  lopussa  oleviin  Jumalan
puheisiin  (Job  38–42),  joissa  Jumala  vastaa  Jobin  valituksiin.
Jumalan puheet ovat Jobin kirjan problematiikan kannalta tärkeitä
ensinnäkin siksi, että niissä Jumala lopultakin antautuu siihen, mitä
Job oli kärsimyksensä keskellä kaiken aikaa toivonut ja odottanut:
että  Jumala  suostuisi  murtamaan  vaikenemisensa  ja  asettumaan
dialogiseen  keskusteluyhteyteen  Jobin  kanssa,  mikä  oli  Jobin
elämän jatkumisen tärkein edellytys.

Merkittäviä  Jumalan  puheet  ovat  toiseksi  myös  siksi,  että
niissä  Jobin  itseensä  käpertynyt  katse  siirretään  pois  hänestä
itsestään  ja  saatetaan  näkemään  koko  luomakunnan  todellisuus,
jota  hallitsee  Jumalan  viisas  mutta  ihmiselle  usein  käsittämätön
tahto ja suunnitelma (38:2).25



26 1996 (lokamarraskuu, n:o 5), s. 74.
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Tämän  tosiasian  havaitsemisella  saattaa  olla  ratkaiseva
merkitys  myös  nykyajan  masentuneelle.  Kirjailija  Harri  Sirola
kertoo Image lehdessä26 siitä, miten hänen kolme vuotta kestänyt
masennuksensa  alkoi  taittua.  Parantuminen  lähti  liikkeelle  siitä,
kun  Hesperian  sairaalan  fysioterapeutti  Matti  ehdotti  hänelle
terapiaa,  ja  Sirola  odotti  saavansa  ”jälleen  filosofiaa,  jälleen
selityksiä, jälleen Jupiterin kuiden laskentaa. Mutta ei. Jälkeenpäin
on  hyvin  ymmärrettävää,  mitä  Matti  minulle  ehdotti,  vaikka  se
silloin kuulosti uskomattomalta, eikä vähäisimmässäkään määrin
minkäänlaiselta hoidolta. Hän, ikäiseni reipas punahiuksinen mies,
tuli  ja  kätteli  minua  ja  sanoi,  että  lähdetäänpä  Taivallahden
rantakallioille  kävelemään.  On  muistettava,  että  silloin  olin
teljettynä  panssarilasien  ja  parvekekaltereiden  taakse.  Matti  vei
minut ulos. Hän ei tehnyt mitään, ei runnonut niskaniveliäni eikä
polkuuttanut  minua  kuntopyörällä.  Hän  vei  minut  kalliolle
merenrantaan ja sanoi: ’Katso, tässä on pieni osa maailmaa, eikö se
ole kaunis?’ Ja niin me kävelimme, tunnista toiseen. Ja hän puhui
säästä, puista, pilvistä ja merestä. Lenkkarit jalassa. Ja untuvikko
kananpoika  kuunteli  kuin  Jumalaa.”  Moderni  versio  Jobin
kokemuksesta!

Jobin  tapauksessa  voi  epäilemättä  sanoa,  että  hän  joutui
itsekeskeisessä uhmassaan nöyrtymään ja myöntämään Jumalalle:
”Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut.
Sen  tähden  minä  häpeän  puheitani  ja  kadun  niitä  tomussa  ja
tuhkassa” (42:5–6). Siitä kasvoi hänelle uutta elämän voimaa, mikä
näkyi myös maallisena vaurautena ja onnena (42:12–17). Tämän
lisäksi on huomattava, että nöyrtymisestä versoi myös kyky antaa
anteeksi ystäville, jotka olivat puhuneet vastoin totuutta (42:7–10).

Psykoanalyysiin  pohjautuvan  terapian  yleinen,  myös
omakohtaisesti  kokemani  varjopuoli  on  se,  että  sillä  usein
syyllistetään potilaan vanhemmat, isovanhemmat, vaimo, lapset ja



27 Ks. Kristeva, Musta aurinko, s. 195–242.
28 M.  Kuusi,  Proverbia  Septentrionalia,  FF  Communications,

Helsinki 1985, s. 233 (n:o 343). Saman sananlaskun suomalaisia
variantteja  ovat:  ”Ihminen  päättää,  Jumala  säätää.”  ”Ihminen
aikoo, Jumala päättää.” ”Ihminen soutaa, Jumala tyyrää.”
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melkein  kaikki  muutkin  hänen  lähipiirinsä  ihmiset,  mutta  ei
juurikaan  välitetä  puhua  anteeksiannon  välttämättömyydestä.
Toisin  ajattelee  esimerkiksi  Dostojevski,  johon  Jobin  kirja  teki
suuren  vaikutuksen.  Kristilliseen  perinteeseen  nojautuen  hän  on
sitä mieltä, että ainut ulospääsytie narsistisesta melankoliasta on
anteeksianto.27

Lopuksi  esitän  myös  itselleni  kysymyksen:  Jouduinko
masennukseni myötä nöyrtymään Jumalan edessä  ja sainko siitä
voimaa elämiseen?
En  voi  pröystäillä  viettäneeni  elämäni  viimeksi  kuluneita
vuosikymmeniä  erityisen  suuren  hybriksen  vallassa,  joka  olisi
vaatinut Jumalalta erityisen rankkoja vastalääkkeitä. En muuttanut
Hyvinkäältä  Helsinkiin  –  josta  olen  muuten  vastoin  silloisen
psykiatrini neuvoja palannut takaisin Hyvinkäälle – ylpeyden tai
uhman  vallassa,  vaan  muuttoa  puolsivat  monet  rationaaliset
argumentit.  Kuitenkin  se  osoittautui  minulle  kohtalokkaaksi,  ja
samalla se osoitti sen tosiasian, että elämä on yllätyksellistä eikä
sitä  voi  hallita  parhaallakaan  harkinnalla  eikä  suunnittelulla.
Vanhan testamentin viisaat ilmaisivat asian sanomalla: ”Ihminen
suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa” (Sananl.
16:9)  ja  karjalaiset  sananlaskulla:  ”Muzikal  on  melane  käis,  a
Jumal venehty vieb” (= ”Miehellä mela kädessä,  Jumala venettä
viepi”).28

Miten  on  sitten  uusien  elämän  voimien  kanssa?  Niistä  en
potilaana tai toipilaana uskalla sanoa omakohtaisesti vielä mitään
varmaa. Sen sijaan voin viitata Styronin kokemukseen. Hän päättää



29 Styron, Pimeän kuva, s. 94.
30 WA 5, s. 163:28–29.
31 Vapaa  mutta  asianmukainen  käännös  O.  Bayerin  mukaan

(Theologie,  Handbuch  systematischer  Theologie  1,  Gütersloh
1994, s. 44).

32 Tämä  kirjoitus  perustuu  esitelmään,  joka  on  pidetty
sairaalasielunhoidon neuvottelupäivillä Oulussa 25.8.1998. Koska
kirjoitus on syntynyt  tämän  kokouksen  alla  ja  sitä varten,  sen
esitelmäluonne on tietoisesti säilytetty.
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kirjansa seuraaviin sanoihin: ”Niille, jotka ovat harhailleet depres
sion synkässä metsässä ja tunteneet sen selittämättömän tuskan ja
kärsimyksen, paluu kuilusta muistuttaa runoilijan (Danten) matkaa,
kun  hän  nousee  ylöspäin  ja  yhä  ylöspäin  helvetin  mustista
syvyyksistä ja vihdoin tulee ’maailmaan valoisaan’. Sillä jokainen,
joka on saanut terveytensä takaisin, on lähes aina saanut takaisin
kyvyn kokea mielenrauhaa ja iloa, ja se saattaa olla riittävä korvaus
siitä, että on kokenut epätoivon epätoivon tuolla puolen.”29

Huomasin  hiljattain,  että  olin  koulupoikana  kirjoittanut
rippiraamattuni  sisäkanteen  latinaksi  Lutherin  sanat:  ”Vivendo,
immo  moriendo  et  damnando  fit  theologus,  non  intelligendo,
legendo,  aut  speculando.”30  Lienen  silloin  alkanut  suunnitella
teologian opintoja, ja Lutherin sanat olivat jostain syystä tehneet
minuun vaikutuksen. Kuitenkin vasta nyt alan vähitellen ymmärtää,
mitä ne oikeastaan tarkoittavat: ”Teologiksi ei tulla ymmärtämällä,
lukemalla  tai  spekuloimalla,  vaan  elämällä,  jopa  kuolemalla  ja
suostumalla helvetin tuomioon.”31 32
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