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”Mitä ortodoksikirkossa oikein tapahtuu? Onko kirkko 
sekä henkisessä että taloudellisessa konkurssissa? Viime 
vuosina huonot uutiset ovat seuranneet toisiaan. Mihin 
suuntaan ortodoksit ovat menossa? Kuka heidät sinne 
johdattaa? Mistä kirkko löytää uuden älykkään hengen-
miehen Nikean Metropoliitta Johanneksen tapaan? Pitäi-
sikö kirkon uudistua ja millä tavalla? Millaisia ovat 
kepupiispojen keskinäiset kähinät? Alkoiko kirkon alamä-
ki siitä kun arkkipiispaksi valittiin kompromissiehdok-
kaana Leo? Mitä metropoliitta Ambrosius sai aikaan sen 
jälkeen kun lähti Valamon luostarista? Toimittaja ja 
kirjailija Harald Olausenin kolmannessa esseekokoelmassa 
pohditaan ortodoksisuuden syvintä olemusta ja etsitään 
uskon kadonnutta henkeä. Kirjassa pohditaan myös pitäi-
sikö piispaksi päästää naimisissa olevia miehiä? Entä 
miten homoja oikeasti kohdellaan kirkossa? Ja miten 
syvältä Valamon luostarin sotkut sekä ikävä julkisuus, 
isä-Mitro, Hämeenlinnan seurakunnan kavallus, Kotkan 
seurakunnan vuosia jatkunut piina, sekä Iisalmen seura-
kunnan oikeudenkäynnit ovat vahingoittaneet ortodokse-
ja?

”Mitä pimeämpi yö. Sitä 
kauniimpi aamu. Mitä vaaral-
lisempi taistelu, sitä loista-
vampi voitto.”

- Z. Topelius
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Käyttöopas tämän ”epäortodoksisen orto-
doksiesseen” lukemiseksi kaikille ilkikur-
sille Rimbaud&Verlain-inkarnaatioille on 
se, että Paitsi että kirja kannustaa älylliseen 
epäilyyn uskonvarmuuksia, sekä ortodok-
sisia että ateistisia, kohtaan, se pyrkii myös 
itse noudattamaan tätä kriittistä metodia 
mitään uskomusta, ortodoksistakaan, hal-
ventamatta -kaiken kaikkiaan se on kyse-
levä ja tutkiva, nykyortodoksisuutta ja sen 
tulevaisuutta Suomessa pohtiva esseekirja 
professoriTimo Airaksisen älyllisten mo-
raalikysymysten, ja ennen kaikkea Kult-
tuuriklubin samana vuonna 2019 julkai-
seman Airaksisen kirjan “Markiisi de Sade 
tänään”-kirjan rohkaisemana yrittää kur-
kottaa yli perinteisen ja totutun nähdäk-
seen sen salatun, mikä silmiemme edessä 
on ollut koko ajan kuin näkymättömänä.
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Filosofi Ludvik Wittgenstein piti tanska-
laista eksistentiaalifilosofi Sören Kirke-
gaardia koko 1800-luvun ylivoimaisesti 
tärkeimpänä ajattelijana. Päättävässä epä-
tieteellisessä jälkikirjoituksessaan Kierke-
gaard kirjoitti subjektiivisuudesta, joka 
oli hänen mielestään totuus: sillä muutoin 
olisimme unohtaneet sen mikä sokraatti-
sessa ajattelussa oli arvokkainta: 

”Kun Sokrates uskoi, että jumala oli 
olemassa, hän piti kiinni objektiivisesta 
epävarmuudesta sisäisyyden koko intohi-
molla; ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon 
riskiin, sisältyy usko. Sokraattinen epä-
varmuus on kuin nokkela pila verrattuna 
absurdiuden vakavuuteen, ja sokraattinen 
eksistoiva sisäisyys on kuin kreikkalaista 
suruttomuutta verrattuna uskon aiheutta-
maan rasitukseen.”
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”Saatan olla väärässä, mutta en harhaoppi-
nen, sillä ensimmäinen liittyy järkeen, jäl-
kimmäinen tahtoon.” -harhaoppisuudesta 
syytetty Mestari Eckhart, jonka mukaan 
olevan takainen oleva, on ei- oleva, mikäli 
se asetetaan sen yhteyteen, jota tavallisesti 
ajattelemme olevaksi.
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Esipuhe
-erään taistelun

 kuvaus: 
idealistinen 

platonisti törmää 
rujoon maailmaan!

Humanistinen tutkimus on ovela eläin, jota on vaikea saa-
da kiinni, ja kun sitä ei saa kiinni, on vaikea sanoa, mikä se 
on. Harald Olausenin monumentaalinen uusi opus kuuluu 
humanistisen tutkimuksen alaan otsikolla aikalaiskritiikki ja 
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kohteena Suomen Ortodoksit tänään. Mutta ei se tähän jää: 
Harald ei edes yritä välttää kiusausta pohjustaa asiaa pitem-
män kaavan mukaan, siis melkein Aatamista ja Eevasta asti; 
tai oikeasti esisokraatikoista alkaen suosikkina Herakleitos 
”Hämärä”. Mitä tuohon nyt sitten sanoisi, Herakleitos on 
myös oma suosikkini. Tästä alkaa pyörryttävä juoksutus ensin 
kohti filosofian syvimpiä saloja ja suurimpia kysymyksiä ja 
sitten ortodoksikirkon kohtaloita.

Niin se tietysti on tehtävä, koska uskonnot ja erityisesti 
kristilliset suuntaukset ja kirkot painivat elämää suurempien 
kysymysten kanssa aivan päivittäin ja erityisesti juhlapäivinä. 
Joskus on joku syntynyt neitseellisestä vaimosta, joku herän-
nyt kuolleista ja löytynyt kuljeskelemasta pitkin tienvarsia 
Jerusalemin tienoilla. Profeetta Elia meni taivaaseen tulisilla 
vaunuilla ja Simpson tappoi paljon ihmisiä aasin leukaluulla 
huitoen. Mooses tapasi palavan pensaan ja kansa palvoi au-
tiomaassa kultaista vasikkaa. Helvetin tuli palaa ikuisesti ja 
taivas on toivoa täynnä. Usein puheet vilisivät outoja sanoja, 
tieteenfilosofi sanoisi teknisiä termejä, joiden merkityksen 
ymmärtäminen vaatii kokonaisen kirjaston selitysteoksia, sel-
laisen kuin rakkaus, armo, vanhurskaus, synti, ylösnousemus 
ja sitten tietysti pyhä/pyhyys. 

Kuolemakin on kumma juttu, se kun on vain portti jo-
honkin toiseen todellisuuteen. Jeesus kuulemma kuolemalla 
kuoleman voitti. Jotkut kirkot rupeavat filosofian puoleen, 
kuten roomalaiskatolinen kirkko, ja kehittelevät mahtavia, 
filosofisen tarkasti perusteltuja oppirakennelmia ikään kuin 
omaksi ilokseen. Luterilaiset eivät viitsi vaivautua moiseen sa-
naselitykseen. Turhaa vaivaa ja rahanmenoa se vain aiheuttaisi. 

Ortodokseilla on perinteensä, jonka taikapiirissä on muka-
va huilailla. Siitä saa turvaa, jota vain jatkuvuus aralle ihmisel-
le suo ja tuo mukanaan rauhan. Harald kalastaa syvillä vesillä.

Isä-Mitro lumosi Kelan pääkonttorin naiset, minä näin 
kaiken kun mukana olin, vakuuttamalla rakastamansa kaik-
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kia naisia aivan tavattoman paljon. Virkanaiset yleisössä olivat 
vakuuttuneita ja kiitollisia moisesta tunnustuksesta. Mutta 
sitten johonkin naisista meni piru ja piti mennä kysymään, 
josko naispappeus hyvinkin on keskustelunaiheena Isän 
kotikirkossa. Muistan edelleen, kuinka heräsin horteestani 
ja valpastuin: mitä mahtaa arvon Isä vastata, miten selviää 
pälkähästä? Hyvinpä selvisi Isä viritetystä ansasta. Sanoi, että 
kun naisilla on jo kaikki hyvä ja miehillä ei mitään, jätetään 
sentään jotakin miehillekin. Tämä kelpasi kysyjälle eikä har-
taaseen tunnelmaan tullut särön säröä.

En tunne ortodoksien kirkkoa enkä oppeja, sen myönnän. 
Ambrosiuksen olen tavannut. Olen luterilaisen aivopesun lä-
pikäynyt uhri, kuitenkin sellainen, joka peruuttamattoman 
uskontovammaisuutensa takia ei kykene uskonkysymyksille 
käymään, joten en ota kantaa Haraldin väitteiden sisältöön. 
Luterilaisuus minulla on verissä, mutta onneksi tässä ei tar-
vitse tästä alkaa puhumaan. 

Sanon vain, että uskonnosta olisi keskusteltava enemmän 
kuin nyt Suomessa. Ja kun keskustellaan, tarvitaan moniää-
nisyyttä, kritiikkiä ja vaihtoehtoja, ei vain kirkon kantojen 
agnostista myötäilyä ja aseman pönkittämistä ulkoapäin. 
Kirkko, tuo huojuva talo, tarvitsee kaiken tuen ja ottaa vas-
taan minkä tahansa pöngän, joka vain jotenkin tukisi raken-
nelmaa. Jutellaan mukavia ja puhutaan uskonnosta puoleen 
ja toiseen, puolesta ja vastaan hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Vanha kommunistikin kertoo olleensa aina oikeastaan uskos-
sa, nyt kun sitä tarkemmin ajattelee. Miten luterilaista kirkkoa 
ylipäänsä pystyisi kritisoimaan? Teflonkirkko se on. Miten käy 
ortodoksien?

Harald ei ortodokseja tue eikä terapoi, vai? Jokainen lukija 
päättää itse, kunhan ensin lukee. Itse en ota kantaa puoles-
ta enkä vastaan, siis Haraldin puolesta ortodokseja vastaan 
tai päinvastoin. Asiahan ei oikeastaan minulle kuulu, joten 
jääköön silleen. On kuitenkin paljon ihmisiä, joille asia to-
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della kuuluu suorastaan elämän ja kuoleman kysymyksenä. 
Varmaan nuo tahot vastaavat niin kuin se kuulu korpi, johon 
suomalainen on tottunut huutamaan ja vielä vastatuuleen; 
huutavan ääni korvessa, kuka sen kuulee? Kaiku joskus vas-
taa, sellainen on suomalainen keskustelukulttuuri. Vaikenevat 
kuoliaaksi, paitsi jos nyt ihan kaveri on jotakin kirjoittanut, 
tai edes kaverin kaveri. Kaveria ei jätetä ilman kehuja ja apu-
rahaa, muut kyllä. Harald on ottanut ison roolin ja esitystä 
sietää seurata. 

Haraldin suhde kirkkoon, uskontoon ja isien uskoon tun-
tuu, jos saan käyttää hänen omaa filosofista tekniikkaansa, 
platonistiselta. Platonismi tarkoittaa tässä yhteydessä ajatusta 
siitä, että maailman tapahtumat ja tosiasiat ovat toissijaisia 
siihen nähden, mitä todella on. Ei pidä kuitenkaan sortua 
lukion opetuksen ja oppikirjojen tasolle ja kuvitella kahden 
maailman malli, siis niin että todellinen maailma on paran-
nettu painos kokemastamme maailmasta. Näin ei tietenkään 
ole. Siellä eivät kodin vanha pöytä ja nariseva tuoli täydellisty, 
vuokraisännästä puhumattakaan. Platonin todellisuus, se jon-
ka dialektinen järki hyvinä hetkinään melkein tavoittaa, on 
arvojen ja olemusten maailma, se maailma josta aidon, oikean 
ja hyvän ideat ovat lähtöisin. 

Ehkä Harald ajattelee näin: ortodoksit nyt, sellaisena kuin 
kirkko eliitteineen, johtoineen ja jäsenineen näyttäytyy, on 
pettänyt oman olemuksellisuutensa vaatimukset. Toisin sa-
noen kirkko ei ole sellainen kuin se voisi olla ja mitä sen pitäisi 
olla. Tietenkään mikään maallinen ei täytä taivaallisia vaati-
muksia, maallinen on aina maallista ja ihannemallit jotakin 
aivan muuta, mutta ihannetta voi aina lähestyä ja, uskonnol-
lisesti puhuen, kilvoitella ihanteen saavuttamiseksi. 

Harald on siis idealisti, koska hän uskoo ihmisen kykyyn 
ja pyhään velvoitteeseen tavoitella sitä, mikä parasta on. Hän 
sanoutuu irti realismista, jonka mukaan asiat ovat niin kuin 
ne ovat eivätkä hevin muuksi muutu. Realisti hyödyntää sen 
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mikä on, idealisti taas pyrkii parempaan. Toiselle riittää se 
mikä on, toiselle ei. Harald ei kai halua puhua idealismista ja 
realismista, mutta tulkinta-avaimia nämä kaksi käsitettä silti 
ovat. Harald sanoo, että kirkko on pettänyt omat ihanteen-
sa ja luopunut niistä arvoista, jotka annettu on. Sitten hän 
kertoo suorin sanoin, kuka on pettänyt, miten on pettänyt 
ja miksi. Tässä kirjoittajan ote on journalistinen, mutta paa-
toksen nimessä. Lukijaa pyörryttää. 

Haluaisin haastaa lukijan pohtimaan Haraldin suhdetta 
uskontoon, koska kirja suorastaan vaatii sitä. Tätä kirjaa on 
vaikea lukea ilman tulkintaa, joka on tietysti jokaiseen hy-
vään tekstiin piilotettu vaade. Jos teksti ei ole arvoitus, se ei 
ole lukemisen arvoinen teksti vaan jonkinlainen tekninen tai 
byrokraattinen raportti. 

Minun tapani lukea tekee Haraldista idealistin, joka tais-
telee tuulimyllyjä vastaan ja näkee majatalon vintillä olevat 
suuret viinileilit vihollisinaan ja puhkoo ne isolla miekalla. 
Tuulimyllyvertaus on huono, koska myllyt murjovat miehen 
ja jatkavat ikuista pyörimistään, eikä Haraldia mikään mur-
jo. Puhkotut viinileilit ovat paljon parempi allegoria: mehut 
valuvat pitkin seiniä ja vain tyhjät säkit jäävät omistajansa 
huoleksi. 

Eikä Haraldin kirja ole mikään ”Odysseia”, ”Odysseia” kun 
on harharetki ja luettelo niistä onnettomuuksista, jotka mato 
matkamies maan saa luvan kokea. Ortodoksit sen sijaan tun-
tuvat kuljeskelevan tavalla, joka muistuttaa harharetkiä, siis 
Haraldin mukaan. 

Kun olin ylioppilastutkintolautakunnan jäsen, filosofian 
oppikirjojen joukossa oli kirja nimeltä Filosofian odysseia! 
Herra meitä varjele filosofian harharetkistä ja lasten johdat-
telusta moisille turmion teille. Taisipa tämä kirja olla oikein 
teologien kirjoittama.

Niin se on, moni kirjoittaa uskonnosta kuin pakolainen 
retkistään, kuinka pakolainen ylittää omat jälkensä. Tämä on 
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mahdollista vain kun kulkee kehässä, joka on tietysti yksi suu-
rimmista synneistä filosofian alalla. Jos ajatus kulkee kehässä, 
ainakin jokaisen kierroksen on oltava korkeammalla kuin 
edellinen. Näin pakolainen ylittää eikä ylitä omia jälkiään: 
hän ylittää ne mutta kaukaa korkealta, joka ei ole ylittämistä. 

On olemassa kehäpäätelmiä, jotka ovat aina haitallisia vir-
heitä, ja sitten on hedelmällisiä kehiä, jotka tuottavat jotakin 
uutta. Moni joka kirjoittaa uskonnosta uskoo liikkuvansa 
hedelmällisessä kehässä. Toisin sanoen, hän lähtee kirkosta 
ja luopuu uskosta vain palatakseen takaisin kirkon helmaan. 
Hän sanoo olevansa nyt parempi kristitty korkeammalla hen-
kisellä tasolla. Hän myös uskoo, että kaikki se epäily ja ahdis-
tus, jonka hän on kokenut ja julkituonut jotenkin parantaa 
kirkkoa ja korjaa sen asemaa uskontojen kilpakentässä. Ehkä 
näin on? 

Minä itse en ole lähtenyt, olen aina ollut poissa, ja siksi en 
osaa palata. En mitenkään toivo, että omat uskontoa ja kirk-
koa koskevat pohdintani edistäisivät kirkon asiaa. Toivoisin 
asian olevan päinvastoin, mutta tässä kohdin on myönnettävä, 
ettei uskoni riitä. Olen realisti ja uskonnon suhteen kyyninen, 
jopa nihilistinen. Haraldilla on voimaa olla idealisti, minulla 
ei.

Koska en osaa olla väittämättä vastaan, väitän siis vastaan, 
vaikka ei se esipuheessa oikeastaan ole sallittua. Filosofin kuu-
luu kuitenkin inttää, joten tässä sitä taas mennään. Harald 
ojentaa sovinnon kättä sanoen, että uskonnot sovittelevat ris-
tiriitoja ja auttavat ihmisiä välttämään väkivaltaisia konflikte-
ja. Ymmärrän yskän: jos Jeesuksen oppi on rakkauden sanoma 
koko maailmalle yhtäläisesti, sopu on jo ovella, tai ainakin 
kuviteltavissa. Tilanne on mielenkiintoinen. Jos ihminen ra-
kastaa toista ihmistä, hän ei tapa tätä. Tämä tuntuu ilmeiseltä, 
vaikka ei sitä suinkaan ole. Uskontoa koskevat kiistat kos-
kevat nimittäin elämän ja kuoleman tärkeimpiä kysymyksiä. 
Niiden ratkaisusta riippuu ihmisen ikuinen elämä. Joka on 
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väärässä, on vaarassa joutua helvettiin. Näin on perinteisesti 
ajateltu ja ajatellaan vieläkin siellä, missä usko ja uskonto ote-
taan todesta. Apostaasi eli uskosta luopuminen on sama kuin 
itsemurha monessa muslimiyhteisössä. Pakistanissa Koraanin 
häpäisijä lynkataan heti. Pari pahaa sanaa Allahista riittää kuo-
lemantuomioon oikeusistuimessa. Hindujen Pohjois-Intiassa 
lehmänliha lautasella merkitsee kuolemantuomiota, jonka 
toimeenpanijaa ei rangaista. 

Siellä on todellinen lehmiväkivaltaa koskeva ongelma uh-
reina yleensä muslimit. Uskovien katupartiot pahoinpitelevät 
jokaisen epäillyn. Jälki on kaameaa, mutta usko pyhään asiaan 
oikeuttaa toimet. Paavi on tapattanut niin noidat kuin ke-
rettiläisetkin, minkä Harald kyllä huomioi. Väitän siis, että 
uskon kysymykset ovat niin tärkeitä ja olennaisia, ettei niistä 
synny sovun vaatimaa kompromissia. Vasta kun usko laimis-
tuu, kompromissit kelpaavat ongelmien ratkaisuksi. Näin 
kerran hienosti tehdyn muotokuvan nigerialaisista muslimien 
naispuolisista siveyspoliiseista. Heitä en halua tavata silmästä 
silmään Lagosin kadulla, niillä naisilla kun on tosi mielessä. 
Kuten StarTrekissä sanotaan: ”Resistance is futile”.

Entä rakkaus? Ei saa ajatella, että kristillinen lähimmäisen-
rakkaus olisi sama asia kuin rakkaus noin ylipäänsä. Pappi ra-
kastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Moni syntinen on tapettu 
syntiensä tähden, mikä ei tarkoita, ettei kirkko olisi rakastanut 
syntistä ihmistä loppuun saakka. Olen ateisti, ateistin sietää 
kuolla, koska oppi on niin vaarallinen kirkon ja seurakunnan 
jäsenille. Mutta vaikka kirkko vihaa kannattamaani oppia, se 
edelleen rakastaa minua ihmisenä. Menen siis hirteen hirttä-
jän rakastamana: suukko poskelle ja luukku auki jalkojen alla. 
Jossakin kantrimusiikkikappaleessa lauletaan näin: ”I known 
she loves me but she does not like me anymore”. Siis nainen 
eroaa vaikka rakastaa. Aviorakkauden kohdalla kyseessä on 
ristiriita ja paradoksi, toisin kuin kirkollisen rakkauden koh-
dalla. Kuolema tulee rakkauden ohella: jos nöyrryt Jumalan 
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edessä ja kadut, pääset taivaaseen. Mutta ensin kidutetaan ja 
tapetaan – outoa sinänsä. Jumala armahtaa, laki ei, eikä mi-
kään jumaluus pelasta oikeuden tuomiolta tai oikeutetulta 
kostolta. Ei tässä mitään uutta ole. Ei lakikaan paheksu rikol-
lista vaan rankaisee, kuten säädetty on.

James Joyce kirjassaan Taiteilijan omakuva nuoruuden 
vuosilta (1916) kuvaa papin valtaa aivan järisyttävällä tavalla. 
Tässä puhutaan roomalaiskatolisesta kirkosta Irlannissa 1900 
-luvun alussa, mutta jotakin se kertoo papin kutsumuksesta 
ja tehtävästä myös Suomessa. Avainsana on syntien tunnus-
taminen ja anteeksi saaminen ripissä. Ensin kuitenkin muis-
to ylioppilastutkintolautakunnasta, jossa opetusneuvos Pekka 
Elon kanssa laadimme kysymyksen, joka perustui seuraavaan 
tarinaan. 

Pappi seisoo kutsuilla viinilasi kädessään seuran keski-
pisteenä ja kertoo: ”Kun oli nuori pappi, ajatelkaapa, että 
ensimmäinen, joka minulle ripittäytyi, tunnusti murhan ja 
pyysi anteeksiantoa.” Samalla hetkellä seuraan liittyy mies, 
joka sanoo: ”Mutta mitä minä näen, sehän on rippi-isäni. 
Tiedättekö, olin hänen ensimmäinen ripittäytyjänsä”. Oliko 
pappi pettänyt häneen asetetun luottamuksen? Vastaus on 
myönteinen, koska hän soveltaa henkilöön ns. määrättyä ku-
vausta, joka identifioi henkilön yhtä varmasti kuin erisnimi ja 
henkilötunnus. Maailmassa kun on vain yksi henkilö, joka on 
papin ensimmäinen ripittäytyjä, ja tämä ihminen on siis mur-
haaja. Salaisuus on paljastunut. Papin valta tähän ihmiseen on 
nyt sama kuin valta tuhota hänet. Tuo valta on suurempi kuin 
moraalin ja lain valta. Laki vaatii tuomiota, pappi ei siihen 
myönny. Moraali vaatii totuutta ja oikeuden toteutumista, 
papin velvollisuus on tätä korkeampi. Pappi on lain ja mo-
raalin yläpuolella, kuten pitääkin olla, kun ollaan asioimassa 
Taivaan Valtakunnan kanssa.

Palataan James Joyceen ja siihen mitä Stephen Dedalus, 
Joycen alter ego, saa kuulla. Pappi on värväämässä Stepheniä 
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Jesuiitan uralle. Pappi kertoo:
”Kuulla tuo kutsu [papiksi], Stephen, sanoi pappi, on 

suurin kunnia, jonka Kaikkivoipa Jumala saattaa suoda ih-
miselle. Ei kuningas eikä keisari tässä maailmassa omaa sel-
laista valtaa kuin Jumalan pappi. Ei enkeli eikä arkkienkeli 
taivaassa, ei pyhimys, ei edes Siunattu Neitsyt itse omaa sitä 
valtaa, joka Jumalan papilla on: avainten valta, valta tuomita 
ja päästää synneistä, valta karkottaa demonit, valta päästää 
Jumalan luomat pahoista hengistä joilla on valta heihin, valta, 
auktoriteetti, kutsua taivaan Suuri Jumala alas alttarin ääreen 
ottamaan viinin ja leivän muoto. Mikä kauhea valta, Stephen! 
(Käännös TA)”.

Mikä valta, todellinen valta tämä on? Papilla on taivaan 
valtakunnan avaimet. Hän voittaa ja karkottaa pahalaisen kä-
tyrit, jopa itsensä Kärpästen Herran, Paholaisen, Perkeleen, 
Pimeyden Ruhtinaan, Pirun, Saatanan, Sielunvihollisen, Van-
han Kehnon ja Vanhan Vihtahousun, koska hänellä on valta 
kutsua itse isä Jumala alas taivaasta tavalla, jota asianomainen 
ei saata vastustaa. Todella jumalainen valta papilla. Joyce pu-
huu tässä nimenomaan vallasta, vallasta joka kuuluu kirkolla 
ja sen papeille. Ajatelkaa, suurempi valta kuin Neitsyt Ma-
rialla, joka sentään on ”Marmoripilari” ja ”Kultainen virta”. 
Kauhea valta, se on totta: kristinusko on groteski ja makaaberi 
uskonto, joka palvoo jumalansa ristinpuulla rääkättyä ruumis-
ta. Usko on pohjimmiltaan kauheaa, jopa kristillinen rakkaus 
on kauheaa, koska se punnitsee jokaisen sielun Viimeisenä 
Päivänä, joka on tuomion päivä. 

Ei se rakkaus muistuta maallista rakkautta, joka on pahim-
millaankin vain hankalaa.

Isäni, joka oli valokuvaaja Vaasassa, tapasi sanoa ruokapöy-
dässä ”Ja me papit nauroimme niin”, jos oli taas ollut kuvaa-
massa kirkossa. Hymyilen edelleen joka kerta muistaessani 
rakkaan isäni ja hänen pilansa. Tärkeä osa tuota pilaa oli sen 
toistuminen ja ennustettavuus. Mahtavat papit ja vaatimaton 
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valokuvaaja Jumalan kaikkivaltiaan silmien alla kirkon altta-
rin äärellä ikään kuin tasa-arvoisina: mikä oiva, sykähdyttävä 
ironia siinä onkaan! Asia ei jäänyt isältäni huomaamatta. Ai-
raksiset on savolainen suku. 

 Olen seurannut papillista toimintaa häissä ja hauta-
jaisissa. Häissä meno on lähinnä komediaa, kun pariskunnalla 
on vähemmän pyhät aikomukset mielessä. Hääpuku on muu-
ten paras seksiasu: aina kun se on päällä saa seksiä. Kirkonkel-
lot lyövät, petiin, petiin, petiin! Kirkon alkuperäisen kannan 
mukaan miehen erektio tosin on kapina Jumalaa vastaa. Pyhä 
Augustinus oli irstailija, joka ryhtyi julki jumalaiseksi, laittoi 
seksin pannaan ja siellä se pysyy. Selibaatti on tästä kiperin 
esimerkki, koska se pakottaa selibaattipapin hakemaan seksiä 
salaa, joka taas helposti johtaa pervoihin haaveisiin. Joskus 
nuo haaveet eivät ole kovinkaan viattomia. Viimeksi jo Roo-
man paavikin huolestui, kun selvisi pappien naivan nunnia. 
Harald kirjoittaa seksistä ja homoseksistä erityisesti rehevään 
ja suorasukaiseen tapaan, joten minäkin kannan tässä kor-
teni kekoon. Heikkohermoisille hän tarjoaa shokkihoitoa. 
Paatunutta lukijaa huvittaa, maailma kun ei todellakaan ole 
niin sievä ja siveä kuin miltä se joskus saadaan näyttämään. 
Ihmisen sisäinen sikakoira on edelleen voimissaan. Kryptassa 
ulvovat sudet. Sivistys on kuitenkin vain pintaa. 

Hautajaiset ovat asia erikseen, kuten olen sanonut mo-
nasti ennenkin. Ateistihautajaiset menevät helposti farssin 
puolelle, kun ei ole tunteita kurittavaa rituaalia ja kokenutta 
seremoniamestaria. Hautajaisrituaali kappelissa on vaikutta-
va, juhlava ja mieleenpainuva, ollaanhan viimeisellä rannalla 
ja todistamassa jotakin, joka ei toistu, yhden ainutkertaisen 
ihmisen poismenoa. Aihe oikeuttaa tietynasteisen hartaan 
asenteen, oudot rituaalit ja kummat puheet, ei aina aivan 
traagista ilmettä, mutta melkein kuitenkin. Jotenkin tuntuu, 
että tässä tarvitaan pappia. Kyllä ennen aikaan arkun kantami-
nen marraskuisessa likaisessa loskassa ja räntäsateessa pimeään 
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hautakuoppaan oli aika karmeaa. Kuoppa otti omansa. Jotain 
lohtua tarvittiin. Irlannissa hautajaissaatto pysähtyi baariin, 
jossa nautittiin joukolla vahvistavia väkijuomia. Suomalainen 
puritanismi vaatii hautajaisten kauhujen kokemista tajunta 
kirkkaana, koska vain näin pystyy kärsimään täysillä. Isäni 
kertoi setänsä hautajaisissa Keuruulla niin paljon vitsejä, että 
veljeni täytyi potkia jaloille pöydän alla jotta lopettaisi. Sitä 
sitten naurettiin kotona. Kepeästikin kirkon ja pappien val-
lankäytön voi ottaa. 

Harald toki kirjoittaa vakavasti ja paatoksella vakavasta 
asiasta. Kirkolla ja kirkonmiehillä on joskus ennen ollut ra-
jaton valta, nyt jo rajalliseksi muuttunut, mutta valta kum-
minkin. Ja jos ne joilla valta on, ovat etääntyneet ihanteesta 
kovin kauas, jonkun on asiasta kerrottava. Papillisen hierar-
kian korkea eliitti on tietysti ensi sijassa tulilinjalla. Piispat 
ja arkkipiispat, nuo mainiot paimenet laumansa kellokkaina, 
johtavat joukon suden suuhun, jos eivät tiedä ja tajua mitä 
tekevät ja minne askeleensa suuntaisivat. 

Tehtävä on tietysti vaikea näinä maallistumisen vuosina, 
mutta kuten Harald niin vimmaisesti väittää, tehtävän vai-
keus saattaa selittää epäonnistumisia vaikka ei oikeuta mitään. 
Epäonnistumisia on helppo selittää, mutta vaikea oikeuttaa. 
Vaikea tehtävä vaatii hyvät tekijät, mistä ne löytyvät? 

Loppujen lopuksi Harald on kuin onkin myönteinen ajat-
telija, platonisti ja idealisti. Tätä ei tosin aina huomaa, mutta 
tätä kirjaa kannattaa lukea tarkasti ja nähdä vähän vaivaa. Pi-
tää tehdä oikeat kysymykset ja katsoa sitten, miten Harald 
vastaa. Jos mies vastaa huonosti, helvettiin hän sitä menoa 
joutaa. Jos vastaa hyvin, joku muu kuin Harald on menossa 
kuumaan paikkaan. 

Timo Airaksinen
Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian emerituspro-

fessori
Vierailevana tutkijana Japanissa 26.2.2019
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Synnillisen
 ylpeyden

 ilmentymä
”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli 
ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. 
Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.”

-Markuksen evankeliumi 16:6
Tässä vuoden 70 vaiheilla valmistuneen Markuksen evanke-
liumin, joka mitä todennäköisimmin on kirjoitettu silloisessa 
Syyriassa, kohdassa lepää koko kristikunnan usko Jeesuksen 
Kristuksen jumalallisesta ylösnousemuksesta, koska niin on 
”Pyhässä Sanassa” kirjoitettu ja ”Messias sekä Jumalan poika” 
toimi heidän mielestään ikiaikaisen suunnitelman mukaan 
Jumalan tahdosta. 

Siksi sitä ei myöskään saa epäillä. Asia on näin kristittyjen 
mielestä kuin kallioon nakutettuna Jeesus Kristuksen toimies-
sa Jumalan sanasta (logoksen) puhuvien traditioiden valossa. 
Kristittyjen tuli uskoa kirkkokunnista riippumatta siihen, että 
hyvän ja pahan välillä on mahdollista tehdä valintoja, joiden 
tärkein kriteeri on rakkaus eli se ”oikea ihmisten valoisa Ju-
mala”. 

Kenellekään kristityistä ei ole tullut mieleen tai he eivät 
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uskalla, epäillä Markuksen evankeliumin sanoja Jeesus Kris-
tuksen ylösnousemisesta, vaikka ulkopuolinen lukija näkee 
sielunsa (kriittisin ja Matti Myllykosken) silmin Jeesuksen 
Kristuksen historiallisen ruumiin mätänemässä kaikkien 
muiden satojen joukossa joukkohaudassa samaan aikaan ris-
tiinnaulittujen ruumiiden kanssa.

Tätä epäuskottavaa satua toistetaan muissakin kirjoituk-
sissa kuin evankeliumeissa. Kaikkein epäuskottavin ja samalla 
kristikunnan kannalta tärkein on Jeesuksen Kristuksen oppien 
suurimman väärentäjän eli konservatiivisena patriarkkana 
pidetyn Paavalin kirjoitus (1.Kor.15:3-9), joka on todennä-
köisesti kirjoitettu ennen evankeliumien, jotka on kirjoitettu 
kreikaksi, ylösnousemuskertomuksia kirjoitettuun kirjeeseen 
siitä, miten Jeesus Kristus, joka puhui tiettävästi vain aremiaa, 
oli muka ilmestynyt hänelle. 

Tämä on ällistyttävää kun muistelee sitä, ettei ole ole-
massa puhtaasti tosiseikkoihin perustuvaa kertomusta Jeesus 
Kristuksesta historiallisena olentona, vaan kaikki hänestä kir-
joitettu sijoittuu toisen käden tiedon varaan pohjautuvasta 
satuilusta (ihmetyöt) sekä samanhenkisten evankeliumien 
”mukatodistajien” näkökulmasta kirjoitettuihin epäuskotta-
viin ja osin keskenään ristiriitaisiin kertomuksiin 33-vuotiaas-
ta ”tyhjästä ilmestyneestä” henkilöstä, joka oli luotu vastaa-
maan vähän liiankin hyvin (siis vain kirjoituksissa) draaman 
lakien mukaan Vanhan testamentin tulevasta Messiaasta ku-
vaamia odotuksia.

Toisaalta termit ”kristitty” ja ”kristillinen” puuttuvat ko-
konaan jopa Paavalin teksteistä. Kristillisyys sanakin esiintyi 
ensimmäisen kerran ensimmäisen vuosisadan lopulla. Saksa-
lainen tutkija Gerd Theissen muistutti Uuden testamentin 
kirjoittajien kirjoittaneen kirjansa kristinuskon näkökulmasta 
tulevaa papistoa ajatellen.

Tärkein Uuden testamentin näkökulmasta on Paavali, jon-
ka ”Damaskoksen tien kääntyminen” on lajissaan sekä harvi-
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nainen ”ihmeteko” että sekä samalla eräs vaikuttavimmista 
lupauksista hypätä mukaan uudenlaisen maailman luomiseen 
maanpäälle vastaan ahdistavia hierarkioita sekä elämää ja ak-
tiivisuutta rasittavia perinnöllisiä hidasteita ja kahleita, ja hä-
nen kolmetoista kirjettään Uudessa testamentissa. 

Mutta Paavali on myös vieläkin keskuudessamme vaikut-
tavan kristillisen suvaitsemattomuuden isä. Hän oli juuri se, 
joka mahdollisti myöhemmin hurjilla sanoillaan ”kilpailevista 
saarnaajista koirina, kelvottomina työntekijöinä, pilalle leikat-
tuina Saatanan ja oman etunsa palvojina” inkvisition synnyn 
ja sen järkyttävät julmuudet Jumalan nimissä.

Vain Jaakobin kirjeen kirjoittaja uskaltaa epäillä erästä 
Paavalin opetusta, jonka hän pelkää johtavan passiivisuu-
teen. Muuten Paavalin perintöä kunnioitettiin ja arvostet-
tiin korkealle hänen nimissään kirjoitetuissa uusissa kirjeis-
sä. Mielenkiintoisin niistä on ns. Toinen tessalonikalaiskirje, 
jossa pyrittiin antamaan uudistettu kuva liian optimistiseksi 
osoittautuneesta odotuksesta Herran paluusta.  

Paavalin paras opetus on kuitenkin unhoon jäänyt kauas-
kantoinen varoitus, sillä hän tiesi muovanneensa oppinsa 
Jeesuksesta Kristuksesta liukkaana hirttosilmukkana, joka 
sopi niin murhaajille kuin murhatuille syytökseksi kuin pe-
lastukseksi, ja ennusti näin kristinuskosta itsestään tulevan 
ajan myötä ”synnillisen ylpeyden ilmentymä”, joka asettuisi 
Jumalan ja ihmiskunnan väliin. 

Myöhemmin Augustinus tarkoittaa juuri tätä, kun hän 
väittää että esittämisen pohjalla olevan sanan ja esittämisen 
muodon tulee vastata toisiaan; olla yhtä, koska sana ei ole 
koskaan tyhjä eikä se voi tulla lihaksi, jos se esitetään sille 
epäkunnioittavissa raameissa. Mihin kristityt sitten uskovat? 
Tertullianus katsoi, että Jumalan oikeudenmukaisuus vaati 
hänen lupaustensa konkreettista toteutumista jo tässä maail-
massa. Moni uskovainen uskookin niin. 

Tämän kirjan perusteella huomaamme, etteivät kristityt 
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usko ainakaan oikeaan rakkauden Jumalaan vaan suhteel-
liseen Jumalaan. Siihen itseluomaansa epäjumalan kuvaan, 
joka on sopivasti eri aikoina eri ihmisten tulkitsemana juuri 
sitä, mitä kukin milloinkin ja miten haluaa, eli mahdolli-
simman kaukana siitä Jeesus Kristuksen uudesta käskystä 
rakastaa toinen toistaan. 

 Eräs ongelma on tavoiteltu asioiden ja ihmisten pyhyys, 
mikä on jo sananakin mahdottomuus, sillä ihminen on vain 
lihaa, verta ja luuta, asiat taas joko tapahtuvat tai eivät eikä 
niissä ole sen enempää pyhyyttä kuin pahuutta itsessään.

Paavali uskoi siihen, että paha kerran voitetaan ja hurskaat 
kristityt saavat itselleen luvattua oikeutta sorron ja surkeuten-
sa keskellä. Ehkä ajatus aineellisen ruumiin henkiinherättämi-
sestä olikin mielekästä vain konkreettisen odotuksen osana, 
kuten raamatuntutkija Heikki Räisänen uskoo; ruumiin ylös-
nousemus kuului ajan ja paikan maailmaan. 

Räisäsellä on yksi kiinnostava ajatus Jeesus Kristuksesta. 
Räisäsen mielestä käsitys hänen itseymmärryksestään on eri-
tyisen kiistanalainen, sillä todennäköisesti hän piti itseään tu-
lossa olevan valtakunnan viimeisenä julistajana, jolle oli myös 
varattu rooli valtakunnan pystyttämisessä.  

Paavali puhui synnistä mahtina, joka traagisesti orjuutti 
ihmiskuntaa ja Jeesus Kristuksesta ainoana, joka pystyi täs-
tä pelastamaan. Mutta ymmärsi Paavali myös rivien välistä 
millaisen helvetinkoneen hän oli alkuun sysännyt ihmisten 
kiusaksi. 

Paras esimerkki Paavalin ennustuksen toteutumisesta ja 
varoituksesta siitä, miten ”kristinuskosta itsestään tulee ajan 
myötä synnillisen ylpeyden ilmentymä”, joka asettuu Jumalan 
ja ihmiskunnan väliin, on sekä kaanoniin että dogmeihin van-
nova ortodoksiuskonto, jota tutkimme tarkemmin käytännön 
esimerkein ja kysymyksin: ”miksi, mitä ja milloin” tässä essee-
kirjassa – eikä tulos ole niin kirjoittajalle kuin lukijallekaan 
kovinkaan miellyttävää luettavaa totuus-valhe-akselilla.
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Autuas Nikolai 
Kaalinpää

”Ihmisen suku ei kestä kovin paljon todellisuutta.”
-Runoilija T.S. Elliot

Suomen ortodoksisimman pitäjän, Venäjän rajalla sijaitsevan 
Ilomantsin Hattuvaaran tsasounassa on harvinainen ikoni 
Kristuksen tähden houkasta ja siksi autuaaksi julistetusta 
”Pyhästä Hullusta” Nikolai Kaalinpäästä, joka vaelteli levot-
tomana kotikaupunkinsa Novgorodin kaduilla vailla järkeä 
kaiken mahdollisen eteen tulevan, ja aivan erityisesti hallitsijat 
haukkuen. Nimen Kaalinpää hän sai siitä, kun piti käsissään 
kaali irvaillakseen tsaarin kädessään vallan merkkinä pitämää 
valtakunnanomenaa. 

Joten oli ortodokseillakin omat filosofi Diogoneksensä, 
vaikka ”Kristuksen tähden houkat” eli hullut olivat tuohon 
aikaan oikeasti hulluja. Ortodoksi.net.fi:ssa kerrotaan tällai-
sia houkkia olleen vain ortodoksisen kirkon piirissä. Houkat 
halusivat radikaalilla käyttäytymisellään ja provosoinnillaan 
kyseenalaistaa normaalin elämän säännöt ja totuudet ja tuoda 
ristiriidalla esille niiden heikkoudet ja haitat:

”Venäjällä houkkuus jäi vähitellen virallisen opin puristuk-
seen ja esimerkiksi tsaari Pietari Suuri määräsi houkat joko 
töihin tai suljettaviksi luostareihin. Vuonna 1732 annettiin 
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ukaasi, jolla kiellettiin naurettavasti pukeutuneita houkkia tu-
lemasta kirkkoon. Silti houkkuus ei koskaan täysin hävinnyt 
Venäjältäkään. Ongelmaa lisäsi ns. väärien houkkien ilmesty-
minen. He olivat henkilöitä, jotka väärin motiivein yrittivät 
nauttia houkkien saamasta suosiosta ja arvovallasta.”

Kristuksen tähden houkat olivat oikean uskon puolustajia 
ja kirkolle siksi tärkeitä. He puolustivat myös uskontoa jul-
kisesti ja olivat esimerkkejä siitä millainen elävä usko voi olla 
muiden seurata Jeesuksen Kristuksen tietä houkkien viitoit-
tamalla tiellä ortodoksiuskossa myös siksi, ettei idässä koettu 
teologian ja mystiikan välillä ristiriitaa. 

Keskiajalla houkkia oli, hieman erilaisia, myös katolisella 
puolella ennen kaikkea papiston joukossa. Esimerkiksi uu-
tena vuonna neljä päivää kestäneet ”festutum fatuorumin” 
eli houkkien juhlien ajaksi kirkko muuttui juomakilpailujen, 
sikailujen ja irstailujen näyttämöksi. Pidettiin pilasaarnoja. 
Esitettiin rukouksia vihanneksille ja kustiin kansan päälle 
kellotornista samalla kun yritettiin panna kaikkea, mikä vain 
liikkui.

Ortodokseille tärkeä kirkkoisä Tertullianus ensimmäisenä 
esitti kattavasti apostolisen tradition periaatteen sekä sen mi-
ten sitä voi soveltaa, varoittaen meitä myös siitä, että filosofian 
menetelmiä ei pidä noin vain soveltaa kristinuskoon, sillä sil-
loin astutaan alueelle, jossa ne eivät toimi alkuunkaan. 

1600-luvun uskonriitojen repimästä Euroopasta opimme 
Pärttylinyön verilöylyn ja uskonnollisesti suvaitsevan ja kato-
listen sekä hugenottien välillä tasapainoilleen kuningas Hen-
rik IV:n 14.toukokuuta vuonna 1640 tapahtuneen murhan 
verisissä jälkimainingeissa tapahtumasarjassa, mikä järkytti 
ja muutti koko Eurooppaa pysyvästi siihen vahingolliseen 
“hengettömään ja rationaalisuutta korostavaan” nykyaikaiseen 
suuntaan missä vieläkin tavallaan elämme.

Ainoana oikeana ja alkuperäisenä kristinuskon suuntauk-
sena itseään pitävä kreikkalaiskatolinen kirkko eli ortodok-
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sit ovat mystisessä teologiassaan saksalaisfilosofi Friedrich 
Nietzschen ajatuksia mukaillen täydellinen vastakohta an-
tiikin Kreikan esisokraattiselle kulttuurille, ja erityisesti sen 
syvällisempänä muotona pidetylle ”dionyysiselle tragedialle”, 
missä vapaudessa olla mitä haluaa, henkilöityivät inhimilliset 
intohimot, etupäässä filosofien harrastama homoeroottinen 
hurmos, jota vastaan kristinusko asettui jyrkästi pyrkien hä-
vittämään kaiken siihen liittyvän maailmasta ja ihmisten mie-
listä. Aleksandr Borodinin teos “Ruhtinas igor”valottaa tuon 
”dionyysisen traagisuuden sisältämän bysanttilaisen dionyy-
siyden” eli slaavilaisen sielun kärsimyksen, tuskan ja irrallisen 
sekä eksistoivan hulluudenharvinaisen kauniilla tavalla 9 mi-
nuuttia kestävään myyttiseen kansantanssiinsa. 

Musiikkihan on saanut samalla tavalla villistä ja hedel-
mällisestäkesästä kansan parissa vaikutuksensa ja estottoman 
ärhäkkyytensä kuin Stravinskyn Tulitanssi tai Tarkovskin Pei-
li-elokuvan kesäinen pakanoiden soidintanssi; kaikissa näissä 
kolmessa vaikuttavassa venäläisessä taideteoksessa yhdistä-
vänä tekijänä on ”aitovenäläinen bakkanttinen sielu, ilo ja 
ystävyys”-oikea musikantin lapsenomaisuus, joka on lajissaan 
tyypillistä vain suurisydämiselle slaavilaiselle kansalle, jota yksi 
isä kurittaa, valvo ja ohjaa. 

Antiikin Kreikassa filosofia sai alkunsa kuudennella vuosi-
sadalla ekr. eroamalla teologiasta. 1900-luvulla filosofi Alfred 
North Whitehead väitti, että tulevaisuus ei ainoastaan ollut 
Jumalan määrittelyvallan ulkopuolella – se tulee jopa hänen 
mukaansa määrittelemään Jumalan.1600-luvun ranskalaisfi-
losofi Rene Descartes todisti järjen olevan jumallista ilmoitus-
ta tärkeämpi tietolähde ja ihminen mielen ja ruumiin liitto. 
1700-luvulla piispa George Berkeley sanoi olemisen olevan 
havaituksi tulemista ja ettemme saaneet maailmasta tietoa 
muutoin kuin aistiemme välityksellä. 

Brittiläinen empirismi herätti kiinnostusta ja innostusta 
Ranskassa ja hieman myöhemmin myös Saksassa, joka oli 
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saanut tarpeekseen Christian Wolfin rationaalisesta filoso-
fiasta, joka korosti liikaa ihmisen rationaalista puolta. David 
Hume väitti tietomme ulkomaailmasta perustuvan uskoon: 
me emme havaitse kausaliteetteja luonnossa, vaan uskomme 
ne ja toimimme niin kuin ne olisivat olemassa- samoin oli 
itseämme koskevassa tiedossa ja uskossamme ulkopuolisiin 
auktoriteetteihin sekä ihmeisiin. Ihmeiksi hän hyväksyi vain 
sellaiset asiat, joiden muut vaihtoehtoiset selitykset olivat ih-
meitäkin epätodennäköisempiä.

Saksalaisen filosofi Immanuel Kantin, joka edustaa Airaksi-
sen tapaan ihmiskeskeistä ja pessimististä näkemystä, mukaan 
emme voineet tietää mitään asioista sellaisina kuin ne itses-
sään olivat. Kant kirjoitti 1784 kirjoituksessaan ”Idea yleisestä 
historiasta, jonka tarkoituksena on maailmankansalaisuus”, 
etteivät ihmiset toimi järkevien maailmankansalaisten tavoin 
sovitun suunnitelman mukaan.

Silti me lakkaamatta kyselemme, voimmeko hallita koh-
taloamme millään tavoin ehkä siksi, että kreikkalaiset trage-
diakirjailijat korostivat luonteen ja sen väistämättömien puut-
teiden merkitystä elämäntapahtumissa. Ja siksi me fatalismin 
vaivaamat ihmiset kysymme lakkaamatta itseltämme pelois-
samme siitä mitä meille käy sen jälkeen kun jotain sellaista äk-
kiarvaamatta tapahtuu, mitä emme ole osanneet edes pelätä: 
uskommeko vapaaseen vai Jumalan tahtoon?

Kartesiolaisen ajattelun mukaan meillä oli itsetietoisuuden 
välityksellä ymmärrys sellaisiin synnynnäisiin ideoihin kuin 
itse substanssiin ja ajattelun ideoihin, jolloin vasta kunnol-
la pystyimme ymmärtämään ”positiivisen täydellisyyden”, 
jonka ymmärsimme kulttuurimme sisäistäneinä kristinusko 
oppaanamme hassunkurisesti tajuamalla oman pienuutemme 
ja epätäydellisyytemme Jumalan suuruuden ja täydellisyyden 
edessä. 

Filosofi Bertrand Russell jaksoi muistuttaa kahdesta tär-
keästä seikasta: että henkilöllä, jonka mielipiteet ja teoriat oli-
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vat tutkimisen arvoisia, voitiin edellyttää olevan jonkin verran 
älyä, mutta ei ollut luultavaa, että kukaan olisi saavuttanut 
täydellistä ja lopullista totuutta missään asiassa. Kun älykäs 
henkilö esitti käsityksen, joka näytti meistä ilmeisesti järjet-
tömältä, meidän ei pitäisi silloin yritellä todistaa, että se oli 
jollakin tavalla oikea, vaan koetettava ymmärtää, kuinka se on 
voinut milloinkaan näyttää oikealta. 

Russell sanoi, että tällainen historiallinen ja psykologinen 
mielikuvituksen harjoitus avartaa ajattelumme piiriä ja aut-
taa meitä samalla käsittämään kuinka typeriä monet meidän 
hellimämme ennakkoluulot tulevat näyttämään aikana, jonka 
mieli on toisenlaisessa vireessä. 

Aristoteleen mukaan kaikella oli oma sisäinen päämääränsä 
– ”teloksensa”, joka sen oli tarkoitus saavuttaa. Aristoteleelle 
se oli onnellisuus, jota hän piti ihmiselämän teloksena, kun 
hän erotti toisistaan oleelliset ja satunnaiset ominaisuudet. 
Oleellisia ominaisuuksia olivat ne, joiden puuttuessa asia ei 
olisi sitä, mitä se on. Satunnaisia ominaisuuksia taas ne, jotka 
määrittivät miten tai millainen asia oli, mutta eivät sitä, mitä 
se on.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että rohkaistaan ihmisiä 
ajattelemaan omilla aivoilla Lessingin sekularisoimalla kris-
tinuskon pelastushistorian tunnuslauseella: Mitä kasvatus 
on yksittäiselle ihmiselle, sitä ilmoitus on koko ihmissuvulle! 
Kant näki valistuksen varsinaisena kritiikin ja järjen kypsy-
misen aikakautena. 1700-luku oli myös esteettisen kritiikin 
vuosisata. 

Kant, Hume ja Diderot muistuttivat koko ajan esteettisyy-
den ja aistillisuuden omaleimaisuudesta eräänä inhimillisyy-
den keskeisimmistä piirteistä. Juuri siksi oli tärkeä ymmärtää 
ihminen kokonaisuutena – myös ajattelevana, haaveilevana 
ja eroottisena – vastoin kristinuskon dogmaattisten muoto-
jen kuoliaaksi hengittämää ja himottomaksi teeskentelijäksi 
jäykistämää pyhimyksen kaltaista hengetöntä oliota, , jolle 
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mikään inhimillinen ei ole vierasta eikä yrittää ahdistaa häntä 
yhteen muottiin patsaaksi tai tiukkoja sääntöjä noudattavaksi 
mallioppilaaksi muistamalla ristiriidattomuuden laista, jonka 
mukaan mikään ei voi samanaikaisesti olla ja olla olematta 
jotain. Ortodoksiuskonto ei ole uskomista sanan varsinaisessa 
merkitystä vaan etnistä ja kulttuurista perinnettä, edustaen 
parhaimmillaan ”bysanttilaista dionyysisyyttä”, jonka jälkeen 
ymmärtää irrallisuuden ja hulluuden merkityksen kokemuk-
sen alkuperäisenä voimana, ja sen ettei tietoisuus voi olla yksin 
maan päällä, onhan Moskova toiminut, osmannien vallattua 
dramaattisesti Konstantinapolin toukokuun 29.5.1453, kuten 
me kaikki, jotka olemme lukeneet Mika Waltarin Johannes 
Angeloksen, tiedämme hyvin, uutena Roomana niin hyvässä 
kuin pahassakin.

Toki uskonnoissa on paljon elettyä ja kulttuurista ainesta, 
ja jokaisen ihmisen uskonnonharjoitus on lopulta aika henki-
lökohtaista ja ”elettyä” (esim. ns. eletyn uskonnon tutkimus-
paradigma - Orsi, McGuire jne. - mikä on institutionaalista 
ja mikä elettyä uskontoa?), mutta on vaikea uskoa, että orto-
doksitkaan sanoisivat että joo, tätä perinnettähän tämä vaan 
on. Kuulin ja näin ensimmäisen kerran “Ruhtinas Igorin” 
vuonna 1991 juuri samaan aikaan kun vanha Neuvostoliitto 
oli ryskyen romahtanut kasaan. 

Yhdeksänkymmentä vuotta aiemmin vuonna 1901 Venä-
jän ortodoksikirkon Pyhä synodi oli julistanut Leo Tolstoin 
kerettiläiseksi ja erottanut hänet kirkosta. En jaksa muistaa 
kuka Borodinin Ruhtinas Igorin silloin johti, mutta luulen 
että se oli itse Gerkejevits. Matkaan liittyi myös paljon jänni-
tystä. Jouduin matkalla myös KGB:n hampaisiin. Olin ollut 
keväällä opiskelemassa ja tekemässä juttuja Manchesterissä 
Englannista, ja minulla oli tuolla viikon matkalla mukana-
ni englannin- ja kirjallisuudenopettaja, joka katosi Marins-
ky-teatterista niin, että jouduimme Brittien lähetystön vir-
kailijoiden kanssa kääntämään koko Pietarin läpi emmekä 
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suureksi kauhukseni löytäneet häntä koko viikon aikana.
Vietin koko viikon Marinskyssä (en missään muulla olisi 

ehtinyt edes käymään) sydän sykkyrällä syyllisyyttä ja surua 
sisimmissäni tuntien samalla kun Marinskyn vetovoima imaisi 
minut sisäänsä, ja nähdyt esitykset ja koetut tunnelmat “slaa-
vilainen dionyysisyys ja ortodoksinen bakkanttisuus vastakoh-
tina apolloniselle läntiselle sielulle, joka tunsi tarkasti rajansa 
ja faustisen tuhoavalle määrätietoisuudelle”, toivat lohtua 
lohduttomuuteni keskelle kun iltaisin kävin vielä silloin vi-
rallisesti puolilaillisissa ortodoksikirkoissa kynttilänvalossa 
kuuntelemassa upeita paikallisia “Saljapin-bassoesityksiä”. 
Vasta viikkoa myöhemmin englantilainen opettajani ilmes-
tyi lähetystöön vahvasti humalassa venäläinen upseerinlakki 
päässään silmät sykkyrällä hurjasta juhlimisesta. 

Silloisessa Leningradissa nykyisessä Pietarissa minulla oli 
aikaa miettiä, mikä oli ortodoksikirkon mielestä syy hylätä 
aidosti hyvään Jumalaan, joka teki ja kannusti ihmisiä itse-
kin hyviin tekoihin, uskova maailmankuulu kirjailija ja an-
taa aseet ortodoksisuuden erehtyväisyyttä epäilevien käsiin ja 
synnyttää maailmanlaajuinen tolstoilainen liike? Vallanhimo, 
pelko ihmisten silmien avautumisesta ja jääräpäisyyskö?

Uusia ovia aukova älyllinen ajattelu oli erittäin harvinaista 
aina silloin, kun kyseessä oli jokin visainen ongelma, johon 
ei ole löytynyt vastauksia tavallisen arki-ajattelun keskellä 
siksi, että samoin salaa mielessään ajattelevat ihmiset pitivät 
päähänsä pälkähtänyttä mahdollista ratkaisua niin uskomat-
tomana ja siksi lähes täysin mahdottomalta, etteivät uskalta-
neet sitä ääneen tuoda julki arvostamassaan fiksussa seurassa 
pelätessään munaavansa itsensä ja menettävänsä kavereidensa 
silmissä arvostuksen. 

Otetaan nyt esimerkiksi Wittgensteinin vaikeasti ”Trac-
tatus logico-philosophicuksessaan”, jonka Wienissä vuonna 
1918 kirjoittamassa esipuheessaan, hän väittää ”tässä ilmaistu-
jen ajatus näyttää minusta kiistattomalta”, esittämää ajatusta 
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Jumalasta:
”Jos luodessaan maailman, jossa tietyt lauseet ovat tosia, 

niin samalla Hän on jo luonut maailman, jossa kaikki niiden 
seurauslauseetkin pitävät paikkansa - vastaavasti hän ei voisi 
luoda maailmaa, jossa lause ”p” olisi tosi, luomatta samalla 
lauseen kaikkia rakenneosia”. 

Mitä tähän voisi vastata tavallinen ihminen pää pyöräl-
lä sanoja kielenpäässään mutustellen ja W:n arvoituksellisia 
merkityksiä päässään tarkkaan harkiten muuta kuin Wittgens-
teinin omin sanoin: lause myöntää jokaisen siitä seuraavan 
lauseen. Tiesin hyvin, että epäolennaisuuksien keskellä olen-
naisuuksia etsittäessä vastakohtien löytäminen oli kaiken alku 
ja lähtökohta matkalla kohti olennaista ajattelua ja ongelmien 
asiallista analysointia, päätin puhua itsekseni kaikkien niiden 
henkilöiden ja tapahtumien kautta, joita minulla oli kasa-
päin muistoissani tyyliin; olin ollut maailmaa vastaan, olin 
viivähtänyt maailmassa ja siksi loin näistä kohtaamisista oman 
turvallisen ja yksityisen muistojen maailmani. 

Päätin silloin aloittaa taistelun maailmaa vastaan muiste-
lemalla asioiden toista puolta. Teinkö asioita, joita en millään 
voinut uskovan itseni tekevän? Eräänä yönä kun näin ensim-
mäistä kertaa painajaisen, jossa olin jotain muuta mitä olin 
luullut olevani ja pelästyin; ehkä olinkin oikeasti se mikä en 
olisi halunnut olla, päätin katsoa niitä tarkemmin, jotta olisin 
oppinut tuntemaan tuntemattoman minäni, joka oli vaaralli-
nen, röyhkeä, kiihottava ja jännittävä, toisin kuin minä.

Punnitessani asioiden järkevää ja ei–järkevää puolta, mi-
nussa sai vallan itsekehittelemäni, ”selittämättömien kohta-
loitten kaipuu”-politiikka, ja kallistuin toistelemaan itselleni 
kaiken olevan tapahtumassa niin kuin oli joskus kauan sitten 
kohdallani tähtiin kirjoitettu muttei koskaan ohjattu valmiik-
si elokuvaksi pääosanesittäjän vastustuksen takia. 

Sillä tavalla tämä esseekirja sai varsinaisesti alkunsa ja lisäk-
si pönäköistä ”ortodoksiherroista”-siitä kun olin kesällä 2017 
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tekemässä juttua Iisalmen Sanomiin skandaalin ryvettämästä 
Iisalmen ortodoksikirkosta ja myöhemmin seuraamassa aloi-
tusoikeudenkäyntiä Iisalmen ortodoksiseurakunnan talou-
dellisista väärinkäytöksistä syytettynä ollutta kirkkoherraa, 
samaan aikaan parantumattoman syöpädiagnoosin saanutta 
Elias Huurinaista vastaan (hieman aiemmin samaan sairau-
teen oli kuollut hänen veljensä, joka oli ollut Kouvolan orto-
doksiseurakunnan kirkkoherra).

Tämä esseekirja käsittelee valistuksen kriittisessä hengessä 
sen ajattelevien perillisten kommenteilla ortodoksiuskoa ja 
sen sekä perinnettä että tulevaisuutta niiden haasteiden edes-
sä, joita uskolla ja kirkolla on tänään edessään samaan aikaan, 
kun ortodoksisuuden vetovoima mystisenä ja suvaitsevana 
kirkkona on saanut kolahduksen luterilaisen valtaväestön kes-
kuudessa ja luterilaistaustaisten jäsenten määrä on kääntynyt 
dramaattiseen laskuun. Sokrateksessa oli ärsyttävintä se, että 
hän kehotti meitä tutkimaan, pitivätkö meille esitetyt väitteet 
paikkansa ja oliko niitä syytä tutkia hieman tarkemmin, vai 
uskoimmeko niin helposti itseämme ja muita, että jos joku 
vain sanoi asian olevan näin, olimme heti samaa mieltä? 

Kyseessä oli sekä kritiikki valtaa väärien olettamusten eli 
tiedon avulla käyttäviä että sokeasti johonkin Jumaliksi ilmoi-
tettuja kohtaan uskovia vastaan. Sokrates ihmetteli Euthyfro-
nissa (137e) sitä, rakastivatko Jumalat hurskasta siksi, että se 
oli hurskasta, vai oliko se hurskasta siksi että Jumalat rakas-
tivat sitä? Sokrates kysyi, miten sielu voi tavoittaa totuuden? 

Sokrateen mielestä oli selvää, että jos se yrittää jotain yh-
dessä ruumiin kanssa, ruumis johtaa sen harhaan. Onnellisten 
ihmisten maailma oli erilainen kuin meidän onnettomien. Se 
oli kohtalo, jonka yritti sietää niin ettei se satuttanut. Kun ikä-
vystyminen iski, siihen kannatti heittäytyä täysin rinnoin, sillä 
ikävystymiseen sisältyi myös mahdollisuus itsetuntemukseen. 

Sanottakoon asia toisin; kun teolla oli riittävän hyvä tavoi-
te, ja kun tavoite oli vihdoin saavutettu, teko oli ”oikeutettu”, 



32

saatettu tasapainoon ja vahvistettu, ei ennen sitä, ja juuri siitä 
minä itse kärsin - siitä samasta, minkä näin heijastuvan mui-
den samanalaisten muilta piilossa olevien kärsijöiden silmien 
roihusta, missä tyhjyys oli tappavaa ja ikävystyminen yhtä 
suurta kaikkialle juurensa levittänyttä olemattomuutta.

Yksinäinen ajattelu kävi kuitenkin aina lopulta yksitoik-
koiseksi, samoin kun oli vaikea haluta kun ei tiennyt mitä 
halusi; olla ei oikein mitään merkitsi viattomuutta ja antautu-
mista vahvemman edessä - minulle taas keskustelut Jumalasta 
avointa riitaa ja rähinää ympäristönsä kanssa; sitä tyhjyyden 
tunnetta kun oli koko ajan yksin filosofian kanssa. 

Tavallinen ihminen ei voinut luottaa mihinkään muuhun 
kuin omaan järkeensä, joka pohjautui siihen että hän osasi ja 
haluaa elämässään erottaa oikean ja väärän toisistaan. Vain 
järkemme oli se arkkitehtoninen kyky, jonka ansiosta löysim-
me yksityisestä yleisen ja pystyimme erittelemään asioita ja 
ihmisiä ympärillämme.

Oli aika, jolloin ei saanut opettaa muuta kuin Aristoteleen 
filosofiaa. Filosofia opettaa nykyisin tavalliselle ihmiselle kovin 
vähän mitä hän ei itse jo tietäisi. Kun noiden skolastikkojen 
vanhoja teoksia selailee, hämmästyy niiden syvällisyyttä, älyn 
voimaa, ennen sanomattoman aavistuksia, todetakseen vain: 
mutta mitä noilla harvinaisilla kyvyillä olisi saatu aikaan, jos 
ne olisivat pureutuneet tähdellisempiin ongelmiin? Ja kuinka 
se olisi ollut mahdollista? Vapaudessa.

Pascal tunnetusti kuitenkin kehottaa meitä lyömään vetoa 
”Jumalan” olemassaolon puolesta, koska, jos ”Hän” oli ole-
massa, niin voitamme kaiken, ja jos kävisi niin ikävästi, ettei 
”Häntä” olisikaan olemassa, emme silti häviäisi mitään. ”Us-
kontoteoria”-kirjan kirjoittaneelle Georges Bataillelle ajatuk-
sen perusta oli toinen ajatus; ajatus taas seinään muurattu tiili. 

Hän mietti, että vaikka ajatteleva olento näki tapansa mu-
kaisesti vain irtonaisen tiilen eikä hintaa, joka tällä vapau-
den ilmentymällä hänelle oli, tämä käsitys oli vain ajatuksen 
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lumetta: ihminen ei huomannut jättömaita eikä jätekasoja, 
joihin varjon kaltainen turhamaisuus jätti hänet tiilineen.

Hegelille ihmisen olemus, itsestään tietoinen olemus edel-
lytti ja vaati halua. Hegelin mielestä inhimillinen todellisuus 
pystyi muotoutumaan ja säilymään hengissä ainoastaan biolo-
gisen todellisuuden, eläimellisen elämän sisällä. Mutta vaikka 
eläimellinen halu olikin hänelle itsetietoisuuden välttämätön 
ehto, se ei ollut sen riittävä ehto, koska hänestä itsessään halu 
muodosti vain ”itsetunteen”. Georges Bataille jatkoi tiilitee-
mansa kehittelemistä. Hänelle muuraavan rakentajan työ 
merkitsi eniten. Bataille kirjoitti, että kirjan viereisten tiilien 
sopii näkyä yhtä selvästi kuin niiden oheen viimeisempänä 
muurattu tiili, eli kirja itse:

”Lukijalle ei siis voida tarjota yksittäistä rakennuskappa-
letta vaan kokonaisuus, johon on mahdollista itsekin liittyä: 
inhimilliset koostelmat ja rakennelmat eivät voi olla yksin-
omaan jätekasoja, vaan niiden on oltava myös tietoisuutta 
itsestä.”

Hegel taas ajatteli, että päinvastoin kuin tieto, joka piti ih-
misen passiivisen rauhallisena, halu teki hänet levottomaksi, ja 
sysäsi hänet toimintaan, koska toiminta oli hänen mielestään 
syntynyt halusta, ja se pyrki tyydyttämään halun:

”Ja se voi tehdä niin vain ”kiellolla”, tuhoamalla halutun 
objektin tai ainakin muuttamalla sitä: esimerkiksi nälän tyy-
dyttämiseksi ravinto on tuhottava tai se on joka tapaukses-
sa muutettava toiseen muotoon. Niinpä kaikki toiminta on 
”kieltävää”.

Näppärää eikö totta, mutta Bataillelle se ei riittänyt al-
kuunkaan. Hänelle kokonaisuus vailla rajoja oli tavallaan 
mahdottomuus, ja siksi hän tarjosi tilalle rohkeutta ja itse-
pintaisuutta, jottemme hengästyisi liiaksi:

”Ajatus päästää irti saaliista -päästää irti ajatuksen avoi-
mesta ja persoonattomasta liikkeestä eriytyneen mielipiteen 
varjon hyväksi -on houkutteleva. Tietenkin eriytynyt mielipi-
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de on myös helpoin keino paljastaa, että yhteen kokoaminen 
on pohjimmiltaan mahdotonta. Kokoamisella kuitenkin on 
tämä syvällinen merkitys vain silloin, kun sitä ei tiedosteta.” 

Bataille oli mahdoton lohduttomuudessaan; hänestä tätä 
totuutta koskeva voimattomuus määritti mahdottomuuden 
tiedostamisen, mikä toi mukanaan tietoisuuden siitä, mitä 
oli mahdollista ajatella: tässä keskittymässä vallitsee väkival-
ta, sen rajoilla yhtenäisyys hajoaa, ja yhtenäisyysajattelija saa 
huomata, ettei hänelle ole enää sijaa.

Apostoli Paavalin puhe ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä 
kertoo kaiken oleellisen kun hän sanoo, että on kirjoitettu 
Jumalan hävittävän viisaitten viisauden ja tekevän tyhjäksi 
ymmärtäväisten ymmärryksen. Sillä hän viittaa turhaan ja 
väärään tietoon, joka hallitsee maailmaa. Hulluuden logiikka, 
jota valtamediat edelleenkin toteuttavat uskollisesti, paljastuu 
Paavalin sanoista kun hän kysyy, missä ovat viisaat ja oppineet, 
missä tämän maailman älyniekat?

Ranskalaisfilosofi Alain Badiou väittää, että kristillinen kes-
kustelu jäsentyy Paavalille sellaisen uuden kielen keksimisen 
ympärille, missä hulluus, skandaali ja heikkous täydentävät 
tietoon keskittyvää järkeä, valtaa ja järjestystä ja missä ei -ole-
minen on ainoa oikea tapa myöntää arvo olemiselle.  

Mielenkiintoista oli myös se, miten ranskalaisfilosofi Alain 
Badiou herätti henkiin apostoli Paavalin, vaikkei hänen tavoit-
teensa olleet historiallisia tai eksegeettisiä. Badiou nimittäin 
väitti, että tässä auttoi epäilemättä se, että Paavalin puoleen 
olivat aikojen saatossa kääntyneet myös mm. Hegel, Comte, 
Nietzsche (joka inhosi yli kaiken universalismia), Freud, ja 
Heidegger, joka laajensi hermeneutiikan koskemaan ihmisen 
olemassaoloa; hänen näkemyksessään tulkinta ja ymmärtä-
minen olivat osa ihmisen olemista, ”täälläoloa”, sekä Jean 
-Francois Lyotard. Juuri siksi hän keskittyi Paavalin tekstien 
siihen ainutkertaiseen siteeseen, joka hänen mielestään voitiin 
muodon tasolla irrottaa tästä tarusta ja joka oli varsinaisesti 
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hänen keksintöään:
”Yhteys, joka liittää subjektin ja lakia koskevan kysymyk-

sen toisiinsa. Paavalille tämä tarkoittaa sen selvittämistä, mil-
lainen laki kykenee antamaan rakenteen subjektille, jolla ei 
ole mitään etukäteen annettua identiteettiä ja joka on riippu-
vainen tapahtumasta, jonka ainoa ”todiste” on vain se, että 
subjekti sitä julistaa.”

Montaigne taas väitti, että meissä havaittava herkästi 
vaihteleva vastakohtaisuus oli saanut muutamat kuvittele-
maan meihin kaksi sielua. Filosofi Ludvik Wittgenstein piti 
tanskalaista eksistentiaalifilosofi Sören Kirkegaardia koko 
1800-luvun ylivoimaisesti tärkeimpänä ajattelijana. Päättä-
vässä epätieteellisessä jälkikirjoituksessaan Kierkegaard kir-
joitti subjektiivisuudesta, joka oli hänen mielestään totuus: 
sillä muutoin olisimme unohtaneet sen mikä sokraattisessa 
ajattelussa oli arvokkainta: 

”Kun Sokrates uskoi, että Jumala oli olemassa, hän piti 
kiinni objektiivisesta epävarmuudesta sisäisyyden koko into-
himolla; ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon riskiin, sisältyy 
usko. Sokraattinen epävarmuus on kuin nokkela pila verrat-
tuna absurdiuden vakavuuteen, ja sokraattinen eksistoiva si-
säisyys on kuin kreikkalaista suruttomuutta verrattuna uskon 
aiheuttamaan rasitukseen.” 

Elämässä on aina kyse välittämisestä, sanomasta ja näyt-
telijöistä, jotka sen parhaiten saavat perille sekä kuulijoista ja 
katsojista, jotka kokevat ne tunteina ja toimivat sen mukaan. 
Mutta vapaus on kalleimpia lahjoja, mitä meillä on. Sille eivät 
vedä vertoja mitkään muut ihmeelliset asiat. Siksi ihmettelen 
aina suuresti, miksi juuri ensimmäisenä ihminen on myymäs-
sä ensimmäisille houkuttelijalle halvalla hänen vapautensa aja-
tella vapaasti ilman kahleita?

Mutta oliko rakkaus tekosyy päästä panemaan vai vain ha-
lua siihen, minkä omistaa tai siihen mitä ei omistanut? Sokra-
tes vastasi että, jos oli myönnettävä, että rakkaus oli halua 
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siihen, mitä ei omistanut, ja jos rakkaus oli halua kauneuteen, 
eikö siitä pitäisi päätellä, ettei rakkaus itsessään voi olla kau-
nista, koska se ei omista kauneutta? Sokrates heitti näin pallon 
parin vuosituhannen päähän esteettisenä ateismina markiisi 
de Sadelle, joka potki sen eteenpäin homoversiona Oscar Wil-
delle ja Jean Genetille.

Valistukselle järki oli ihmisen yleismaailmallinen älyllinen 
mahdollisuus. Se tarkoitti käytännössä sitä, että rohkaistiin 
ihmisiä ajattelemaan omilla aivoilla Lessingin sekularisoimalla 
kristinuskon pelastushistorian tunnuslauseella: Mitä kasvatus 
on yksittäiselle ihmiselle, sitä ilmoitus on koko ihmissuvulle! 
Kant näki valistuksen varsinaisena kritiikin ja järjen kypsy-
misen aikakautena. 1700-luku oli myös esteettisen kritiikin 
vuosisata. 

Kant, Hume ja Diderot muistuttivat koko ajan esteettisyy-
den ja aistillisuuden omaleimaisuudesta eräänä inhimillisyy-
den keskeisimmistä piirteistä. Juuri siksi on tärkeä ymmärtää 
ihminen kokonaisuutena – myös ajattelevana, haaveilevana ja 
eroottisena – vastoin Paavalin himottomaksi teeskentelijäksi 
jäykistämää pyhimyksen kaltaista hengetöntä oliota, jolle mi-
kään inhimillinen ei ole vierasta eikä yrittää ahdistaa häntä 
yhteen muottiin patsaaksi tai tiukkoja sääntöjä noudattavaksi 
isän pikku mallioppilaaksi.

Näin syntyi tämän kirjan idea johtotähtenä montaignelai-
nen avoimuus ja humanismi, humelainen epäily ja suvaitse-
vaisuus sekä diderotilainen tarkkanäköinen kriittisyys lisätty-
nä Michel de Montaignen muistutuksella siitä, että ihminen 
voi olla vain oma itsensä muuten hän vain olisi olevinaan, 
jolloin vaarana on kristittyjen helmasynti tekopyhyys, tees-
kentely ja valehtelu, jota tässä kirjassa tarkastelemme itäisen 
teologian eli ortodoksien silmin ja meille antamin esimerkein.

Luterilaiset teologit tekevät näin jatkamalla Descarte-
sin perintöä kyseenalaistamalla jatkuvasti sekä uskonsa että 
kirkkonsa perustotuuksia. Ateismi vastaan kristinusko -kes-
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kustelussa on käännetty ympäri ja tutkittu perinpohjaisesti 
melkein kaikki mahdollinen mitä voi löytää John Locken 
sanat mottona kaivamalla ryteikön läpi, joka on ollut aiem-
min tiedon tiellä. Mutta ei ehkä ihan kaikkea, sillä teologian 
tohtori ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Uuden 
testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski väitti kir-
jassaan ”Jeesuksen viimeiset päivät” (Yliopistopaino 1994), 
että Jeesus olisi luultavimmin heitetty joukkohautaan mätä-
nemään, eikä kalliohautaan. 

Tästä syntyneestä väärinkäsityksestä syntyi usko Jeesuksen 
ylösnousemukseen (myös ortodoksinen lahko ”paulikiaanit 
hylkäsivät aikoinaan kokonaan Jeesus Kristuksen ristinkuo-
leman) sekä harhakuva ”varmuudesta”, vaikka Aristoteles 
varoitti juuri siitä kirjoittaessaan etiikasta ja runoudesta, pyr-
kimästä varmuuteen, yleispätevyyteen tai välttämättömyyteen 
”yli sen mikä kuuluu kunkin tapauksen luonteeseen”. Tämä 
haitallinen pyrkimys on peittänyt alleen antiikin ajan yhden 
tärkeimmistä vaatimuksista ”tunne itsesi”, joka oli Delfoin 
oraakkelin ohjeista myös se, mitä Sokrates levitti tehokkaasti 
Platonin mukaan taikauskoiseen ympäristöönsä. 

Kysyn myös tässä esseekirjassani, käydäänkö ortodoksikir-
kon syvällä sellaisia keskusteluja, joista suuri yleisö ei tiedä 
mitään ja mitä ne mahtaisivat sitten olla? Ristiriita ortodok-
sikirkossa on sama kuin luterilaisessakin; se kulkee yliopiston 
ja piispojen välillä. Helsingin entisen metropoliitta Ambro-
siuksen virallisen selityksen mukaan kanonia noudattaen 
ortodoksikirkko ei ole koskaan riippuvainen eri aikakausien 
aatteellisista tai moraalisista haasteista muuttuakseen.

Tärkeää tämä oli siksi, että pettymyksiltä oli mahdoton 
välttyä, joten oli tärkeää suhtautua niihin oikein muistamalla 
asioiden, sanojen ja käsitteiden kohdalla se perustotuus, että 
muisteleminen oli luonteeltaan samanlaista verbaalista fiktio-
ta eli valehtelua kuin historia maailmassa. Se tarjosi meille 
todellisuuden vaikutelman, jota emme kokeneet ehdollisena 
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vaan jonka hyväksyimme todellisuutena niin kauan, kun se 
viihdytti meitä ja olimme sen lumoissa. 

Kerron tämän myös siksi, että ymmärtäisit myös mikä oi-
keus meillä oli päätellä, että asiat, jotka olivat menneisyydessä 
esiintyneet yhdessä esiintyisivät myös tulevaisuudessa yhdessä, 
oikeasti tarkoitti sekä itse siitä seuranneelle sarjalle verbaalisia 
rapsodioita; se mitä sinulle kerron ei näet ole vakavaa tosikko-
maista puuhailua, tai pilkuntarkkaa todellisuuden kopiointia 
vaan enemmänkin vapaan mielikuvituksen retkiä rajoitetun 
mielikuvituksen maailmana tunnettuihin uskonkysymyksiin.

Ehkä tämä kaikki tapahtui siksi, että olin jo aikoja sitten 
huomannut omalta kohdaltani, etten voinut ymmärtää vai-
keita asioita, koska kulutin mielelläni aikaani mieluummin 
epäoleellisessa enkä riittävästi sydämen ja sielun näkemisessä 
- siksi minulla oli tämä varjomaailma, oma todellisuus, yksi-
näiset monologit hiljaa jossain huomaamattomassa paikassa 
muiden silmiä välttäen sekä unet, sekavatkin, ja niistä kum-
puavat kertomukset, jotta en olisi kuollut tylsään totuuteen 
vailla toivoa etteivät asiat ole niin tulevaisuudessa. Mutta toi-
saalta; jos uusi idea ei näyttänyt absurdilta, sillä ei ollut toivoa.

Kreikan sofistit ja myöhemmin sekä Augustinus ja Machi-
avelli sekä Hobbes että Malthus ajattelivat ihmisen olevan 
luonnostaan itsekäs ja yksilökeskeinen (hobbesilainen kaik-
kien sota kaikkia vastaan), kun taas Platonin ja Rousseaun 
mielestä ihminen (oli kieltäytynyt hobbesilaisesta sodasta 
omaksi parhaakseen) syntyi hyveellisenä ja pyyteettömänä, ja 
sille oli ominaista yhtä paljon yhteistoiminta kuin kilpailukin 
(mitä enemmän ihmiset auttoivat toinen tosiaan, sitä parem-
min yhteisö kukoisti, vasta yhteiskunta turmeli hänet). 

Minusta taas ajatusmallit, jotka yrittivät selittää altruistista 
käyttäytymistä luonnonvalinnan avulla, onnistuivat ainoas-
taan poistamaan altruismin altruismista; rehellisyyden tuotta-
ma luotettavan mainekin oli vain palkkio, joka korvasi hyvin 
satunnaisen altruismin vaatiman hinnan. 
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Marx saattoi olla oikeassa huomiossaan Hobbesista ja Smi-
thistä, sillä eräs suuri ongelma muiden ongelmien keskellä, 
jota Marx ja Engels eivät itsekään tajunneet, ja joka harvoin 
otettiin huomioon, oli itsekkään ihmislajin erikoispiirteenä 
kehittynyt ”vastavuoroisen altruismin” eli kavereiden jeesaa-
misen (korruption, mielistelyn, valheiden) vastenmielinen ja 
kaikki hyvät aikeet huonoiksi muuttava muoto. 

Tärkeänä tutkimuskohteenani ovat myös uskon, tiedon 
ja järjen sekä tunteiden välinen vuosituhantinen ja yhä jat-
kuva kamppailu - jolloin kritiikistä muodostui käytännössä 
valistuksen ja filosofian synonyymi - keskenään siitä kuka on 
toisen niskan päällä, sillä uskon ja tiedon välinen ristiriita 
näyttäytyy jo Vanhassa testamentissa, missä Jumala kieltää 
ihmistä uhkailemalla ja valehtelemalla maistamasta ”hyvän ja 
pahan tiedon puusta”.

Kun ortodoksisuutta tutkii hieman tarkemmin, huomaa 
käytännössä sen ettei se ole oppijärjestelmä, sillä oppi ei ole 
ortodoksisuuden tärkein elementti. Juttu alkoi vaikuttaa mi-
nusta ennestään kovin tutulta kuin olisin haistanut, nähnyt 
tai tuntenut osia tästä aiemmissa kuvitelmissani ja unissani; 
ihan kuin kaikki tämä olisi ollut tätä kuvaamatonta elokuvaa, 
jota näin pätkittäin leikattuna vain hieman eri osiin pantuna, 
ja esitettiin siksi niin hassunkurisesti ”perä edellä”. Tai että 
olisin nähnyt ennakolta jonkun silmieni ohitse vilahtaneen 
tutun yksityiskohdan, jonka tunnistin nyt, osaten sitä kautta 
yhdistää sen tähän hetkeen. 

Huomasin harmikseni, että olin ajatellut kaikesta liian 
myönteisesti unohtaen samalla, että kun ajatteli myönteises-
ti, loi samalla kuvitelman hyvästä maailmasta, jolloin myös 
väite maailman hyvyydestä oli tosi. Myönteisessä ajattelussa 
vaadittavan oman ajatustoiminnan merkitys oli silloin toissi-
jainen, suhteessa asioiden mykkään hyväksymiseen -vaarana 
oli silloin juuri se itsepetos, johon olin langennut. 

Kun vain ajauduin ajatusten ja tapahtumien virrassa pitäen 
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niitä hyvinä ja suotavina, en joutunut koskaan moraaliseen 
vaaraan. Tämä oli viatonta myönteisyyttä, jossa piilotettu 
”kyllä”-sana teki työtä hyväkseni. Itsepetos vaati enemmän. 
Se oli myönteisyyden epätoivoa. Itsepetoksessa pahinta oli se, 
että petturi oli koko ajan läsnä ja hän tiesi mitä oli tekemässä 
oman itsensä ja tietämänsä totuuden vahingoksi. Halu uskoa 
voi johtaa itsepetokseen; uskomus voi olla tosi tai epätosi, 
sillä ei ollut väliä. 

Luterilaisuuden uskonnollisesti ahdistuneesta kielestä ei 
ole jälkeäkään ortodokseilla, joka on enemmän itäinen elä-
mäntapa kuin orjallinen ohjenuora; se on osa kulttuuria, 
tuoksuja, muistoja, makuja sekä yhdessä tapahtuvan turval-
lisen menneen kaipuuta ”ikuisen paluun”- myytin” tapaan 
bysanttilaisena käsityksenä Jumalan hyvään tarkoittavaan 
toimintaan jokapäiväisessä elämässä. 

Mutta toisin kuin luterilaisen kirkon piispojen sanomi-
set ja kirjoitukset luterilaisten opeille, ortodokseille uskon 
kannalta se mitä piispat sanovat tai kirjoittavat, ovat tärkeitä 
”pyrkimyksenä ilmaista kirkon institutionaalista kantaa erilai-
siin kysymyksiin”, pysytellen samalla turvallisesti sovitussa ja 
totutussa perinteessä niin, että uudistuksia kirkon sisälle ha-
luavilla ei ole toivoa huomennakaan muutoksesta parempaan. 

Virallisesti kirkko sanoo ortodoksisen kristinuskon ytimen 
– Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen salaisuuden – pysy-
vän muuttumattomana ajasta toiseen. Jumalanpalveluksissa 
kirkkokansa seisoo Jumalan edessä yrittäen muistaa Rooma-
laiskirjeiden 15:7 mukaan: 

”Hyväksykää siis toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväk-
synyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi”. 

Helppoa riitaisille ja eripuraisille ortodokseille tämä ei aina 
ole, vaikka rehellisyyden pitäisi olla teeskentelyä tärkeämpää 
kirjoitusten perusteella. Monet muutkin opit kaikuvat kuu-
roille korville, sillä tavalliset ortodoksit pitävät teoretisointia 
vieraana ja suhtautuvat yhtä varauksellisesti ihmeisiin ja le-
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gendoihin kuin maalliset kanssaveljensä- ja sisarensa – luon-
teeltaan elämään kuuluvina, koko ajan kuitenkin jalat maassa 
pitäen, sillä hurskas uskonnollisuus ei ole nykyisin muodissa 
edes ortodokseilla.

Ja vaikka tavallinen ortodoksi tuntee yhtä huonosti omaa 
uskontoaan ja kirkkoaan, pappien vakuuttelut siitä, että or-
todoksinen kirkko on ainoa alkuperäinen kristinuskon muo-
to, jonka uskonperusteet ovat tänä päivänä samat kuin lähes 
2000 vuotta sitten alkukirkoksi kutsutun ajanjakson aikaan 
(pitää myös muistaa, ettei mitään yhtenäistä alkukirkkoa ole 
koskaan ollut olemassakaan), riittävät harvakseltaan jumalan-
palveluksissa käyville etnisille ortodokseille ja tapakristityille. 

Ortodoksikristityt perustavat usein väitteensä omaan us-
koonsa siihen, ettei tiede ole pystynyt vastaamaan kysymyk-
seen, ovatko kirjoitukset Jeesuksen jumaluudesta tosia. Järki 
vastaan uskomukset eivät tietenkään vaan enemmänkin sille 
ajalle tyypillisiä ihmesatuja.

En tulkitse ortodoksisuutta ateismin näkökulmasta. Käy-
tän sitä metodina ja eräänä tärkeänä sivujuonteena tässä ta-
rinassa, sillä kristinuskon mieliimme piirtämät kuvat ovat 
Bertrand de Jouevenelin Futuuribelien tapaan tulevaisuuksia, 
jotka tapahtuvat kunhan vain uskomme niihin ja teemme sen 
eteen niin kovasti töitä kuin meitä siihen käsketään. 

Ortodoksit puhuvat uskonnon puolesta lähtien siitä, että 
oleellista uskonnossa ei ole Jumalan olemassaolo, vaan ri-
tuaalit eli ihmisten hartauden toiminnot. Jumala tuli vasta 
rituaalien jälkeen, perusteluksi. Uskonnon kritiikki ”ateismis-
ta” käsin olisi vaarallista, koska se riistää ihmiseltä motiivin 
rituaalien harjoittamiselle. 

Nicholas Talebin mukaan tällainen metodi säästää käytän-
nössä monelta teologiselta päänvaivalta tekemällä suuresta 
osasta teologiaa vain jälkirationalisointia. Taleb on Libanonin 
ortodoksi, mutta tämä onkin viime kädessä roomalaista ”or-
topraksiaa”. Roomalaiset vähät välittivät teoriasta, painottivat 
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mieluummin uskon käytäntöjä ”elävän merkityksen” tuotta-
jina. Olisiko siinä mahdollisesti ehkä unohdettu common 
sense?

Ortodoksit uskovat Raamatun, mikä on heidän mielestään 
”syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta” - ei siis ihmisten, 
ohjeisiin ja erehtymättömyyteen ihmisen pelastusta koskevis-
sa asioissa. Raamattu ja pyhä perimätieto ovat kirkon opin 
lähteitä. Kirkko opettaa, että sille on annettu ”Pyhä Henki”, 
joka ohjaa Raamatun opettamisessa. Raamatun opillisessa tul-
kinnassa ylin ja muuttumaton arvovalta ortodokseilla on ns. 
seitsemällä kirkolliskokouksella vuosina 325-787. 

Sen lisäksi kirkon suurilla opettajilla eli ns. vanhoilla 
kirkkoisillä on suuri merkitys Jumalan sanaa tulkittaessa. 
Kirkolliskokouksissa vanhat miehet juopottelivat, tappelivat 
ja ostivat ääniä kuukausikaupalla jatkuneissa kokouksissaan 
saadakseen omituisille päähänpinttymilleen enemmistön 
edustajien keskuudessa. 

Tällaisia olivat mm. oppi neitseellisestä syntymästä ja oppi 
pyhästä kolminaisuudesta, jonka perustelut eivät kestä järke-
vää käsittelyä ilman pientä hymynkaretta huulilla tyyliin, mi-
ten joku voi olla niin typerä että uskoo moiseen, sillä Vanhassa 
testamentissa asiasta ei edes puhuta. 

Ortodoksisen tulkinnan mukaan ”monet kohdat tuntuvat 
todistavan kuitenkin siitä”, kuten Jumalan ilmestyminen Ab-
rahamille kolmen miehen muodossa, mikä sinällään on aika 
absurdi tulkinta, ellei tulkinta olisi olemassa jo ennen itse asiaa 
tai olioiden eri aspekteja, jotka valmiiksi purtu ajattelu on 
poiminut kohteekseen.

Temppu on melkein yhtä hävytön kuin 1700-luvulla pal-
jastunut kohuväärennös. Historiankirjoitus luuli pitkään, 
että skottien ruutukankaat, jotka kulkivat perintönä Ylämaan 
klaaneissa sukupolvesta toiseen, olivat aitoja, vaikka ne oli 
kehitellyt eräs innokas skottitehtailija 1700-luvulla. 

Ortodoksien uskontunnustuksen ja Raamatun opetuksen 
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mukaan Jumala on yksiolemuksellinen ja kolmepersoonainen, 
Isä, Poika ja Pyhä henki. Kaikki persoonat ovat tasa-arvoisia 
(tästäkin on väännetty satoja tunteja viinihöyryissä pikku-
tunneille kättä kirkolliskokouksesta puolesta ja vastaan; siis 
ihmiset ovat päättäneet tämän kohdan. Raamatussa siitä ei 
ole sanottu sanaakaan). 

Poika syntyy Isästä ja Pyhä Henki lähtee isästä. Tämä syn-
tyminen ja lähteminen tapahtuvat ortodoksien mukaan ”ian-
kaikkisuudessa, sillä juuri siksi Jumala on muuttumaton, asia 
mitä he toivovat eniten Jumalaltaan uskonsa tähden, mikä 
on kiveen hakattuna dogmina kirkolliskokousten äänestys-
päätösten jälkeen yksi ja sama muuttumaton maallikkojen 
tulkitsema ”Pyhä Sana”.

Koska kyseessä on selvästikin tapaus, missä ideat ovat 
sitä mitä mieli tai tajunta ”käyttää ajatellessaan”, eli itsepe-
tos, harha ja väärä tulkinta, pitää muistuttaa tässä vaiheessa 
John Locken jo aikoinaan todistaneen niiden muodostavan 
ajattelun sisällön, jota ilmaisevat substantiivit, adjektiivi ja 
verbit, eli sanat, jotka voivat merkitä subjektia ja predikaattia. 
Pyhän Hengen suhteen ortodoksinen kirkko näkee selkeän 
eron siinä, että Pyhä Henki ”lähtee iankaikkisesti Isästä, mutta 
toisaalta Vapahtaja lähettää väliaikaisesti Pyhän Hengen maa-
ilmaan”.

John Locken, jonka päätyö ”Essays Concerning Human 
Understanding” 1690 alkaa synnynnäisten ideoiden kritiikil-
lä, mielestä eräässä mielessä tällaiset ”ideat” olivat käsitteitä tai 
tapoja käsittää olioita. Mutta ne olivat myös ajattelun kohteita 
eli ”käsitteitä” sanan vanhassa merkityksessä, siis ”olioita” sel-
laisena kun ne käsitetään.

”Ikuisen paluun”-myytissä, joka on hyödyllinen muutok-
sen epävarmuuden haittavaikutuksia pelkäävien pelotteluksi, 
ihminen saa voimansa ja luo itsensä kumoamalla symbolien 
avulla sen, mikä todellisuudessa on epäolennaista; ajan ja his-
torian.
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Katolinen piispa ja filosofi Georg Berkeley taas uskoi, että 
maailma koostuu ainoastaan yksilöolioista, mutta joka siitä 
huolimatta ajatteli, että ihmiset pystyvät kehittelemään abst-
rakteja ja yleisiä ideoita ja että nämä ovat päättelyn ja todista-
misen kannalta välttämättömiä.

Ortodoksien uskon mukaan Pyhän Kolminaisuuden per-
soonat toimivat aina yhdessä ja niillä on yksi tahto ja yksi 
voima. Poikaa ja Pyhää Henkeä he itse kuvaavat Isän kahdeksi 
kädeksi. Ortodoksien jumalanpalvelukset, mysteeriot ja ru-
koukset rakentuvat tämän kolmiyhteisen Jumalan ylistyksen 
ja palvonnan ympärille. 

Nykyajattelun mukaan kyseessä oli suuren tietämättömyy-
den, ja usein satuilun mutta myös selkeän valehtelun nimissä, 
keskellä viljeltyjä käsittämättömyyksiä arvoitusten, joihin ei 
ole olemassa järjellistä ratkaisua, muodossa, kuten ortodok-
siuskon opettajana tunnetun Gregorius Naziansilaisen kli-
seinen väittämä Isästä, jolle on ominaista syntymättömyys ja 
Pojasta, jolle ominaista on syntyminen sekä Pyhästä Hengestä, 
jolle ominaista on lähteminen.

Locke antaa käsiimme tällaisen ortodoksisen ajattelun on-
gelmien avaimet antamalla meidän nähdä suoraan sen ont-
toon sisukseen, sillä ortodoksinen todistelu ja tavat, joilla he 
kokevat oman Jumalansa ja sitä kautta ymmärtävät maailman, 
määräävät Locken päättelyä seuraamalla myös ne tavat, joilla 
he myös käsittävät maailman, he itse siihen mukaan luettuina. 

Piispa Berkeley kritisoi Lockea vastaan empiirisin argu-
mentein koska löytää hänen teksteistään keskenään ristirii-
taisia asioita. Berkeley tarkastelee ongelmia psykologisen 
tarkasti kun hän puhuu ”ilmeisestä, joskin hämmentävästä 
totuudesta, jonka näkeminen ei vaadi noituutta”. Berkeley 
luottaa huolimatta piispallisesta kaavustaan vain ihmisen si-
säiseen ja ulkoiseen kokemukseen.

Berkeleyn ajattelua voisi kutsua ”subjektiiviseksi empiris-
miksi”, sillä hän ei löydä itsestään mitään abstraktia ideaa ja 
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siksi hän hylkää ne. Kaikesta mitä me havaitsemme aisteil-
lamme ja löydämme sisältämme tutkiessamme mielikuvitus-
tamme ja muistiamme, oli hänen mielestään kyse ideoista. 

Mutta ei samoista ”jumalaisista ideoista” kuten ortodok-
seilla, joiden mukaan Raamatun luomiskertomuksen idea oli 
Jumalan työt taivaan ja maan luomisessa. Ortodoksit ovat 
unohtaneet berkeleylaisen ajattelun, jossa kokemukset ja ko-
keet ovat olennaisesti aina psykologisia; ulkoinen havainto 
muodostaa Berkeleyn ajattelussa objektiivisen empirismin ja 
sisäinen havainto subjektiivisen vastaavan.

Toisaalta objektiiviseen empirismiin kuuluu myös se, 
mitä muut ihmiset sanovat kokevansa, oli se sitten totta tai 
kuviteltua, joten tässä mielessä ortodoksit eivät ole omasta 
mielestään väärässä ymmärtäessään taivaan näkymättömänä 
luomakuntana eli henkimaailmana, johon kuuluvat enkelit 
ja pahat henget (tämä on heidän lempikohtansa, sillä virheen 
he löytävät usein veljiensä silmistä ja pahan hengen he vielä 
varmemmin löytävät Paavalin, jonka mielestä tämän maail-
man viisaus oli hulluutta Jumalalle, varoituksista huolimatta 
toisistaan seurakunnissaan).

Piispa Berkeley manifestoi kristinuskoa vuonna 1732 kir-
joittamassaan teoksessa ”Alciphron eli kapeakatseinen filosofi” 
vetoamalla kokemukseen, joka oli hänestä sekä yksityiskoh-
taista että julkista. Berkeley puolusti kirjoituksessa mm. Moo-
seksen väittämää ihmiskunnan iästä ollen näin jälkikäteen 
katsottuna tietenkin väärässä eikä tämä ollut ainoa kerta kun 
hän oli väärässä oikeista syistä, mikä oli tietenkin parempi asia 
kuin olla oikeassa vääristä syistä. 

Ortodoksit ovat oikeassa vääristä syistä, mikä on huono 
perusta koko uskolle. Oikeassa he ovat korostaessaan elämän 
hyviä puolia ja ihmisen mahdollisuutta hyvään. Väärässä taas 
enkeleissä, jotka ovat kyllä mielikuvituksen tuotetta, kuten 
kaikki järkevät ja aikuiset ihmiset tietävät, mutta tärkeitä sym-
boleita ihmisille turvautua hädän keskellä johonkin ulkopuo-
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liseen apuun, ja siksi hyväksyttäviä elämään ympärillämme 
rohkaisevina tarinoina ja mielikuvituksessamme sinä ainoana 
toivonkipinänä hädän keskellä, jos muuta ei ole; ortodokseille 
enkelit eivät olekaan pelkkiä metaforia tai symboleja ja lopu 
lapsuuden satuihin, vaan tosia ja erityisen ”Pyhiä” kaanonin 
mukaan vaikka he itsekin tietävät ettei niitä ole olemassa 
oikeassa elämässä sellaisina kuin heidän uskonsa ne väittää 
olevaksi. 

Ehkä ortodoksisessa enkelnäkemyksessä on mukana hitu-
nen Berkeleyn tutkimaa näköharhaa ja samalla selitys siitä, 
mistä se johtuu; Berkeleyn mukaan näköharha näet säilyi, jos 
katsoimme taivaanrannassa olevaa kuuta sylinterin läpi tai 
muurin yli, kuten ortodoksit tekevät katsoessaan maailmaa 
itse luomansa ”kaanonin ” läpi nähden siellä milloin enkeleitä, 
milloin ihmetodistuksia Jumalan hyvyydestä. 

Enkelten ”palvelutehtävänä” on ortodoksiuskonnon mu-
kaan toimia Jumalan lähettiläinä ja sanasaattajina niin, että 
meidän näkymättömissä ympäri maapallon käy varsinainen 
vilske kun nämä siivekkäät Jumalan soturit vievät ja tuovat 
viestejä Jumalalta ja Jumalalle. Ortodoksienkelit jakautuvat 
asemansa mukaan eri ryhmiin. Heille ei osoiteta palvontaa, 
mutta heistä kuten esim. kerubeista ja serafeista, eräistä alaen-
kelilajeista, lauletaan ja heitä kunnioitetaan ikoneissa. 

On selvää ”common sensen” mukaisesti ajatella, että en-
kelusko on yksi ortodoksiuskon monista heikoista lenkeis-
tä, minkä tarkastelu järjellä ei kestä enää päivävaloa vaikka 
suhtaudumme asiaan tunteella myönteisesti. Ortodoksien 
mukaan ”enkelit ovat Pyhiä, mutta eivät luonnostaan vaan 
johtuen pitkäaikaisesta kuuliaisuudesta Jumalalle”. 

Raamatun mukaan heitä oli ”tuhannen tuhatta” ja ”kym-
menentuhatta kertaa kymmenen tuhatta” eli miljoonia jo 
vanhaan aikaan saati sitten nykyjään todennäköisesti satoja 
miljoonia kertaa satoja miljoonia, jotta he ehtisivät palvella 
kiireistä Jumalaa ja kasvavaa ihmispopulaatiota edes vanhan 
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palvelutasonsa kohtuudella säilyttäen ilman valituksia ja Van-
han testamentin tunnetusti äkkiarvaamattoman ja julman Ju-
malan kirjaimellisesti kuolettavia rangaistuksia. 

Enkelit jakautuvat asemansa mukaan yhdeksään eri ryh-
mään, joissa jokaisessa on vielä kolme askelta. Ensimmäisen 
kolmikon, korkeimman hierarkian muodostavat serafit, keru-
bit ja valtaistuimet(?). Toisen muodostavat herruudet, voimat 
ja vallat (?). Viimeisen ihmisiä palvelevaan ryhmään kuuluvat 
hallitukset (?), ylienkelit ja enkelit.

Vastoin ortodoksien opetuksia, ei kuitenkaan näytä olevan, 
jos on uskominen Locken todisteluihin, mitään näkymätöntä 
siivellistä luomakuntaa sen enempää kuin synnynnäisiä ide-
oita eikä synnynnäistä kykyä käsittää maailmaa sellaisena, 
kuin se pohjimmiltaan on – se tahtoo sanoa myös sitä, ettei 
Jumalaa voi olla olemassa järjellisesti ajateltuna sellaisena olio-
na ja sellaisessa muodossa kuin kristillisen kirkon seitsemän 
kirkolliskokousta ja vanhat kirkkoisät ovat meille vanhojen 
kirjoitusten mukaan väittäneet.

Berkeley, jonka mielestä meidän tuli ajatella kuin oppi-
neet mutta puhua kuin rahvas, yritti harjoittaa filosofiaa myös 
ilman kieltä, koska hän ymmärsi kielen turmiollisen vaiku-
tuksen ja sen kyvyn tuottaa ja esineellistää fiktiota, kuten on 
käynyt ortodoksiuskon kohdalla satuiluna ja omien toiveiden 
idealisoimisena ihan kuten Berkeleyn kuuluisassa kirjoitukses-
sa ”Erakkofilosofista”, jolla ei ollut kieltä. Berkeley kirjoitti, et-
tei mielikuvitus riittänyt käsittämään sitä ihmeellistä tyhjyyttä 
ja mielteiden niukkuutta, jonka koki hän, joka hylkäsi sanat. 

Mutta Berkeleyn mukaan erakkofilosofilla oli sittenkin 
kieli jos hänen näkökykynsä oli normaali: visuaalinen kieli 
– juuri tämä kieli on ortodoksiuskonnon tärkein kieli, avain 
alitajuntaan kuvien, symbolien ja niitä tahdittavan resitoivan 
musiikin säestyksellä. 

Ortodoksikieli on näkymätöntä vaikuttamista ihmismie-
len sisimpiin kerroksiin mystiikan nimellä hyvän ja pahan 
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dikotomiaa hyväksikäyttäen. Esimerkiksi oppi pahoista hen-
gistä on samalla sekä ehdoton ja pelottava, että myös pal-
jastavuudessaan koko kristinuskon kaikkein heikoin lenkki 
ja selityksiltään epäuskottavin. Se on ulkoisesti syvälliseltä ja 
todelta vaikuttava, mutta tosiasiallisesti täysin epäloogisen ja 
naurettavan kepeänä (ehkä se on keksitty krapulapäissään en-
nen ensimmäistä loiventavaa ryyppyä aamulla) kuin Fazerin 
Sinisen uusin ja reilusti yliampuva mainos (todennäköisesti 
Ruotsissa tai ainakin Ruotsin-laivalla) tekohyvyyden puolesta 
rahastamismielessä poliittisesti korrektin ajan mädännäisyy-
den ja tekopyhyyden rappeutumissymbolina. 

Pahuuden alkuna ortodoksien mukaan oli nimittäin maas-
sa enkelten lankeemus synnin edessä. Itse paholainen, joka oli 
ensimmäinen langenneista enkeleistä, johdattaa edelleenkin 
Jumalaansa etsivän ihmisen harmiksi joukkoa langenneita en-
keleitä meitä pahuuden pariin milloin miksikin houkutuslin-
nuksi naamioituneena syyllistäen samalla vanhojen kirkkoi-
sien ankarien oppien saattelemana pikku retkahduksistamme 
nautintojen ja houkutusten teillä. 

Esimerkiksi kirkkoisä Origenes, joka ei uskonut että Ju-
mala oli luonut maailman tyhjästä ja kastroi itsensä, esitti 
ensimmäisenä teorian, että paholainen oli hankkinut itselleen 
oikeuden ihmisiin ja että Jeesus Kristuksen kuolema oli pa-
holaiselle maksetut lunnaat. Onnistuneella viekoittelulla pa-
holainen oli hankkinut itselleen oikeuden, jota ei voitu tehdä 
mitättömäksi vaan ainoastaan ostaa. Jumala tarjosi paholai-
selle Jeesus Kristuksen ihmisten sielujen vastineeksi. Tämä oli 
kuitenkin Jumalan puolelta törkeää huijaamista, sillä Jumala 
tiesi, ettei paholainen voinut pitää vallassaan Jeesus Kristuksen 
sielua, koska synnitön sielu aiheutti paholaiselle piinaa. Tä-
män idean ostivat ja kehittelivät eteenpäin myös Augustinus 
ja Gregorius Suuri.

Origeneksen vaikutuksesta ortodoksit alkoivat uskoa, että 
pahat henget turmelevat ihmisen sielua ja aiheuttavat ihmi-
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sille myös sairauksia, onnettomuuksia ja muita vastoinkäy-
misiä. Käsittämätöntä tämä on siksi, että ortodoksit väittävät 
Jumalan sallivan tämän ”kaitselmuksessaan”, ohjaten niiden 
toimintaa niin, että toiminta palvelee ihmisen pelastusta ja 
kasvamista hyvyyteen. 

Näin ortodoksit tavallaan antavat ymmärtää rivien välistä 
sanoessaan ”pahojen henkien olevan rajoitettu”, siihen että Ju-
mala ja Saatana toimivat yhdessä kuin kahdessa eri vuorossa, 
yö- ja päivä, halliten maailmaa, niin näkyvää kuin ei-näkyvää, 
yhdessä salaa mutta julkisesti erillään toisistaan.

Ortodoksikirkko ei koskaan voisi sallia ortodoksien Kantin 
sanoilla itseaiheutetusta alaikäisyydestä, sillä kirkko on heille 
”He ja Me” yhdessä Kristukseen kastetut seurakunnan jäse-
net ilman turhia pulinoita, sillä kirkko on ortodokseille paitsi 
Kristuksen ruumis, myös pyhän hengen temppeli.

Pyhä henki on jakanut ortodoksien mukaan jokaiselle kirk-
konsa jäsenelle yksilöllisiä lahjoja, jotka on tarkoitettu koko 
kirkkoruumiin hyväksi. Mutta nämä ovat vain sanoja, joita 
ylikiihottuneen mystisen taikauskopuheen kirkolliset ammat-
tilaiset suoltavat tietäen itsekin hyvin sen ikävän tosiasian, 
etteivät kauniit sanat ole tosia – eivät toden sanat kauniita, 
ainakaan silloin kun on kyse vallasta, kunniasta ja maineesta.

Tiesin etukäteen ortodoksit kovin eripuraisiksi ja näen-
näisen leikkisän ulkokuoren alla itseään muille mukavina 
mainostavat sanavalmiit ja sentimentaaliset karjalaiset myös 
kolikon toiselta puolen ilkeän pisteliäiksi ja riitaisiksi juorui-
lijoiksi, joissa oli jyrkissä luonnevaihteluissaan jotain yhtä lap-
sellisen huvittavaa ja arvaamatonta ja samalla viatonta kuin 
hullunhauskoissa mutta kovaäänisissä italialaisissakin. 

Mutta vuosisadassa ennen pidetyistä ja hieman yksinker-
taisiksi tiedetyistä karjalaistaustaisista ortodokseista on tul-
lut Suomen ortodoksikirkolle varsinainen riippakivi (mm. 
isä-Mitro, Arkkipiispa Leo ja Merrasten hirmuhallintoperhe 
sekä Huurinaisten jo lähes sukupuuttoon kuollut pappisperhe 
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kuuluvat karjalaisjälkeläisiin) sillä he ovat kovaäänisinä etu-
jaan puolustaessaan myös tottuneita riitelemään eikä sivistyk-
sen taso ole kovinkaan paljoa noussut vuodesta 1887, jolloin 
toimittaja ja historioitsija Julius Krohn kirjoitti ”Suomen-su-
ku”-kirjassaan ”kreikanuskoisista” karjalaisista ja inkerikoista:

”Nämä ovat, syystä kun jumalanpalvelus pidetään heille 
ymmärtämättömällä Venäjän kielellä, paikoittain hyvin al-
haalla sivistyksen kannalla ja voi heistä kristinuskon pääkoh-
distakin tavata hullunkurisimmat käsitykset.”

Suomeksi sanottuna yksinkertaisina pidettyjen karjalais-
sukujen puhdas ja luja usko mihin tahansa mikä väitettiin ai-
noaksi ja oikeaksi Jeesuksen Kristuksen ilmoittamaksi opiksi, 
vaikutti silloin kuten nytkin ulkopuolisen silmissä turhan ty-
perältä ollakseen totta, mitä se ei ole, sillä kyseessä on perintö, 
tavat ja vuotuisen kalenterin säätelemään ihmisen arkeen juh-
lien muodossa hieman arvokkuutta ja loistoa tuovasta juhlin-
nasta, jossa Jumala on luonnonkansojen tapaan panteistinen.

Ortodoksiarkkipiispa Leo ei ole osannut eikä halunnut 
yhdistää kirkkoaan tai puhaltaa sen sisälle hyvää yhteistyön 
henkeä, koska älyllinen tai käsitteellinen ajattelu ei sovi hänen 
kansanomaisen yksioikoiseen maalaisolemukseensa, missä 
usko on ehdotonta ja kaikki muu epäuskoa. 

Toki toisenlaisiakin mielipiteitä on. Ortodokseilla ei ole 
tapana julkisuudessa pestä likapyykkiään kuin harvoissa ta-
pauksissa, usein sattumien tai vahinkojen kautta paljastunei-
ta. Eivätkä kirkon auktoriteetit julkisesti puheenvuoroissaan 
muuta kantojaan kirkon vuosituhantisten dogmien kommen-
toimisessa esimerkiksi uuden avioliittolain yhteydessä.

Ortodoksisuutta kuvaa hyvin Dostojevskin huudahdus, 
että jos evankeliumi Kristuksesta, armeliaasta Jumalasta ih-
misen hahmossa todistettaisiin valheeksi, hän valitsisi mie-
luummin Kristuksen kuin totuuden, vaikka tarkasti ottaen 
kyseessä on sovellus Tertullianuksen suuhun pannuista sanois-
ta ”Uskon, koska se on mieletöntä!”.
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Sen sijaan Tertullianus sanoi todistettavasti ”Jumalan Poika 
on ristiinnaulittu, siinä ei ole hävettävää, koska sitä täytyy 
hävetä. Ja Jumalan poika on kuollut, se on täysin uskottavaa, 
koska se on silkkaa hupsuutta”- ei ihme, että Tertullianusta 
moitittiin myöhemmin valistusajan hengessä irrationaalisuu-
den apostoliksi, jonka vaikutuksen näemme myös ortodok-
sisen ja usein esieksistentialistiseksi luokitellun Dostojevskin 
Karamazovien veljesten Zozima-vanhuksen puheissa.

Olisi houkuteltava sanoa, että olemassaolon kunnioitta-
minen olisi imperatiivi. Kuitenkaan tämä imperatiivi ei ni-
menomaan tarjoa mieltä eikä arvoa; se vain edellyttää, että 
olemassaololle olisi annettava mieli olemassaolona. Raama-
tuntutkija Heikki Räisäsen mielestä ymmärrys hyvästä ja pa-
hasta on juuri sellaista, mitä ihmisen pitikin tavoitella. 

Hänestä oli vaikea pitää huonona ihmisen pyrkimystä syö-
dä hyvän ja pahan tiedon puusta ja erikoinen piirre tulkinta 
nähdä siinä myöhemmän dogmatiikan tapaan itsensä kohot-
tavaa hybristä, ylpeyttä, pyrkimystä olla kuin Jumala. Juma-
lan taistelu ihmisen halua vastaan tietää kaikki oli kysymys 
samasta, mikä Heideggerille oli olevaisen paljastumista, mikä 
syntyi vasta kamppailussa ja tapahtui vain pysyvänä ristiriitai-
suutena, joka oli kiista kätkeytymistä ja peittymistä vastaan.

Heideggerille ihminen ei ole enää Jumalan poika, luonnon 
päämäärä eikä historian subjekti – toisin sanoen ihminen, jol-
la ei ole enää merkitystä – on olemassa oleva, jossa oleminen 
asettuu alttiiksi mielekkyytenä ihan kuten Heidegger kirjoitti 
Kantista:

”Kunnioitus lain edessä on sinänsä sitä, että minun oma 
”itseni” ilmenee toimivaksi ”itseksi”, vaikka ”se jota varsinai-
sesti kunnioitetaan on moraalilaki, joka antaa järjen itselleen 
vapaana.”

Ongelmalliseksi uskovaisiksi itseään kutsuvat ihmiset tekee 
myös ortodoksimaailmassa itse usko, mikä on usein terveen 
ajattelun vastakohta. Se on hieman samanlaista tekopyhyyttä 
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ja silmänlumetta kuin sivusilmällä ohimennen toteava pu-
naviinilasikädessä pitelevä näennäisreaktioista kumpuava sa-
lonkisosialismi kerskaillessaan omistamastaan absoluuttisesta 
vapaudesta.

Vapaus on sanana ollut usein yhtä väärinkäytettyä kuin 
kristillinen rakkaus. Mutta se on ehdottomasti yhteiskunnal-
lisista hyveistämme suurin ja tärkein. John Stuart Mill julkaisi 
vuonna 1859 teoksessaan ”Vapaudesta” ajatuksen siitä, ettei 
ketään sivistyneistön jäsentä vastoin hänen tahtoaan saanut 
kohdella voimakeinoin; tämä oli oikeutettua vain silloin, kun 
tavoitteena oli suojella muita vahingoilta. Hänen oma etunsa, 
oli se fyysistä tai moraalista, ei riittänyt oikeutukseksi. Kristin-
usko kaikkine sovelluksineen oli yrittänyt ohjailla ihmistä aina 
1700-luvulle saakka ilman että monikaan uskalsi kyseenalais-
taa sen instituutioiden valtaa ja ideologian totuudellisuutta.

Tai ehkä mielen hallitsematon irrationaalisuus, jatkuva 
muutos ja epävarmuus pelottavat niitä totuttuun tyytyneitä 
ortodokseja, jotka olisivat valmiita muutoksiin mutta pelkää-
vät samalla murtavansa hallitsemattoman muutoksen padot? 
Ehkä tämä on myös syy siihen, miksi suomalaisortodoksit 
lakaisevat nykyisin ikävällä tavalla ongelmat maton alle niin, 
että moni kysyy, mitä ortodoksikirkossa oikein tapahtuu? 
Näyttää siltä, että ortodoksit ovat suurissa ongelmissa. Siksi 
on aiheellista kysyä: onko kirkko sekä henkisessä että talou-
dellisessa konkurssissa? 

Viime vuosina huonot uutiset ovat seuranneet toisiaan. 
Mutta mihin suuntaan ortodoksit ovat menossa ja kuka heidät 
sinne johdattaa? Mistä kirkko löytää uuden hengenmiehen 
Nikean metropoliitta Johanneksen tapaan? Pitäisikö kirkon 
uudistua ja millä tavalla? Millaisia ovat maalaistaustaisten 
kepupiispojen keskinäiset kähinät? Alkoiko kirkon alamäki 
siitä kun arkkipiispaksi valittiin kompromissina Leo? Ja mitä 
metropoliitta Ambrosius, jota hieman kyseenalaisissa ”alan 
piireissä kutsutaan nunna Imeläksi”, sai aikaan sen jälkeen 
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kun hän lähti Valamosta? 
Mm. näitä asioita pohdin tässä kirjassa ja sen lisäksi sitä, pi-

täisi piispoiksi päästä naimisissa olevia miehiä? Entä miten ho-
moja oikeasti kohdellaan kirkossa? Tai miten syvältä Valamon 
luostarin sotkut sekä ikävä julkisuus, isä-Mitro, Hämeenlin-
nan seurakunnan kavallus, Kotkan seurakunnan vuosikausia 
jatkunut piina, sekä Iisalmen seurakunnan oikeudenkäynnit 
ovat vahingoittaneet kirkkoa? 

Mutta mikä tärkeintä: yritän myös etsiä kaiken tämän kes-
keltä ortodoksiuskon oikeaa olemusta ja uskon kadonnutta 
henkeä, jos sellaisia on edes koskaan ollut olemassa. Se onkin 
toki hyvä kysymys: onko koskaan ollut mitään autenttista ja 
aitoa ortodoksisuutta (tai mitään muutakaan uskontoa)? 

Läntiseltä puolelta tulee spontaanisti mieleen Kierkegaard, 
joka arvosteli Tanskan sen aikaista kirkkoa ja yritti löytää al-
kuperäistä, puhdasta kristinuskoa. Samanlainen autenttisuu-
den kaipuu on myös sisäänrakennettu kaikkeen konservatii-
vis-fundamentalistisen uskonnollisuuden- ”ennen oli kaikki 
paremmin”- ajatteluun... Mm. Nancy T. Ammerman on kir-
joittanut asiasta kokoelmassa ”Accounting for Fundamenta-
lisms” (1994).

Montaignen viljelmä humanistinen skeptisismi on ainoa 
lääke jäykkää dogmatismia vastaan, mikä esiintyy kaikkialla 
ja saa oikeutuksensa akateemisesta filosofiasta. Pragmaattisen 
filosofian edustaja John Deweyn sanoin, filosofia ei pysty ta-
voittamaan akateemisten piirien ulkopuolella olevia ihmisiä. 

”Pragmatismi”-luennoissaan vuonna 1907 William James 
esitti ajatuksen totuudesta perustuvan toden ideoihin, jotka 
olivat sellaisia, joita voimme vertailla, pätevöittää, vahvistaa 
ja todentaa. Silti me edelleen kuumeisesti kysymme, mikä 
on todellisuuden rakenne ja mitkä ne määreet, jotka tekevät 
asioista juuri sitä mitä ne ovat? Juuri tätä samaa kysymystä 
voimme pitää tämän kirjan läpi joka sivulla juoksevana pu-
naisena lankana. 
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Epäilyn
polttopisteessä itse 

Paholainen
”Kreetalainen on saattanut olla raaka, mutta hän oli varmas-
ti uskonnollinen ja hänen mielensä oli täysin inhimillinen 
seos epäjumalanpalvontaa ja taikauskoa, idealismia ja harrasta 
kunnioitusta. Hän palvoi vuoria, luolia. Kiviä, kolmilukua, 
puita ja patsaita, aurinkoa ja kuuta, vuohia ja käärmeitä, kyyh-
kysiä ja härkiä; tuskin mikään välttyi joutumasta hänen ju-
maluusoppinsa kohteeksi. Hän kuvitteli ilman olevan täynnä 
ystävällisiä tai pirullisia henkiä.”

-Will Durant ”Kreikan kulttuuri” (WSOY 1951)

Meiltä katosivat hyvät ajatukset ja ideat aina siihen, että ne 
organisoitiin, ja koska organisaatioissa aina juoniteltiin, ja 
ovelimmat ja häikäilemättömimmät pääsivät siellä vallalle, 
hyvä ei voinut toteuttaa organisoiden organisaatiossa, mis-
sä lopulta valta pakoltakin keskittyi sitä harvemmille, mitä 
isompi organisaatio oli.
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Nietzsche kirjoittaa kärsimyksestä teoksessaan ”Moraa-
lin alkuperä (1887)” jakaen sen merkitykselliseen ja mie-
lettömään kärsimykseen. Merkityksellisessä kärsimyksessä 
Nietzsche ajatteli ihmisen tietoisesti asettaman päämäärän 
tuottavan merkityksen ja näin ollen lievittävän älyllisessä 
mielessä ihmisen kokemaa kärsimystä. Mielettömyydessä 
tätä merkityksellisyyttä ei ole ja siksi ihmiset kokevat tällaisen 
kärsimyksen niin sietämättömäksi, että alkavat kehitellä sitä 
tukevia ajatuksia tai sitä helpottavia tarinoita. 

Esimerkiksi Nietzsche ottaa Jumalan, sielun ja ikuisen 
elämän perisynnin. Ne ovat hänen mukaansa ihmisen turhia 
yrityksiä yrittää tuottaa merkityksellisyyttä muuten mielet-
tömälle kärsimykselleen vauvasta vaariin, mikä vain jatkuu 
kuolemaan saakka. Nietzschen mukaan meidän pitäisi oppia 
ottamaan elämään sisältyvä väistämätön kärsimys ja taisteltava 
minkä voimme vältettävissä olevaa kärsimystä vastaan eikä 
työntää peloissamme päättämme kristinuskon pensaaseen 
saadaksemme lohtua ja apua. 

Nietzschen kirjassa ”Totuudesta ja valheesta moraalin 
ulkopuolisessa mielessä” (1873) hän kritisoi mahdollisuutta 
objektiiviseen tietoon. Nietzsche esittää argumentin, jonka 
mukaan ei ole mahdollisuutta verrata aistiärsykkeiden kautta 
saamiamme mielteitä ja noista mielteistä muodostettuja kä-
sitteitä olioon, joka alkuaan aiheutti ärsykkeet. 

Se, mitä nimitämme totuudeksi, on Nietzschen mukaan 
järjestelmä kuolleita metaforia ja antropomorfismeja, illuu-
sioita, joiden on unohdettu olevan illuusioita. Toden puhu-
minen oli Nietzschelle itse asiassa valehtelemista yhteisesti 
hyväksytyn tavan mukaan. 

Nietzschen mukaan Jumalan kuoleman seuraukset sekä 
juurtuminen yleiseen mielipiteeseen ovat vasta alkamaisillaan. 
Jumalan kuolema kuvaa modernin kulttuurin tilannetta, jossa 
tiedollisten ja moraalisten arvostelmien oikeutusta ei ole enää 
perusteltua johtaa tuonpuoleisesta, kristillis-platonisen perin-
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teen vaalimasta tosiolevaisesta. 
Tietoisuus ja järki ovat luonnonhistorian tuottamia elimel-

lisiä kykyjä, jotka ovat kehittyneet ihmiselle lajityypillisestä 
tarpeesta vuorovaikutukseen ja viestimiseen. Pyrittäessä saa-
maan objektiivista tietoa transsendenteista ilmiöistä — Juma-
lasta, platonisista ideoista tai kantilaisesta oliosta sinänsä— 
ylitetään järjen käyttöalan rajat. 

1600-luvulla filosofi Rene Descartes ensimmäisenä havah-
tui miettimään, mitä jos ajatteluamme johdattelee epäilyjeni 
kaikkivoipa ja petollinen paholainen, ja juuri siksi logiikan 
säännöt johtavat meidät pois itse pääasiasta harhaan näperte-
lemään toissijaisten kysymysten parissa. 

Silloin pitäisi myös nykyihmisen kysyä itseltään myös, 
onko mikään niin itsestään selvää, ettei sitä voisi kyseenalais-
taa, ja vastata rehellisesti: oma valhe tai sen johdannaisena 
Descartesin esiin manaama paholainen, mikä ei vain istu sopi-
van tilaisuuden tullen olkapäälläni kuiskuttelemassa korvaani 
mikä on helpoin tie, vaan että paholainen asuu koko ajan 
minussa itsessäni syvällä sisälläni ja on kuin kotonaan, niin 
kuin onkin, syvällä mielensyövereissä, sillä ihminen ei ollut 
Platonin mukaan joko hyvä tai paha, vaan jotain siltä väliltä.

Oliko Jumala sittenkin paholainen? Valhe sai minut epäi-
lemään Jumalaa ja aloin tosissani pelätä, sillä jos paholainen 
oli paha, hän ei valehtele silloin aina, vaan valehtelee hämä-
täkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan, pannakseen us-
komaan valhetta totuuden asemesta. 

Siihen oli monia mahdollisuuksia. Yksi parhaista oli se-
koittaa tosi ja valhe, välillä valehdella, välillä puhua totta. 
Mutta vielä ovelampaa oli valehdella pappien tapaan viisaas-
ti, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ovela valehtelija oli 
näet epäilemättä se, joka osasi antaa itsestään vaikutelman 
todenpuhujana. Valhe oli silloin tuhoisin kun sen esitti joku 
auktoriteetti, joka vetosi vielä korkeampaan auktoriteettiin ja 
kun se otettiin sen jälkeen automaattisesti totena. 
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Ja jos tällainen ilkeänovela yliolento on todella olemassa, 
ja tahtoo tehdä ihmiselle pahaa rikkomalla hyvän Jumalan 
suunnitelmat, silloin hänen parhain strategiansa ihmisen pet-
tämiseksi oli se, että hän kätki muilta visusti identiteettinsä, 
ja omat aikeensa naamioituen Jumalaksi tai Jumalan tahdon 
täyttäjäksi, sillä paholaisen logiikan kannalta olennaista oli hä-
nen kykynsä muuttaa muotoa, tarkastella itseään kauempaa, 
kritisoida itseään, olla itseään vastaan. 

Kristinusko vaikuttaa olevan jokaiselle ihmiselle ja eri 
suuntaukselle työkalu väittää jotain maailmasta, mikä ei ollut 
totta yleisesti vaan väittäjän oman yksityisen minän näkö-
kulmasta, niin että aloin tosissani uskoa, että Jumala-uskon 
sijasta raamattu-uskoiset kristityt eivät huomanneet uskovan-
sa juuri siihen paholaiseen, josta Raamattu varoitti ja josta 
kirjoitan, koska se oli vaarallista, sillä Jumalan vihollisena pa-
holainen osasi hyvin, ellei erinomaisesti, temput miten muita 
syyttäen voi tunkeutua jokaiseen oppiin ja kääntää filosofiat 
voitokseen.

Ja jos hän voi olla kaikkialla, ei voi uskoa mihinkään ja olla 
mistään varma. Tällainen ihmisen ja oikean uskon vihollinen 
numero yksi: paholainen, esiintyy kaikissa opeissa, uskonnois-
sa ja teologioissa niin kuin vastaväitteitä synnyttävä kielto. 
Mutta paholaisena hän oli riittävän viisas esittääkseen tuon 
kiellon myönnön muodossa, jos se vain oli hänelle hyödyllistä. 
Paholainen toi uskonkappaleisiin ristiriidan ja muutti ne sillä 
tavoin arvottomiksi, sillä jos paholainen oli olemassa, kaikki 
oli mahdollista, ja jokainen väite saattoi joko olla oikea tai 
väärä. Logiikka, joka salli järjestelmissä ristiriitoja, on luotu 
vasta viimeisinä vuosikymmeninä.

Ongelmalliseksi paholaisen paljastamisen teki se, että pa-
holaisen kätyriksi pystyi julistautumaan yhtä hyvin sen, joka 
sanoi paholaisen olevan ilkeä ja paha, ja että häntä vastaan oli 
voimia säästämättä taisteltava, kuin sen, joka väitti ettei pa-
holaista edes ollut olemassa, tai että taistelu häntä vastaan vei 
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voimamme ja synnytti varallisen vainoharhaisen ilmapiirin. 
Tällainen pohdinta vei vääjäämättä johtopäätökseen, 

että usko paholaiseen johti meidät loogisesti absurdiaan, ja 
suorastaan paranoiaan tai terroriin, mikä olikin paholaisen 
varsinainen päämäärä, synnyttää ristiriitoja ja epäilystä sekä 
vainoharhaisuutta. Paholainen saavutti päämääränsä juuri sil-
lä, että houkutteli meidät uskomaan omaan olemassaoloonsa. 

Näin paholainen loi meidän tietoisuudessamme olemisen 
ja olemattomuuden väliin ”harmaan alueen”, johon hän mah-
tui, vaikka todellisuudessa paholaista ei sittenkään tainnut olla 
olemassa eikä häntä siksi kannattanut järkevän ihmisen ottaa 
vakavasti. 

Ortodoksit uskovat että on olemassa paholainen, ja että 
häntä vastaan on siksi taisteltava. Koska paholaista itseään 
vastaan taisteleminen on ongelmallista, he taistelevat sen 
sijaan luonnollisesti muita ihmisiä vastaan, joita he pitävät 
paholaisen palvelijoina.

Tällä tavoin paholainen muuttuu kyltiksi, jonka voi lii-
mata vihollisen kylkeen. Vielä vakavammin- siellä, missä pa-
holainen on olemassa, ja kaikki on mahdollista ja logiikka ei 
päde, paholaisesta tulee absoluuttinen argumentti niille, jotka 
ovat itse fanaatikkoja, tai jotka käytävät toisten fanatismia 
omien päämääriensä saavuttamiseksi. Näin paholainen auttaa 
fanaatikkoja ja tekee heidät immuuneiksi logiikka ja kaikkea 
kritiikkiä vastaan. 

Nietzsche argumentoi, että historiantutkimus ei voi eikä 
sen tule olla menneisyyden objektiivista ja arvoneutraalia 
dokumentointia. Historian oli hänestä sen sijaan autettava 
synnyttämään mahdollisuuksia yksilöiden ja yhteisöjen ke-
hitykselle. 

Historian tutkiminen nietzscheläisesti selvitettäessä orto-
doksiuskoa olisi paholainen-ajattelun avaaminen keskustel-
tuun siitä, mikä on paholaisessa olennaisempaa, hänen val-
heellisuutensa vai hänen pahuutensa ja petollisuutensa?
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Mutta mitä peruuttamatonta Descartesin ajatteluamme 
ohjaileva paholainen saikaan aikaan totuudelle? Moni unoh-
ti ainakin sen, että makaamme samassa ojassa, mutta jotkut 
meistä katsovat sieltä tähtiä ja stoalaisfilosofi Senecan tavoin 
jäljittelevät mehiläistä, jotka valmistavat medestä hunajaa. 

Samalla tavalla meidän tulisi kerätä talteen parhaat ajatuk-
set ja jalostaa niitä ja muistaa Descartesin sanat siitä, miten 
mielenliikutukset määräävät tämän elämän onnen ja onnet-
tomuuden. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ”mielenliikutuk-
sia” eli tunteita meille joka päivä ja kenen toimesta oikein 
syötetään.

Kamalinta olisi, jos Descartesin epäilys paholaisesta näyt-
telemässä Jumalaa pitäisikin paikkansa ja koko kristinuskon 
saatanallinen juoni olisikin siinä, että ne hölmöt jotka helposti 
uskovat mitä tahansa, olisivat paholaisen kätyreitä, ja taas ne 
jotka epäilisivät kaikkea käyttäen tervettä järkeä hyödykseen, 
olisivat oikean Jumalan, joka olisi tietenkin brittiempiristien 
pyyteettömästi totuutta etsiviä oikeamielisiä ja moraalisia 
opetuslapsia.

Siksi me tarvitsemme näitä omien aikojensa ”berkeleytä”, 
jotka uskaltavat vaaroista huolimatta puhua suunsa puhtaaksi. 
Onhan enemmän kuin älytöntä, että joku uskonnon nimissä 
vaatii ihmistä ajattelemaan kuin kivikautinen kehittymätön 
ihminen yksinkertaisesti väärin arvioituihin määritelmiin ih-
mistä ympäröivästä todellisuudesta.

Berkeleyn Anna-vaimo kirjoitti miehensä periaatteena ol-
leen hieman sama kuin mitä Sokrateksellakin oli, rohkeus olla 
välittämättä muiden mielipiteistä ja toimia totuudellisuuden 
puolesta niin kuin itse parhaaksi näki. Vaimon mukaan Berke-
ley ymmärsi, ettei mitään erityisen hyvää tai pahaa voinut teh-
dä, ellei lakannut pelkäämästä ”que dira t’on” = mitä ihmiset 
sanovat, suomeksi: yleinen mielipide (ts. B:n mukaan ei tar-
vitse välittää yleisestä mielipiteestä) – sitä mitä oli muodikasta 
sanoa. Eräs ongelma on kuitenkin se, että voinko olla varma 
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siitä, että kaikki muut ovat minun kaltaisiani ja että vaikka ky-
kenenkin muodostamaan tajunnassani yksityisiä mielikuvia, 
onko totta se, että kaikki muutkin ihmiset kykenevät samaan? 

Tärkeä on tätä taustaa vasten saadaksemme selville ”objek-
tiivisen totuuden”, avata ihmisen sisäisen ajattelun sisäisiä me-
kanismeja, joita kristityt ovat vähätelleet tai väittäneet niiden 
olevan Jumalan luomia ja ohjailemia, joihin ihmisen ei tule 
koskea ehkä pelotellakseen ihmistä pelkäämään ulkoista pahaa 
ettei hän ymmärtäisi sen olevan hänessä itsessään. 

Locke kutsui ”reflektioksi” eli sisäiseksi havainnoksi ihmis-
mielen tällaisia toimintoja vastoin aristotelista (Aristoteles ja-
koi viisauden käytännölliseen ja teoreettiseen viisauteen, joista 
ensimmäinen karttuu kokemuksen myötä ja jälkimmäinen 
opiskelun kautta. Aristoteles kirjoitti myös retoriikasta, joka 
antiikin aikana nähtiin tehokkaana manipulaation välineenä, 
jolla saatiin syötetyksi ihmisten suihin, juuri sitä mitä halut-
tiin) ja kartesiolaista perinnettä, jonka mukaan ihmismielen 
tietoisuus omista toiminnoistaan, johon ajattelua koskevat 
käsityksemme aiemmin perustuivat, ei ollut aistien vaan ym-
märryksen tehtävä.

Berkeleyn sanoin pahaa ei voinut tehdä, ellei lakannut 
pelkäämästä, on myös eräs avain, miksi uskonnot aikoinaan 
synnytettiin. Ne olivat sen ajan varoittavia liikennemerkkejä 
epämoraalisille hurjastelijoille. Juuri siksi esimerkiksi ortodok-
seille paha on ulkoista ja paholaisesta. Paholaisen ja pahojen 
henkien olemassaolo merkitsee heille kuitenkin symbolisesti 
ulkoistetun pahan olemassaoloa, jota vastaan Kristus vielä ker-
ran taivaallisine armeijoineen on tuleva maan päälle antaak-
seen pojan kädestä isän luvalla koko konkkaronkalle ”Pyhän 
Kolminaisuuden nimissä” sellaisen selkäsaunan (ilmeisesti 
kolme kertaa?), etteivät he siitä enää tokene tolpilleen, ja ala 
jahtaamaan Kristuksen mukanaan taivaaseen vetämiä eri kris-
tikuntien itsensä valitsemia valittuja. 

Kaikki tämä on mahdollista koska koemme olevamme 
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Jumalan luomia ja pelkäämme. Kartesiolaisen ajattelun mu-
kaan meillä oli itsetietoisuuden välityksellä ymmärrys sellai-
siin synnynnäisiin ideoihin kuin itse substanssiin ja ajattelun 
ideoihin, jolloin vasta kunnolla pystyimme ymmärtämään 
”positiivisen täydellisyyden”, jonka ymmärsimme heidät op-
painamme hassunkurisesti tajuamalla oman pienuutemme ja 
epätäydellisyytemme Jumalan suuruuden ja täydellisyyden 
edessä.

John Locke oli tietenkin täysin eri mieltä tällaisesta, kuten 
siitä oliko ihmisellä Jumalan kuvana sittenkään vapaa tahto 
sellaisena käsitteenä, kuin mitä kristityt sen väittivät olevan 
”jumalallisuudessaan”. Hänestä sisäinen havainto oli osa ko-
kemusta. Tätä hän kutsui ”sisäiseksi aistiksi”. Ajattelu ei ollut 
Lockelle Descartesin tavoin jotain itselleen selvää ja ilmeistä, 
koska aistit antoivat vain näennäisiä ja pintapuolista tietoa ja 
sisäinen havainto teki meidät tietoisiksi siitä, että ajattelimme 
vaikkei paljastanutkaan ajattelumme perimmäistä luonnetta.

Ortodoksiusko on täynnä absurdeja paradokseja, joilla ei 
ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, koska ne ovat jär-
jellä ajateltuna satuja ja uskolla todistuksia Jumalan ihmeelli-
sestä luomivoimasta ja suuruudesta. Sana ”kaanon” taas, mikä 
vilahtelee ortodoksisanastossa usein, tarkoittaa hyväksyttyjen 
kirjojen luetteloa, minkä nimiin vannotaan tervettä järkeä ja 
epäilyä vastaan, ja vaikka Raamattu on heille uskon tärkein 
lähde, se ei ole koskaan eikä missään tapauksessa ortodoksi-
kirkon yläpuolella. 

Itse asiassa mikään muu kuin kirkon itsevaltiaat johtajat, 
nämä partasuiset kirkkoruhtinaat ummehtuneine käsityksi-
neen ihmisyydestä, eivät ole ortodokseilla kirkon yläpuolella. 
Kirkko instituutiona, kirkonmenot ja vanhat tavat, perin-
ne, ovat ortodokseille tärkeintä, ei itse usko, vaikka he niin 
antavat ulkopuolisille erheellisesti ymmärtää. Se on toinen 
oleellinen ongelma tutkittaessa ortodokseja, on kristittyjen 
helmasynti eli tekopyhyys ja epäaitous. Kauniista puheista 
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huolimatta kirkossa ei vallitse rauha ja mielikuvituksen käyt-
töön rohkaiseva vapaus, vaan ankara ja lannistava isällinen 
kuri, joka noudattaa pilkuntarkasti kaiken inhimillisen ja 
oikean, sydämestä kumpuaavan aistillisuuden tukahduttavaa 
”kaanonia”, jota epäinhimillisistä tunteista tunnetut ja anka-
rat papit tulkitsevat pilkuntarkasti kuin ”Piru Raamattua”. 

Kukaan ortodoksi ei puhu kyvyttömyyttään tunteista tai 
empatiasta, vaikka jo Platon kehotti meitä lähestymään tun-
teiden ja järjen suhdetta ikään kuin tunteet olisivat hevosia, 
jotka järki on valjastanut ohjaimiinsa eikä meillä ei olisi vakavaa 
ongelmaa, jos kristityt ymmärtäisivät, että murrosaikana tul-
kintojen lähtökohdat muuttuvat, kun menneisyyttä joudutaan 
arvioimaan uusista näkökulmista, vaikka vanhat hyvä lääkkeet 
olisivat parempia kuin pussillinen huonoja uusia, sanoivathan 
jo Bacon ja Descartes aikoinaan, että tietoa voi saada vain ky-
symyksiin vastaamalla, kysymysten tuli olla oikeita kysymyksiä 
ja ne piti esittää oikeassa järjestyksessä. 

Cicero oli kokenut valtiomies, joka pohti kirjoituksissaan 
julkisesti ajatustensa käytännöllisiä seurauksia ja sovelluksia, 
niin että hänen pitäisi olla jokaisen oikeamielisen ja hyvään 
pyrkivän poliitikon ja toimittajan esikuva. Jo Aristoteles oli kä-
sitellyt ”Retoriikan” toisessa kirjassa tunteita, joiden hän uskoi 
syntyneen järjen harkintana itsenäisiksi reaktioiksi ulkoisen 
maailman tapahtumiin. 

Nietzsche torjui aristotelisen ajatuksen järjestä hyvän elä-
män edellytyksenä (hän tuomitsi myös sanan paha, koska se 
demonisoi hänen mielestään vihollisen ja johti vihaan. Viha ja 
kostonhimo olivat Nietzschelle heikkouden merkkejä). Viha 
oli Nietzschen mielestä ilmaisu omasta voimattomuudesta ja 
kyvyttömyyden pelosta, joka ottaa ihmisen kokonaan valtaansa.  

Cicerolle taas ihmisen sielu oli sokraattisen perinteen mu-
kaisesti yhtenäinen järjen hallitsema kokonaisuus, jossa tun-
teet olivat järjen arvostelmia, mutta sellaisina virheellisiä. Mie-
lenkiintoiseksi Ciceron tekee juuri ne tunteet, joita hän koki 
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poliitikkona. Cicerolle juuri tämän asian tajuaminen oli hyve 
sekä onnellisen elämän ehto ja sisältö. Päällimmäinen niistä 
oli tuska. Se olkoon myös analyysiavaimemme ortodoksius-
kon näkymättömiä lankoja käsissä pitäviin tuntemattomiin 
mielensyövereihin ja sen suggestiivisen ytimen paljastamiseksi, 
koska sekä papit että uskovaiset arvioivat asioita vain omasta 
näkökulmastaan joko hyviksi tai pahoiksi, koska tosiasiassa 
pystymme käsittämän vain järjenmukaisen kokonaisuuden ja 
sopeutumaan siihen tai olemaan sopeutumatta siihen. 

Juuri tästä hankauksesta syntyvät myös valitettavasti or-
todoksimaailman kärsimysnäytelmän kiirastuli järkyttävine 
nöyryytettyine ja polvilleen alamaisennöyrästi pakotettuine ih-
miskohtaloineen. Senecan ”Suuttumuksesta”-kirjassa kuvataan 
hyvin miksi. Koska heitä on loukattu ja he haluavat kostaa. 
Ortodoksit ovat tyynen ja nöyrän itsevarmasti onnistuneet am-
pumaan itseään nilkkaan kun suuri yleisö on sosiaalisen median 
mahdin makuun päästessään tajunnut totuudenjälkeisen ajan 
olevan mahdollisuus, ei uhka kuten valtamediat väittävät, ja 
avain puhdistaa ortodoksikulisseissa piilotellut pönäkkä valhe 
tekopyhyydestä. 

Vanhan testamentin Jobin kirjassa meidän ei tulisi nähdä 
tuskassa rangaistusta vaan muistaa elävämme maailmassa, joka 
on täynnä arvoituksia. Job saa kärsiä vaikka tietää olevansa syn-
nitön.

Mutta miksi Job on joutunut kärsimään? Miksi Jumala on 
hänet hylännyt? Onko Jumalaa edes olemassa ja miksi Jumala 
vaikenee? Kun Job kyseenalaistaa Jumalan olemassaolon, hän 
saa itse Jumalalta vastauksen, jossa Jumala osoittaa miten vähän 
ihmiset itse asiassa tietävät ja ymmärtävät Jumalan tutkimatto-
mista teistä. Job on hiljaa Jumalan jatkaessa:

”Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies! Nyt minä kysyn sinul-
ta...Missä olit silloin kun minä laskin maan perustukset? Kerro, 
miten se tapahtui, jos osaat!...Tunnetko valon kulkutiet? Mistä 
nousee polttava itätuuli? Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sy-
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listä taivainen huurre…?...Sinäkö tunnet taivaan säännöt…?...
Sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan…?...”

Jumala vastaa Jobille kysymällä, kuka on tämä, joka peittää 
hänen tarkoituksensa mielettömillä puheillaan. Ja vaikka ky-
seessä on vanharaamatullinen totuus ennen uuden ajan epäilyä 
ja tieteellisiä todisteluja maailmasta, Jumala näyttää selvästi 
Jobille myös sen, että kauneus on asia, jota ihmiset eivät osaa 
tulkita oikein eikä heidän siksi pitäisi soveltaa niihin asioihin 
omaa puutteellista ymmärrystään ja logiikkaansa, kyseenalais-
tamalla Jobin tavoin Jumalan perustotuudet. 

Nämä seikat ymmärrettyämme, ymmärrämme myös, että 
ortodoksiusko-käsitteenä on fundamentalistinen yrittäessään 
kuristaa suureen ääneen todellisuuden absoluuttiseksi varmuu-
deksi ympärillämme, samalla kun se kutistaa meidän ”sensus 
communikuksemme” eli moraalisen yleistajumme postimerkin 
kokoiseksi, ja jonkun muun nuoltavaksi mitättömyydeksi suu-
ren ja mahtavan Jumalansa nimissä ja oikeutuksella, jota papit 
määrittelevät.
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Luojajumala
Demiurgi

”Promethus sekoitti savea veteen ja muovaili siitä ensimmäi-
sen ihmisen. Tämä muistutti Jumalia. Pallas Athene, järjen 
viisauden jumalatar, puhalsi elottomaan kuvapatsaaseen hen-
gen, ja savi punertui, siinä oleva sydän alkoi sykkiä ja käsivar-
ret ja jalat alkoivat liikkua ensimmäisen kerran. Näin muovasi 
Prometheus ensimmäiset ihmiset maailmaan.”

-”Kreikkalaisia satuja” (Weiling+Göös 1973)

Gnostikkojen mukaan kertomus Aatamista ja Eevasta kertoi 
omaa karua kieltään vähemmän viisaasta luojajumalasta, joka 
ei ollut perillä olevaisen perimmäisestä luonteesta. Minua al-
koi kiinnostaa Platonin näkemys Jumalasta ja jumaluudesta, 
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missä luojajumala Demiurgi katsoo työstäessään maailmaa, 
aistittava todellisuus, joka on aistihavaintomme kohde, sekä 
tila, jossa todellisuuden tekeminen tapahtuu, sillä vaikutti sil-
tä, että sekä kristinuskon että muidenkin uskontojen pohjalla 
on yhtenäinen käsitys jonkinlaisesta luojajumalasta, Demiur-
gista.

Jumalasta tai Jumalan puuttumisesta on kiistelty ihmis-
kunnan aamunkoitosta lähtien filosofien keskuudessa. Platon 
ei hyväksynyt aikalaistensa uskoa siihen, että yksittäiset, tun-
nistettavat Jumalat puuttuisivat ihmisten elämään ja antaisivat 
ihmisten tekemisten vaikuttaa itseensä. Ja sen lisäksi muutkin 
antiikin filosofit näkivät suuren ongelman piilevän siinä, mi-
ten ihmismieli saataisiin yhteisymmärrykseen todellisuuden 
kanssa. Platon on kiinnostava varsinkin siksi, ettei hän ollut 
uskonnollinen etsijä vaikka hän osasikin käyttää yleiskreikka-
laisia käsityksiä Jumalista kuolemattomina esikuvina (kreikka-
laiset ymmärsivät ihmisten kohtalon olevan tehdä voitavansa 
ja antautua pakon edessä). 

Ja vaikka Platonin käyttöön ottama demiurgi-käsite ei ole 
ylijumala vaan enemmänkin jumalallisen järjen ilmentymä 
vanhan kreikkalaisen jumalakäsityksen pohjalta, häntä voi 
oikeastaan syyttää tämän käsityksen myöhemmästä jatkoja-
lostuksesta uusplatonistien käsissä osaksi ortodoksista oppi-
rakennelmaa. Platon myös väitti, että melankoliset ihmiset 
olivat oppivaisempia ja etevämpiä – heillä oli myös eniten 
taipumusta mielenvikaisuuteen. Montaignen mukaan luke-
mattomat henget olivat tuhoutuneet omaan voimaansa ja 
hienostuneisuuteensa.

Platon oli ”ehkä kallistumassa” Holger Thessleffin mu-
kaan Faidonissa uskomaan fyysisen maailman kaikkien vas-
takohtien poistuvan korkeimmalla tasolla. Platonin, joka oli 
sekä-että ajattelija, mukaan myytit samoin kuin myös todel-
lisuus viittasivat ”hyvyyden” ideaaliin ihmisten keskinäisissä 
suhteissa ja jumaliin. 
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On väitetty, että Jumala oli kreikkalaisille ns. predikaattikä-
sitys, sillä antiikin Kreikassa oli luonnollista luokitella kaikki 
yli-inhimillinen jumalalliseksi, kaikki jumalallinen oli jollakin 
tavalla ensisijaista suhteessa inhimilliseen. Jumalallinen oli nä-
kymätöntä ja ihmiset jumalien kaltaisia, vaikkakin epätäydel-
lisiä. Nämä kaksi tasoa kuitenkin kommunikoivat jatkuvasti 
keskenään. Platonin aikaan jumalallinen kuten taivaskin, oli-
vat inhimillisen ja maallisten asioiden, muutosten ja vasta-
kohtien ”yläpuolella” eikä niiden sisällä kuten myöhemmin. 

Jokainen Platonin lukija epäilemättä käsittää, että hyvän 
objektiivisuus erosi miellyttävän suhteellisuudesta. Sielulla oli 
Platonin mukaan itsellään dialektinen kyky itsenäisesti pää-
tellä siitä aistimusaineksesta, jonka keskellä se jatkuvasti eli. 
Platonin Theaitetos-dialogissa Platon sanoo ”kaiken olevan 
liikettä eikä mitään muuta (156a4-5). Theaitetos ymmärtää 
Sokrateksen haluavan hänen vastaavan kysymykseen: minkä 
ruumiillisen kyvyn avulla me sielussamme havaitsemme pa-
rittomuuden ja parillisuuden ja muut tämänkaltaiset asiat? 

Theaitetos vastaa, että vastaavalla tavalla kuin noita aisti-
muksia varten, edellä kuvatun kaltaisia (havainnon kohteen 
olemassaoloa tai sen parillisuutta tai parittomuutta koskevia 
arvostelmia) varten on tuskin olemassa mitään erityistä sielun 
orgaania. Uskoisin, että sielu vain itsensä avulla toteaa, mikä 
on kaikelle yhteistä (185d8-e2). Timaioksen maailmankaik-
keuden syntydialogi alkaa olevan ja ei olevan välisellä erotte-
lulla (27d5-28a1):

”Edellisen voi käsittää järjellä ja ajattelulla, koska se pysyy 
aina samana, jälkimmäinen taas perustuu järjettömään luu-
loon ja aistihavaintoihin” (28a1-4). 

Platon kuvaa myöhemmin samassa dialogissa sielun tosi-
asiallista tilaa, miten mahtavaan virtaan heitetyt sielut eivät 
kykene vastustamaan virran voimaa, vaan joutuvat väkivaltai-
sen ja järjettömän liikkeen pyörteisiin, joka heittää harhailevia 
sieluja edestakaisin niin, etteivät ne enää sen jälkeen kyenneet 
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erottamaan ”Samanlaisen ja Erilaisen” välistä liikettä toisis-
taan (43c7-d4).

Tämä kohta on mielenkiintoinen ihminen vastaan Juma-
la-keskustelun kannalta, sillä Platonin mukaan universumin 
keskustassa elävä ja havaintojen virrassa ajelehtivan sielun 
ongelma on se, että se luulee ”Erilaista” liikettä ainoaksi to-
delliseksi liikkeeksi. Tästä kuvitelmasta se ei Platonin mukaan 
herää todellisuuteen ennen kuin antautuu itsessään olevan ja 
samana pysyvän kiertoliikkeen vietäväksi ja onnistuu järjen 
voimalla hallitsemaan sekavaa aistimusainestaan:

”Näin tehdessämme me saavutamme sen parhaan päämää-
rän (telos), jonka Jumalat ovat ihmisille antaneet, ja joka on 
paras elämänmuoto nyt ja vastaisuudessa” (90d1-7).

Platon etsii vastausta kysymykseen millainen suhde olevan, 
lepotilan ja liikkeen välillä on, ja siksi kysymys siitä, mitä 
liike itsessään on, nousee arvoituksellisen tärkeäksi ihminen 
vastaan Jumala-ongelmanasettelussa. Platon haluaa ihmisten 
korjaavan omassa päässään ne kiertoradoissa esiintyvät häiriöt, 
jotka johtuvat siitä hetkestä kun sielu yhtyi ruumiiseen, jotta 
heidän järkevä sielunosansa voisi myöhemmin sulautua osaksi 
kaikkeuden kiertoliikettä – eli mihin sen jälkeen tarvitaan 
Jumalaa? 

Uskonnonfilosofista keskustelua on sekoittanut joskus 
harmillisesti Platonin tapa kuvata kahden tason mallin ylem-
pää osaa jumalalliseksi, vaikka hän tarkoitti sen runollisen 
metaforiseksi sanontatavaksi enemminkin kuin todistuksena 
Jumalien olemassaolosta. Holger Thesleff kirjoittaakin kirjas-
saan ”Platonin arvoitus” (Gaudeamus 2011):

”Se, että Jumalat – sikäli kuin sellaisia on ja ne vaikutta-
vat ihmisten keskuudessa – eivät anna ”hurskaiden” tekojen 
vaikuttaa itseensä, on tärkein uskontokriittinen teesi Eutfro-
nin loogisten leikkien joukossa. Hurskaus supistetaan tässä 
lähinnä yhteiskunnalliseksi oikeamielisyydeksi eikä sitä lasketa 
perushyveeksi Valtion neljännessä kirjassa. Sitä, että Jumalat 
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eivät anna lahoja itseään korostetaan uskonnollisesti vakavam-
min Laeissa (ja Alkibiades II:ssa).”

Platon oli sitä mieltä, että myyttien Jumalat oli tehty 
väärällä tavalla ihannoiduksi ihmisiksi, jotka syyllistyivät 
samoihin erehdyksiin kuin tavalliset kuolevaiset. Todellinen 
jumalalinen identifioidaan Platonilla näin ollen ylempään 
platonilaiseen tasoon, joka on siis ymmärrettävä filosofisek-
si rakennelmaksi eikä miksikään mystiseksi uskonnolliseksi 
maailmaksi. 

Thesleffin mukaan myös Sokrateen kritiikki Homeroksen 
Jumalia kohtaan oli musertavaa: se veti ne alas ihmisten maail-
maan mehevin sitaatein, jotka muodostivat eräänlaisen hänen 
oman eettisen linjansa retorisen manipuloinnin ja Platonin 
Timaioksen demiurgi tarjoaa ennen kaikkea ratkaisun tietylle 
kahden tason mallin ongelmalle:

”Hän ei ole ylijumala, kuten luoja useimmin uskonnoissa 
on ollut, vaan jumalallisen järjen ilmentymä, joka antaa kai-
kelle syyn (aitia) ja takaa, että luotu kosmos on ainoa ja paras 
kaikista ajateltavista olevista maailmoista (erit. 31Ab, 37c).”

Tämä on erityisen mielenkiintoinen huomio: Platonin 
demiurgista tuli Thessleffin mukaan pahan maailmamme 
demoninen luoja. Kristillinen teologia alkoi hyödyntää myö-
hemmin kehittynyttä ns. keskiplatonismia (sen uskonnol-
lis-mystiset ja okkultistiset tendenssit tulivat yhä enemmän 
näkyviin Thessleffin mukaan ajanlaskumme alussa ja sulau-
tuivat myös erinäisiin keisariajan uskonnollisiin oppeihin). 
Kun vanhoihin jumaliin kyllästyttiin, niin vuodesta 176 al-
kaen neljä keisarin kustantamaa professoria opetti Ateenassa 
filosofiaa; platonismia, aristotelismia, stoalaisuutta ja epiku-
rolaisuutta:

”Platonismi pääsi puhuttelemaan nyt laajempaa yleisöä 
opilla ensimmäisestä jumalasta, korkeimmasta hyvästä, hyvän 
pojasta (vrt. Valtion aurinkovertaus) ja sielusta, persoonalli-
suuden kuolemattomasta osasta, joka ohjaa ruumiin toimin-
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toja sekä on osallinen ihmisen jalostumiseen ja rappioon.”
Kirkkohistoriasta näemme, miten bysanttilainen maail-

ma ja yhteiskunta, jotka olivat staattisia ja konservatiivisia, 
poikkesivat poliittisesta augustinolaisesta “De citavie Dei – 
Jumalan valtiosta” siinä, etteivät ne jakaneet sen näkemystä 
kahdesta kuningaskunnasta ja kahdesta kaupungista (Augus-
tinus oli Platoninsa lukenut ja yritti luoda Valtiolle kristillistä 
vastinetta), koska ortodokseista maailma oli osa Jumalan val-
takuntaa eikä sitä sellaisenaan voitu erottaa toisistaan pyhään 
ja epäpyhään.

Mutta jos Platon olisi nähnyt 300-jkr valtionuskonnoksi 
Roomaan julistetun kristinuskon aamunkoiton ja lukenut 
vanhojen kirkkoisien vääristeleviä tulkintoja kristinuskosta 
sekä Raamatun ilmiselviä väärennöksiä, hän olisi todennä-
köisesti kirjoittanut ”Valtiolle” uskonnollisen ja hyvin tuliki-
venkatkuisen superkriittisen jatko-osan, jossa olisi kovin sa-
noin ja sokraattisin menetelmin pilkkonut valheen tuhansiksi 
osiksi ihmisten ihmetellä ja miettiä, miksi valhe viihtyy niin 
hyvin perättömissä uskomuksissa ja siellä missä ei ole epäilyä 
eikä myöskään tietoa - aivan erityisesti ortodoksisuudessa, 
jonka julkinen pöyhkeily typeryydellä ja omahyväisyys olisi 
järkyttänyt suuresti järkevää Platonia, sillä eihän hänestä ollut 
heikkomielisempää ja vähemmän filosofisia ihmisiä kuin filo-
doksit - luulon ystävät, vastakohtana filosofit – tiedon ystävät 
(Platon Valtio V, 48oa).

Ortodoksiuskossa asioiden tilasta nykyisyydessä mutta 
myös erityisesti menneisyydessä, saa puhua vain tietyllä, kano-
nisoidulla tavalla ja muu puhe on ”de facto” kielletty - Dosto-
jevskin eräs henkilöhahmo ikään kuin vahvistaa tämän väittä-
mällä aina valehdelleensa silloinkin kun on ollut puhuvinaan 
totta – että kreikkalaiseen tapaan Jumalasta predikaattikäsit-
teenä, sillä antiikin Kreikassa oli luonnollista luokitella kaikki 
yli-inhimillinen jumalalliseksi; kaikki jumalallinen oli jollakin 
tapaa ensisijaista suhteessa inhimilliseen. Tämä vaikutti ylei-
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siin käsityksiin sekä hengellisestä että jumalallisuudesta. 
Jo Parmenides esitti ympärillämme alati muuttuvan maail-

man olevan epätosi ja että ainoa aito maailma oli muuttuma-
ton ykseys (tämä sai 1600-luvulla vahvaksi aisaparikseen pyrki-
myksen varmuuteen). Platon taas näki ihmisten yhteiskunnan 
eräänlaisena kaikkeuden ja yksilön kaltaisena kosmoksena, 
missä ihminen oli ensisijaisesti vastuussa itse elämästään (esim. 
Valtiossa X 617e ja Timaioksessa 42d-, 87c-90d), mutta ym-
märsi ”logoksen” aseman ihmissielun ”jumalallisena” osana kun 
hän viittaa Faidonissa (73a-), että sielun on ilmeisesti täytynyt 
tietää kaikki ideat ennen syntymistään. 

Thessleff kirjoittaa kirjassaan ”Platonin arvoitus” miten 
aluksi platonilaiset (Plotinos lisäsi platonilaiseen demono-
logiaan myös stoalaisia sekä pythagoralaisia lisäyksiä kuten 
kaikkeuden ”sympatian” ja puhdistusopit) vaikutteet, jotka 
saivat vastakaikua etenkin Itä-Rooman sivistyneistön ohuissa 
kerroksissa, tulivat aluksi kahdelta eri taholta, ennen kaikkea 
Areopagiselta Euriugenan kautta ja Augustinukselta Anselm 
Canterburylaisen kautta, Anselm painotti Thesleffin mukaan 
Jumalan täydellistä ”olevaisuutta” negatiivista teologiaa vastaan:

”Eräiden oppineiden protesteista huolimatta kirkko hyväk-
syi Dionysoksen selityksen, ja uusplatonistinen hypostaattioppi 
ja monet muut platonistiset ajatukset saivat näin uutta paino-
arvoa teologian puolella, joskin lukuisat yksityiskohdat jäivät 
kiistanalaiseksi, kuten esimerkiksi Jumalan (eli ykseyden) totaa-
linen määreettömyys tässä mallissa (ns. negatiivinen teologia).”

Tässä on ortodoksiuskon keskeisin ongelma. Uusplatonis-
missa oli liikaa ortodoksisen teologian ja mystiikan painolastia. 
Areopagilaisen oppeja alettiin vastustaa pienissä piireissä, sillä 
monet heistä huomasivat, etteivät Platonin ironiset dialogit tu-
keneet juuri lainkaan dogmaattisia tulkintoja, vaan päinvastoin, 
kirkolliskokousten päätökset ja kirkkoisien tulkinnat Raama-
tussa sekä itse uskosta perustuivat selvästikin jo Thessleffin vih-
jaamille väärille, osin jopa tahallisille, osin vain ymmärrettävän 
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tiedonpuutteen takia, tahattomille arvioinneille.
Kristillinen kirkko oli etupäässä Pietarin ja myöhemmin Tar-

soksesta kotoisin olleen Paavalin (joka oli saanut kreikkalaisen 
kasvatuksen, kasvoi stoalaiseen ajatteluun, ja oli sivistynyt mies 
ja jonka ajatuksia levitti tehokkaasti Antokian piispana toimi-
nut kirkkoisä Ignatius), luoma konstruktio, ja sen tehdessään 
he tulkitsivat Jeesusta omista ahtaista ja jyrkistä lähtökohdistaan 
niin, että itse Jeesus ei olisi katsonut hyvällä heidän toimiaan 
eikä missään nimessä eripuraansa ja opillisia hiustenhalkomi-
siaan. 

Usko Jeesukseen Kristukseen on Paavalin koko oppien kul-
makivenä. Mutta tämä usko ei ollut uskoa hänen ihmetöihinsä 
tai edes uskoa hänen messiastehtäväänsä. Paavali piti Kristusta 
jumalallisena olentona, jossa ”asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti”, Jumalan ”kuvana” ja ”esikoisena ennen kaikkea 
luomakuntaa”. 
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Paavali ja 
Augustinus 
näpräämässä 

Kristuksen nimissä
”On mahdotonta uskoa, nimittäin ellei jo usko. Ilmeisesti jot-
kut jo uskovat ja ovat siis siinä erikoislaatuisessa mielentilassa, 
joka määrittää uskovia ihmisiä tai uskovaisia. Nämä ihmiset 
ovat saavuttaneet tilan, jota moni halajaa vaan ei koskaan saa-
vuta. He ovat päässeet osallisiksi siitä oudosta uudesta symbo-
lisesta todellisuudesta, joka sijoittuu tämä tiedon maailman ja 
kirjaimellisesti kuvatun tuonpuoleisen väliin. Tässä on hen-
gellisen elämän ydin. Ihminen sitoutuu silloin aivan uuteen 
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kieleen ja kielenkäyttöön, jonka suhde mielikuvitukseen on 
mielenkiintoinen ja hankala.”

-Professori Timo Airaksinen
Vaikuttaa siltä, että Paavalin vanhurskausopissa on hellenisti-
siä vaikutuksia, kun hän vetoaa Vanhaan testamenttiin auk-
toriteettinaan. Sekä Augustinus että skolastikot opettivat, että 
tultuaan vanhurskautetuksi jumalallisen armon ja jumalallisen 
hengen avulla, kristitty pystyi tekemään Jumalalle mieluisia 
töitä. Mutta Luther kielsi tämän. Paavalin lunastusoppi herät-
tää tärkeän kysymyksen: kuinka Jeesuksen Kristuksen kärsi-
mys ja kuolema voivat lainkaan olla vanhurskauttamiskeino? 
Paavali ei ollut sanoissaan turhan tarkka tai jämäkkä. Jossakin 
teksteissä hän opettaa vanhurskaaksi tulemisen riippuvan yk-
sin uskosta. Mutta kumoaa sen melkein heti, muistuttamalla 
ihmistahdon tärkeästä vaikutuksesta siihen.

Yllättävää on se, ettei Paavali tosiasiallisesti koskaan puhu 
Jeesuksesta Kristuksesta opettajana tai hänen opetuksistaan, 
vaikka Jeesus Kristus yritti yhdistää sanat ja teot rohkaisemalla 
ihmisiä hyvään muutokseen oikeudenmukaisuuden puolesta 
käytännön elämässä. Hyvin harvoin Paavali vetoaa myöskään 
mihinkään Jeesuksen Kristuksen sanoihin moraalisena oh-
jeena, eikä koskaan hänen elämänsä antamaan esimerkkiin 
missään konkreettisessa tilanteessa. 

Tämän puute pitäisi panna hälytyskellot soimaan kristit-
tyjen päissä, sillä Paavalista riisuttu aito Jeesus Kristus ei ollut 
tuomitsija, vaan halusi ihmisten puhaltavat yhteiseen hiileen 
ja keskittyvän toisten virheiden etsimisen sijasta parantamaan 
omilla henkilökohtaisilla rakkaudenteoillaan oman ja yhtei-
sen elämänsä ongelmia. Rakkauden sijaan Paavali yhdistää 
käsityksensä uskovaisen pakosta kuolla lihalle voidakseen elää 
kuolemattomana hengessä. Hengen ja ruumiin vastakohta oli 
vanha platoninen aate, josta Cicerokin puhui, ja esimerkiksi 
Aleksandrian uusplatonistisessa ja uuspythagoralaisessa kou-
lussa tästä johtuen askeettinen elämänihanne oli luonnollinen 
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käsitys siitä, että Jumala yksin on puhdas ja hyvä ja aine epä-
puhdasta ja pahaa.

Verrataanpa Ciceroa, jonka kultivoituneessa ajattelussa nä-
kyy Platon ja kreikkalaisfilosofit enemmän kuin laki sallisi, ja 
Platonin Protagoras-dialogia (Protagoras 324a-b) keskenään. 
Sokrateksen kanssa väittelevä sofisti Protagoras on eri mieltä 
Sokrateen esittämän hyveen ykseysopin kanssa. Sokrateen 
väitteeseen, jonka mukaan hyveeseen kuuluvat oikeamielisyys 
ja hurskaus eivät voi olla asioita, koska jos niin olisi, olisi hurs-
kaus väärämielistä ja oikeamielisyys jumalatonta, Protagoras 
vastaa kaiken olevan suhteellista: jossakin suhteessa kaikki 
muistuttaa kaikkea, jopa valkoinen mustaa ja kova pehmeää. 
Tässä kohdin Protagoras esittää tunnetun väitteensä ihmises-
tä, joka on kaiken mitta, asioiden, jotka ovat, miten ne ovat, 
ja asioiden, jotka eivät ole miten ne ovat.

Ciceron mielestä taas ihmisen tuli pitää intohimonsa ku-
rissa ollakseen hyvä ihminen, siksi että Cicero edusti sitä ajat-
telua, ettei meillä voi olla voinut olla varmaa tietoa mistään, 
mutta ettei myöskään hyvyyttä voinut saavuttaa ilman että 
olisi ponnistellut tiedon saavuttamiseksi. Ciceron mukaan 
jotkut asiat olivat todennäköisiä ja toiset epätodennäköisiä. 

Paavali ei tajunnut, että hyvyydessä oli olennaista kyky 
oivaltaa, mikä missäkin asiassa oli totta, mitkä olivat asioi-
den keskinäiset suhteet, mitkä seuraukset ja mikä on minkin 
syynä. Juuri tämä tärkeä älyllinen prinsiippi loistaa hänen 
teksteissään poissaolollaan, ja erityisesti nykypäivänä silloin 
kun kaanoni ja dogmit tulevat mukaan yritettäessä keskustella 
ortodoksiuskosta. 

Myöhemmin Augustinus keksi ”ajan kristillisen suhteel-
lisuuden”, johon sisältyi mystiikka ja Jumala, kun hän selitti 
ajan niin, että vaikka meillä oli käsissä nykyhetki, voimme silti 
odottaa tulevaa ja muistella menneitä. Augustinuksen oveluus 
oli ymmärtää ajan sekä ikuisuuden välinen vastakohtaisuus; 
hän keksi Jumalan muuttumattomassa ikuisuudessaan nä-
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kevän kaiken. Augustinus ei elänyt ideoiden tai harhojen ja 
luulojen maailmassa, vaan hallitsi kovalla kynällä juuri muo-
toutumassa olevaa kristikuntaa keskenään eri mieltä olevien ja 
taistelevien kirkkojen ja sekopäisten kristillisten, jotka ”elivät 
pimeyden keskellä” kahnausten ristitulessa. 

Paha ei ollut hänelle todellista. Se oli hänen mukaansa 
vain hyvän puutetta. Augustinuksen mielestä valtio on korvi-
ke, jonka juuret olivat synnissä. Siksi elämä oli rangaistusta, 
mutta vallankäyttö ei. Augustinus on myös siksi tärkeä lähde 
selvittäessä nykyisen totuudenjälkeisen maailman alku- ja ki-
pupisteitä, että hän vetää rajan sekä maalliseen että hengelli-
seen ajatteluun siitä mikä on soveliasta ja tärkeää kun hän vas-
tustaa pakanaoppeja–ja filosofeja. Stoalaisessa metafysiikassa 
ja epikurolaisuudesta hän ei juuri välitä (koska piti stoalaista 
metafysiikkaa sen monistisen luonteen takia vääränä, missä 
karkeasta aineesta hienompaan henkeen on katkeamaton 
jatkumo - aina Jumalaan asti), mutta kylläkin uusplatonilai-
suudesta (he uskoivat yhteen, korkeampaan jumaluuteen), 
jonka Plotinos ja hänen oppilaansa Porfyrios olivat yhdistel-
leet Platonin opeista ripauksella ajan hengen muodissa ollutta 
stoalaista etiikkaa ja Aristoteleen logiikkaa.

Augustinuksen “civitas-opin” mukaan maailmanhistoria 
oli todellista ja jokapäiväistä kamppailua valon ja pimeyden 
yhteisöjen välillä, sillä inhoamiensa manikealaisten tavoin 
myös Augustinus näki näiden yhteisöjen elävän sekoittunee-
na maan päällä, kun hän sanoi, että valtakunta, josta oikea-
mielisyys puuttui, oli täysin roistojoukkoon verrattavissa, ja 
siksi hän kirjoitti “Jumalan valtion” yhdeksännessä kirjassa 
alaotsikolla: Millainen tieto tekee pahat henget niin rohkeiksi:

“Tämä sanan johto antaa muuten jo huomionarvoisia viit-
teitä, jos katselemme asiaa Pyhän Raamatun valossa. Henki-
olentoja nimitetään nimellä “daimones” järkevyyden ja tie-
don perusteella. Sana on kreikkaa. Apostoli sanoo kuitenkin 
Pyhässä Hengessä: ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. 
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”Jos tämä ymmärretään oikein, se tarkoittaa sitä, että viisau-
desta on hyötyä silloin kun siihen liittyy rakkaus. Rakkau-
detta se paisuttaa eli ohjaa röyhkeyteen ja tyhjänpäiväiseen 
pöyhkeilyyn. Pahoilla hengillä on siis rakkaudetonta tietoa, 
ja siitä syystä ne ovat paisuneita ja röyhkeitä. Ne tietävät kyllä 
jumalallisen kunnioituksen ja uskonnollisen palvelun kuulu-
van tosi Jumalalle. Silti ne ovat kahmineet kunniaa niin pal-
jon kuin mahdollista ja keneltä vain onnistuvat sitä saamaan. 
Ihmissielut eivät tiedä, mikä voima on Jumalan nöyryydellä, 
joka on ilmestynyt Kristuksessa pahojen henkien röyhkeyttä 
vastaan. Tämä röyhkeys on pitänyt ihmiskuntaa vallassaan 
niin kuin se ansaitseekin. Ovathan ihmiset pahojen henkien 
kaltaisia röyhkeydeltään vaikkeivat tiedoiltaan.”

Ketä nämä rakkaudettomat ja pahat henget sitten ovat? 
Vaikuttaa siltä, että ne ovat oikeasta ortodoksisesta opistaan 
kiinni pitävät ortodoksit itse ja heidän riitaisat ja rakkaudetto-
mat pappinsa. He eivät puhu eivätkä tee hyviä tekoja Jeesuk-
sen kristuksen rakkauden nimissä vaan pahoja. Turhantärkeät 
ja valheelliset ortodoksipapit ovat kahmineet valtaa Jumalan 
nimissä tehdäkseen paholaisen kanssa ihmisten elämän mah-
dollisimman vaikeaksi. Juuri he tulkitsevat Raamattua kuin 
piru Raamattua. 

Huolimatta siitä, että ortodoksikirkko osoittautui tekopy-
häksi teeskentelijäksi jo varhaisessa vaiheessa liittyessään eli-
melliseksi osaksi bysanttilaista hierakkista valtajärjestelmää, 
sen opetuksissa korostuivat vastuu ihmisen pelastumisesta 
“eukaristisessa yhteisössä”, missä oli tärkeällä paikalla näke-
mys maailmasta Jumalan terapeuttisen läsnäolon paikkana 
– asia, josta ortodoksit jaksavat kirjoittaa ja puhua, mutta 
mikä harvoin toteutuu käytännössä missään kirkon sisäisten 
ja kroonisten valtariitojen halvaannuttamassa umpioisessa ja 
ahdistavassa uskovaisyhteisössä vihan ja eripuran keskellä silk-
kana mahdottomuutena.

Myös bysanttilainen ihmisnäkemys erottui aikoinaan sel-
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västi läntisestä, jossa ihmiskuntaa tarkasteltiin pessimistisessä 
valossa. Katolisessa maailmassa kirkosta vahvistui voimakas 
laitos kun taas ortodoksit käsittivät kirkon mystiseksi orga-
nismiksi, joka oli vastuussa Jumalan asioista ja jolla oli vain 
rajoitetut institutionaaliset perusrakenteet. 

Mutta nämä ovat vain kauniita ja hämääviä sanoja piilot-
tamassa alleen teeskentelyn ja tekopyhyyden mestarien tai-
donnäytettä, hämätä ihmistä olemaan käyttämättä Jumalan 
hänelle antamaa epäilyn ja älyn lahjaa ratkoa itse elämän suu-
ria ja ihmeellisiä arvoituksia ilman jonkun ovelassa päässään 
keksimiä täyspöhköjä jaarituksia Jumalasta ankarana ja vihaan 
lietsovana vanharaamatullisena julmurina.

Vanhat ortodoksiset kirkkoisät, jotka nykyortodoksit ovat 
jo melkein unohtaneet, yrittivät epätoivoisesti muistuttaa 
uskovaisia kolmesta erityisen ikävästä seikasta, jotka kiihotti-
vat ihmisiä pahaan; himot, pahat henget ja kieroon kasvanut 
tahto. 

Pyhittäjä Markus Askeetin (k.436) mukaan nämä kolme 
himoa – rahanhimo, turhamaisuus ja nautinnonhalu – sokai-
sivat mielen. Mielenkiintoista hyvän ja pahan ongelmassa on 
se, että ortodoksiuskovaiset väittävät ettei Jumala ole tehnyt 
eikä luonut pahaa, “vaikka jotkut ovat harhautuneet sano-
maan sielussa olevan jotain luonnollisen pahaa”.

“Kieroon kasvanut tahto” on näistä kuitenkin papillisesti 
pahin ominaisuus jo siksi, että se on juuri se ominaisuus, joka 
saa uskovaisen ja papin käyttämään Jumalaa suojakilpenään 
tehdessään tietoisesti pahaa ja tekosyynä sille, etteivät ym-
märrä muka Jumalan tahtoa vastaan tekevänsä pahaa, vaikka 
Jeesus Kristus sanoi pahan olevan jo sitä, että ajatteli jostain 
pahaa.

Mutta “kieroon kasvut tahto” ortodoksipapilla ei välttä-
mättä ole huono asia – joskus jopa edellytys, sillä hän jou-
tuu koko papillisen elämänsä oikomaan mutkia totuuden ja 
valheen välillä selittäessään ortodoksiuskontoa tavallisille ja 
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yksinkertaisille (venäläiset ja karjalaiset) etnisille ortodokseil-
le, niille jotka ovat syntyneet ortodokseiksi, mutta tapakris-
tittyinä eivät tunne siitä muuta kuin ulkoiset jumalanpalve-
lusmenot.

Vain yksin itäiseen teologiaan perehtynyt ortodoksipap-
pi tietää sen ikävän tosiasian, että oikea uskominen on lähes 
mahdotonta jo siksikin, että todellinen usko en lajissaan luon-
teeltaan epäuskoa, jota on vaikea tunnustaa ja tunnistaa, niin 
ovelasti se on kääritty valheena kultakääröihin, ettei siitä saa 
selvää itse paholainenkaan kun sen sanotaan olevan oikea-
oppisesti tulkittuna ortodoksista “ihmissielun vapaaehtoista 
omistautumista Kirkon opetukseen ja opetuksen mukaiseen 
elämään”.

Eettiset valinnat ovat vaikeita. Harvoin voidaan epäilykset-
tä puhua oikeasta ja väärästä. Kristityistä kirjoittaessa on edes-
sä sama ongelma, josta Tuomas Akvinolainen sanoi totuuden 
tietämisen halun voivan olla pahe, jos koettaa päästä perille, 
mikä on totuus luontokappaleista, vailla asiankuuluvaa pää-
määrä, joka oli hänen mielestään vain ja ainoastaan Jumalan 
tunteminen.

Sokrates uhrasi totuuden puolesta henkensä. Aristoteleel-
le totuus oli pyhä velvollisuus. Mutta he eivät uskoneetkaan 
suvaitsemattomaan ja vainoavaan Jumalaan kuten keskiajan 
kristillisissä kirkoissa, mikä synnytti hyvänä puolena vaikka 
”hinnalla millä hyvänsä” halun etsiä totuutta. 

Spinoza kehitti Platonin ajatuksia eteenpäin ihmises-
tä, joka teki pahaa koska oli ymmärtänyt elämän väärin tai 
häntä oli harhautettu niin uskomaan. Myös aiemmin itseään 
älykkäinä pitäneet suurisuiset huijarit ja omankehun ystävät 
väittävät, ettei paha ole itsessään nähtävillä, vaan se vaanii 
lähellä itseään piilotellen odottamassa sopivia tilaisuuksia, ja 
löytyy myös olevan itsensä ytimestä. 

Edvard Westermarckin kirjoittaa ”Kristinusko ja moraali” 
(Otava 1984) kirjassaan Tuomas Akvinolaisen muodostaman 
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katolisen opin mukaan pahimman ja kuolettavimman kaikis-
ta valheista olleen se, joka oli Jumalan rakkauden vastainen, 
koska sillä halvennettiin ja tulkittiin väärin hänen totuutensa: 

”Tämän luontoinen valhe ei ole vain rakkauden ja hyveen 
vastainen, vaan myös uskon ja uskonnon hyveen vastainen”. 
Kuten Augustinus sanoi, ”on paljon siedettävämpää valehdella 
sellaisissa asioissa, jotka eivät ole uskonnon yhteydessä, kuin 
tulla petetyksi sellaisissa, joissa vailla uskoa tai tietoa ei voida 
palvella Jumalaa”.

Vatikaanissa tämä muodostui tavaksi. Lorenzo de Medi-
cin pullea ja ylensyönnistä isokokoinen hedonistiagnostikko-
poika, joka valittiin paaviksi Juliuksen jälkeen vuonna 1513, 
nimellä Leo X, ja josta Lutherin oli vaikea päättää, oliko Leo 
antikristus tai vain tämän lähetti, ja joka kuului ylettömän 
elämänsä keskellä taiteita ja tieteitä suosineeseen ns. huma-
nistipaavien joukkoon, totesi tyytyväisenä myytyään valtavilla 
summilla rikkaille arkkipiispan ja kardinaalin virkoja: Kuinka 
kannattavaa meidän kannaltamme tämä taikauskoinen satu 
Jeesuksesta Kristuksesta onkaan ollut.

Augustinuksen määritteli uskon olevan ”cum assensione 
cogitare”. Tuomas Akvinolainen oli samaa mieltä sanoessaan 
uskon olevan ajattelutapahtuma, jossa Jumalan armosta ta-
pahtuvasta tahdon käskystä hyväksytään jumalallinen totuus 
(minkä ei pitäisi olla sen julistamista vaan etsintää), ja niin 
se oli hänen mielestään Jumalan vapaan tahdon valvonnassa. 
Näin ajattelivat myös 1500-luvulla katolisen kirkon anekau-
pan ja kristilliset ihmeiden sekä pyhäinjäännösten myyjät 
Roomassa, joka oli jo muuttunut rappiossaan uudeksi Ba-
byloniaksi. 

Lateraalikirkon portaat, joita pitkin Jeesus oli ”legendan” 
mukaan kulkenut, koska enkelit olivat lennättäneet portaat 
Roomaan 300-luvulla, olivat vain yksi esimerkki ja kerrotun 
Leo X:n lausahduksen lisäksi läntisen kristillisen maailman 
moraalisen rappion, huijaamisen ja valehtelun korkeasta ta-
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sosta. 28 porrasta käsittävä Scala Sancta eli Pyhä portaikko 
on ilmeisesti tuotu Jerusalemista Roomaan neljännellä vuo-
sisadalla jKr. Sen toi Helena, Konstantinus Suuren äiti, joka 
teki kristinuskosta Rooman valtakunnan virallisen uskonnon. 

Luther heilutteli rajusti koko Rooman kirkon perustuksia 
kyseenalaistaen myös kirkon poliittisen vallan. Uskonpuhdis-
tus teki hyvää. Ja vaikka Luther ei ollut ensimmäinen kirkon 
sisältä tuleva kaanonin ja dogmien epäilijä, hän oli merkit-
tävin, sillä monet paavin typeryyksiin kyllästyneet kristityt 
alkoivat miettiä, tuliko ihmisen sittenkin tuli olla sellainen 
kuin oli vikoineen päivineen ihminen eikä korotettuna ylös 
taivaisiin mallioppilaaksi mikään kiiltokuva Jumalasta. 

Myöhemmin valistuksen ajan ajattelijat nostivat epäilyn 
ja kritiikin taas sille kuuluvalle paikalle. Mm. ensyklopedisti 
Dennis Diderotin mukaan kritiikki oli taito arvioida erilaisia 
ja useimmiten myös ristiriitaisia auktoriteetteja, joihin tie-
tomme tukeutuivat. Valistus synnytti suuret toiveet vapau-
desta olla, mitä ihminen haluaa olla ilman kirkon kahlitsevaa 
vaikutusta. 

David Hume, jolle järki oli intohimojen orja, ansaitsisi ko-
konaan oman lukunsa. Hän yritti vuosina 1741 ja -42 ilmesty-
neessä kaksiosaisessa ”Essays, Moral and Political”-teoksessaan 
ylittää oppineen ja arkisen maailman väliset ristiriitaisuudet. 
Itseään tämä älykäs oivaltaja piti jonkinlaisena hovissa asuvana 
toisen maan kuninkaan edustajana tai suurlähettiläänä, joka 
edusti seurallisuuden valtakunnassa oppineisuuden aluetta. 
Hume puhui ihmiskunnan hienostuneesta osasta, joka ei ol-
lut uppoutunut raakalaismaiseen elämään, vaan antautunut 
henkensä harjoittamiseen, ja voitiin jakaa oppineisiin sekä 
seurallisiin.

Oppineet olivat valinneet osakseen hengen ylemmät ja 
mutkikkaimmat toimet, jotka edellyttivät joutoaikaa ja yk-
sinäisyyttä. Seurallinen maailma taas liittyi sopusointuiseen 
mielenlaatuun ja mielihyvän tavoitteluun. Uskovaiset kuulu-
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vat seuralliseen maailmaan, vaikka viihtyvätkin kovin huonos-
ti toistensa seurassa, kuten suomalaisortodoksit, joilla tuntuu 
olevan enemmän pahaa sanottavaa toisistaan kuin hyvää. Täs-
sä olisi auttanut, jos joku olisi muistanut metafysiikan profes-
sori Robert Georg Gollingwoodin muistuttaneen:

”Älä ikinä kuvittele ymmärtäneesi kenenkään filosofin yh-
täkään toteamusta, ennen kuin olet päätellyt niin tarkkaan 
kuin suinkin mahdollista, mihin kysymykseen hän on tar-
koittanut sen vastaukseksi.”

Kysymyksen ja vastauksen logiikka on sekä tutkimuksen 
kohde että väline. Gollingwoodin mielestä kysymyksen ja vas-
tauksen logiikka oli inhimillisen ajattelun kuvaus. Kyse on 
tavoitteesta, johon on säännöllisesti pyrittävä, jos haluaa yltää 
päteviin tulkintoihin. 

Ihmisen käsityskyky ylsi juuri ja juuri puutteellisena ajan 
hahmottamiseen- ajatus, jota taas Immanuel Kant kehitti 
eteenpäin, olihan hänen mielilukemistoaan Michel de Mon-
taignen ”Esseiden” lisäksi myös Montaignen lempilukemis-
toon kuuluneet Augustinuksen ”Tunnustukset”, jota tässä 
kirjassa tutkimme lisää juuri niistä kohdista, missä Augustinus 
selvästi menee metsään ja arvioi asioita sekä ihmisluontoa sel-
västikin väärin ja puolueellisin, ei henkisin tai järkiperustein, 
tehden suurta vääryyttä sekä ihmiskunnalle että itselleen ja 
kristinuskolle. 

Augustinus sai muut uskomaan epätäydellisiä epätodelli-
suuksia, että sekä aika että oleminen eivät olleet hänestä vaan 
jostain korkeammasta riippuvia ulkopuolisia voimia, jotka 
lopulta nujertaisivat ihmisen, jos hän ei tottelisi ilmoitettua 
pyhää sanaa, missä pyhää on se, mitä kaikkein pyhin määrää - 
lähtökohtana on kielto olla koskematta kaikkein pyhimpään, 
sillä se pitää säilyttää ennallaan, muuten maailma ja ihminen 
ovat hukassa pahan ja synnin (myöhemmin kuvioon tulee 
mukaan A:lla syyllistävä ja tehokas kristikuntaa kauhulla yh-
dessä pitelevä pelotteluelementti: perisynti) keskellä.
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Augustinus ajatteli varmasti, että esimerkillisiä ihmisiä oli 
vähän ja että perisynti on opinkappale, joka kannustaa meitä 
ottamaan pieniä askelia kohti korkeampaa moraalia. Ehkä se 
saa meidät ymmärtämään, että omat inhottavilta tuntuvat 
luonteenpiirteemme ovatkin ihmislajin luonnollisia ominai-
suuksia kenelle muullekin tahansa, ei vain minulle. Augusti-
nus ajatteli näin, että kun myönnämme tämän ja puhumme 
myös avoimesti kaikille niistä, voimme oppia ja yrittää kor-
jata syntimme. Varhaisen kristillisen yhteisön, sen josta myös 
nykyisin maailmalla tunnettu ortodoksikirkko on syntynyt, 
perustui siihen, että kristinusko omaksui etevästi toisten hyviä 
tapoja ja ajatuksia kuten sen, että kun ajatteli myönteisiä aja-
tuksia, tuli samalla luoneeksi kuvitelman hyvästä maailmasta, 
jolloin myös väite maailman hyvyydestä saadaan myytyä ih-
misille, koska sen täytyy olla tosi. 

Augustinus loi menetelmän mikä salli ymmärtää ja nähdä 
kaiken vain etukäteen varmistetusta lähtökohdasta, mikä oli 
itse täydellisyys Jumala, jota tuli totella ehdottomasti ja kuu-
liaisena. Augustus oli tärkeä piispa elämänsä loppuaikana ja 
imi vaikutteita ulkopuolelta kokemustensa kautta suodattaen 
niitä esimerkiksi stoalaisuudesta kristinuskoon. Esimerkiksi 
tästä augustinolaisesta tavasta imeä sisäänsä kaikki olennainen 
muista aatteista ja uskonnoista sekä samalla jättää ne tyhjiksi 
kuoriksi käy hyvin se kun kristinusko muutti alkuperäisen 
epikurolaisen ihanteen, jossa ihmiset elivät ja filosofoivat pie-
nissä ryhmissä, itseensä ja sulautti sen itsensä sekä kristinus-
kon uusintavaksi luostarilaitokseksi. 

Kyse on pohjimmiltaan tärkeästä, ehkä tärkeimmästä ih-
misen psykologisesta prosessista ja vedenjakajasta uskon ja 
tiedon välisellä rajavyöhykkeellä, sekä varsinkin oman ajat-
telun ja ulkopuolisen määräämisen perusongelmista; näin 
myönteisessä ajattelussa vaadittavan oman ajatustoiminnan 
osuus jää vähäiseksi ja sekä itsepetoksen että ulkopuolisen 
manipuloinnin mahdollisuus kasvaa vaarallisen hallitsevaksi. 
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Silloin tylsinkin arki muuttuu salaperäiseksi ja jännittäväk-
si, kun se tervehtii meitä menneisyydestä ja antaa meille mah-
dollisuuden esittää epäreilua kovista, joka ei ymmärrä ihmistä 
eli itseään vaan syyttää tätä kaikesta siitä mitä itse haluaa. 
Augustinus sovelsi ajattelussaan myös antiikin stoalaisen psy-
kologian teoriaa, missä kaikki inhimillinen toiminta edellytti 
ihmismielen järjellisen keskuksen joko hyväksyvän tai hyl-
käävän jonkun ulkoisesta maailmasta tulevan käytännöllisen 
eli toimintaa suosittelevan vaikutelman. Arvostelma, jonka 
mukaan jokin tosiasiassa samantekevä, siis sellainen ulkoinen, 
joka ei ole omassa vallassa, on hyvä tai paha eli onnellisuuteen 
vaikuttava ja sellaisena reagoimisen arvoinen, on stoalaisessa 
psykologiassa tunne. Hyvä tarkoitti onnellisuutta edistävää, 
paha sitä estävää. 

Augustinolaisuus loi mustavalkoisen maailman perisynti-
pelotteluineen pienentäen ihmisen Jumalan edessä huijaavak-
si pelkuriksi, jonka ainoa todellinen pelastumismahdollisuus 
oli luoda itsestään tekopyhä Jumalan kuva muiden silmissä 
maailmassa, josta tunnettu raamatun tutkija, professori Heik-
ki Räisänen sanoo, että jos kaikki ovat Jumalan edessä yhtä 
syntisiä kuin julmin diktaattori, synti trivialisoituu. Miksi 
Augustinus teki niin kuin teki ja millaisin motiivein? Räisä-
sen mukaan alussa ei näet synnissä ollut kysymys yksityisen 
ihmisen mielenliikkeistä ja kielletyistä ajatuksista, vaan konk-
reettisesti siitä, että yksi kansa tai ihmisryhmä sortaa toista. 
Paavalillakaan ei ollut hänen mukaansa perityn synnin aja-
tusta; korkeintaan Paavalin tekstit tarjosivat kiinnekohdan, 
johon myöhempi perisyntioppi pystyi tarrautumaan. 

Ongelma tämä on myös siksi, että oman myötätunnon kiel-
täminen liittyy siihen psykologiseen puolustusmekanismiin, 
jota freudilaisessa traditiossa kutsutaan reaktionmuodostuk-
seksi; vastahakoinen omien, epätoivottujen luonteenpiirtei-
den myöntäminen pukeutuu vastakkaisiin ominaisuuksiin: 
kovuuteen, tunteettomuuteen ja ronskiuteen; onnen asetta-



85

minen kaiken muun edelle palvelee myös sopuisaa yhteiskun-
tasopimusta yhteiskunnan ja yksilön välillä, sillä se perustuu 
pelkoon ja ihmisen oman heikkouden tuntemiseen. 

Reformaation augustinolaiset perilliset ovat luterilaisuus 
ja kalvinismi, joihin on vaikuttanut myös stoalainen etiikka, 
jonka mukaan ”hyvää on vain järjellisen sielun hyve eli maa-
ilman rationaalisen järjestyksen tunnistaminen ja pyrkimys 
toteuttaa sitä”. Stoalaiset ajattelivat ihmisen tekevän virheitä 
asioita arvioidessaan pitämällä tosiasiassa samantekevää asiaa 
joko hyvänä tai pahana. 

Tätä aihetta sekä ihmisen jatkuvaa sekä hämmästyttävää 
kykyä teeskentelyyn ja petokseen (pahin petturuuden laji on 
itsepetos, sillä petturi on koko ajan läsnä ja tietää mitä on te-
kemässä oman itsensä ja tietämänsä totuuden vahingoksi) kä-
sitellään kirjassa etsiessä syitä siihen, miksi ihminen on luonut 
itsestään uskontojen avulla tekopyhän (eliitin) ihannekuvan, 
johon kukaan maanpäällä elävä ihminen ei missään muodos-
sa voi sopeutua ja itseään tähän ahtaaseen muottiin sovittaa, 
ollen aina omissa ja muiden silmissä syyllinen ja syntinen, 
epäkelpo ja paha lainrikkoja.

Ihminen ottaa itselleen usein painostuksesta tai ryhmäpai-
neesta aika hatarin esteettisen ”vaikuttaa kivalta tai näyttää 
hyvältä”-perustein identiteetin, myös uskonnollisen, joka 
määrää sen mikä ja kuka hän on; ihminen hylkää usein jon-
kin aiemmin omaksumansa näkemyksen, jos vastakkaista 
näkemystä edustaa joku, jota hän suuresti arvostaa. Ihminen 
voi olla vain oma itsensä muuten hän vain olisi olevinaan, 
jolloin vaarana on tekopyhyyden helmasynti, teeskentely ja 
valehtelu. Valitettavan usein meidät myös houkutellaan liian 
helposti ”namuilla” mukaan vaarallisiin omaa vapauttam-
me rajoittaviin leikkeihin – ehkä vaihtoehtojen puutteen tai 
luontaisten heikkouksiemme takia- jotka eivät ole alkuunkaan 
oman itsemme edun tai järjen ja omaehtoisen vapaan ajatte-
lun mukaista. 
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Mutta mikä itsepetos sitten pohjimmiltaan on? Halu uskoa 
voi johtaa itsepetokseen, sillä itsepetos syntyy silloin, kun ih-
minen uskoo johonkin asiaan, joka on hänelle mieluinen vain 
siksi, että se tuottaa mielihyvää vaikka ihminen tietäisi ettei se 
ole totta sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Tämä on nimenomaan kristinuskon ja aivan erityisesti 
ulkoisen hohdon omaavan ortodoksiuskon ongelma, vaikka 
Tertullianus, joka ensimmäisenä puhui sunnuntaista pidät-
täytymisenä maallisista puuhista, etteivät ihmiset antaisi tilaa 
paholaiselle, väänsi sen muotoon: epäilen ja siksi uskon, joka 
jo itsessään on hyvä käytännön todiste itsepetoksesta, teesken-
telystä ja tekopyhyydestä; kolmesta tämän kirjan tärkeimmäs-
tä punaisesta langasta, joiden avulla yritämme purkaa kuvaa 
ortodoksisesta ihmisnäkemyksestä.

Vaikka Luther ei suhtautunut valehteluun tiukan kieltei-
sesti, suomalaisille se jo sanana muodostui ylitsepääsemättö-
mäksi ongelmaksi. Luterilainen kirkko opetti olemaan herran 
nuhteessa ja ojennuksessa ja valehtelua pidettiin arjen syn-
neistä suurimpana, sillä luterilaisille usko sanan ehdottomuu-
teen sekä omaan uskontoon että kirkkoon on vieläkin vahva 
varsinkin ns. tango- ja taantumusrajan takana takametsien 
harvaan asutetussa Suomessa (jonkun teorian mukaan vanha 
jakolinja Punaisen ja Valkoisen Suomen välillä pitää kutin-
sa edelleenkin; Kotka-Tampere-Pori-akselilla).Vastauksia on 
yhtä monia kuin on päitä ajattelemaan ja suita kertomaan 
oma käsityksensä maailmasta ja siitä millainen se on omin 
silmin nähtynä ja koettuna. Augustinuksen avulla ”paavali-
laisuus” pääsi voitolle. Ennen Paavalin kristillisen moraalin 
voittokulkua, stoalaisfilosofi Marcus Aurelius kehotti kovetta-
maan sydämensä, vaientamaan mielikuvituksen, hillitsemään 
tunnekuohut ja sammuttamaan halut, jotta sielu olisi oma 
itsensä.

Yleisenä ongelmana kaikissa uskonnoissa on tosiasioita 
vääristelevien ja keksittyjen tarinoiden lisäksi siitä puhuvien 
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ja Jumalan ihmeistä ja ilmestyksistä ilmoittavien sanataitajien 
tekopyhyys ja katteeton idealismi sekä älykkäiden ihmisten 
(vahvat egot ottavat sanan voimalla mittaa tosistaan) voima-
kas halua ja kyky esittää asiat niin kuin he itse haluavat ob-
jektiivisesta totuudesta välittämättä, kun he väittävät Tuomas 
Akvinolaisen tapaan totuudenvastaisesti jonkun ideologian tai 
uskonnon tarpeisiin auktoriteetteina onnen tavoittelun olevan 
ihmiselämän tärkein tavoite.

Tiede oli aristotelisen tiedekäsityksen mukaan olevan 
tiedon omaksumista sekä systematisointia aina 1200-luvun 
loppupuolelle saakka, jolloin sen tehtävä oli ihmisen intel-
lektuaalisen sielunosan täydellistyminen; ajateltiin, että kun 
ihminen harjoittaa järkeään ja ymmärryskykyään filosofisen 
ajatteluprosessin myötä, hän tulee itse asiassa toteuttaneeksi 
syvintä inhimillistä, rationaalista olemustaan. 

Tieto ei tällaisena laajentunut tai muuttunut, vaan se oli 
opetettavissa ja omaksuttavissa sellaisenaan kokonaisuudes-
saan. Syntyi kiivaiden uskontojen rinnalle ideologiat ja va-
kaumukset, joihin moraalia alettiin istuttamaan. Uskonto ja 
valta sekä politiikka ovat yhdessä ja erikseen mielenkiintoinen 
ja tyhjentymätön kaivo aivan erityisesti ortodoksiuskon yh-
teydessä kuten Venäjällä. Siitä voi keskustella vaikka mistä, 
sekä kriittisistä että uskontoa suopeammin silmälasein katso-
vista näkökulmista, sillä keskenään taistelevat uskonnot olivat 
kiinnostuneita vallasta ja levittäytymisestä kaikkiin maailman 
ilmansuuntiin hallitsijoiden tuella palkkioksi heille antamas-
taan arvokkaasta avusta hiljentää ihmiset kuuliaisiksi sekä 
nöyriksi Jumalaa pelkääviksi alamaisiksi. 

Filosofian valtavirta on kadottanut lapsenmielensä ja muut-
tunut rikkiviisaaksi vakuuttaessaan meidät Platonista Haber-
masiin harmonian, konsensuksen ja kokonaisedun puolesta, 
vaikka yhteisöllisyys, perinteiset tavat mitata ja verrata oikeita 
asioita ja menneitä aikoja, ovat mennyttä uusien haastajien 
vyöryessä hyökyaallon tavoin yli kaiken, samalla kun vallitseva 
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tapa esittää asioita on typistynyt ja yksinkertaistunut ”kuvan 
ottaessa lopultakin niskalenkin sanasta”, vaikka historia ei 
olisikaan olettamusten mukaan erilaisten vastausten historiaa 
yhteen ja samaan kysymykseen, vaan koko ajan muuttuvan 
ongelman ja sen myötä muuttuvan ratkaisun historiaa.

Ajatus onnellisesta elämästä tulee skolastikko (fransiskaa-
niteologi Bonaventuran tiedon määritelmän mukaan usko 
oli korkeampaa jumalallista valaistumista edellyttävää tietoa 
kun taas maallinen tieto oli epätäydellistä uskoa) Tuomas 
Akvinolaiselta, joka Aristotelesta, jolle ”todellinen” hyvä oli 
onnellisuus (hyveellistä A:lle ei ollut teot sinänsä, vaan niitä 
tekevät ihmiset), mukaillen korosti täydellistä hyvää, jota hä-
nen mielestään kaikki ihmiset tavoittelivat piilottaen Jumalan 
läsnäolon samaan väitteeseen, sillä eihän voinut olla täydellistä 
ja hyvää maailmassa ilman sitä luonutta Jumalaa; onni oli 
ainoa hyvä asia, koska oli asioita, joita tehtiin niiden itsensä 
takia, ja asioita, jotka tehtiin jonkin muun takia. 

Huomionarvoista on se, etteivät antiikin skeptisismin 
1500-lukulaiset perilliset koskaan väittäneet kumoavansa 
kilpailevia filosofisia olettamuksia, joita ei voi sen enempää 
todistaa kuin kumotakaan, vaan heillä oli tarjota uusi tapa 
ymmärtää ihmisen toimintaa ja motiiveja toisin kuin kano-
nien ja dogmien suojapeitteeseen itsensä käärineen ortodok-
siuskon, joka näki ihmisen vain kapeasti Raamatun näkökul-
masta tarkasti sijoitettuna nöyrälle alamaispaikalleen. Tärkeä 
on myös Aristoteleen käsitys ”dialektisesta ongelmasta”, mistä 
on myös kysymys tässä kirjassa ortodoksiuskoa tutkiessani, 
sillä joihinkin esiin nouseviin ongelmiin on hyödyllistä tietää 
vastaus Aristoteleen tarkoittamalla tavalla valinnan ja välttä-
misen vuoksi. 

Jotkut piilossa olevat ja sinne jäävät ongelmat eivät taas ole 
itsessään hyödyllisiä kumpaankaan näistä tarkoituksista, mut-
ta niistä voi olla apua joidenkin muiden ongelmien ratkaisus-
sa, kuten kysymyksen ”uskon aitoustodistuksesta”kohdalla, 
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sillä on paljon asioita uskonkysymyksissä ja Jumalasta, joita 
emme halua itsessään vaan joidenkin muiden asioiden takia, 
jotta saisimme niiden avulla tietää jotain muuta, sillä uskossa 
on kysymys kirjaimellisesti uskosta ja tiedossa tiedosta.

Ongelmia ovat kuitenkin myös kysymykset, joiden yhtey-
dessä voidaan esittää toisilleen vastakkaisia päätelmiä. On näet 
epäselvää, onko asia näin vai ei, koska molempien kantojen 
puolesta voidaan esittää vakuuttavia argumentteja. Niihin 
kuuluvat myös sellaiset, joiden yhteydessä meillä ei ole argu-
mentteja, koska ne ovat niin suuria kysymyksiä, kuten juuri 
kysymys uskosta ja Jumalasta, ja siksi ajattelemme olevan vai-
keaa, ellei jopa mahdotonta, esittää niitä koskevia selityksiä.

Palatkaamme hetkeksi tämän yhteen oivaltavimpaan ajat-
telijaan uskonargumenteissa eli professori Timo Airaksiseen, 
joka jatkaa ideaansa siitä mistä uskovaisuus saa alkunsa. Se sai 
hänen mukaansa alkunsa halusta muuttaa maailmaa. Samal-
la tavalla kävi aineettomien tosiasioiden kanssa. Ihmisen on 
pakko kysyä kysymyksiä koskien henkistyneisyyttä ja henkis-
tynyttä maailmaa. Jos on jotakin, miksi? Jos on kuolema, mitä 
kuoleman jälkeen? Miksi hyvät ihmiset jäävät maailmassa tap-
piolle? Kysymykset tulvivat mieleen, koska ajattelun ja tun-
teen henkistynyttä maailmaa ei osata jättää silleen ja omilleen:

”Mielikuvitus ei jätä rauhaan vaan ajaa ajattelua eteenpäin 
kohti sellaisia ajattelun kiteytymiä, jotka voidaan nimetä. 
Paha on ja saa nimen paholainen ja hyvä nimen Jumala, ja 
niistä tulee persoonia. Kun nimet on annettu, hahmot herää-
vät eloon ja syntyy näytelmä, joka kuvaa noiden nimettyjen 
persoonien toimia ja keskinäisiä suhteita. Näyttämöksi syn-
tyy tuonpuoleinen, jossa siis kaikki tapahtuu. Sieltä toiminta 
valuu tänne meidän maailmaamme, katsomoon, tämänpuo-
leiseen todellisuuteemme, joka ilmeisesti on tuonpuoleisen 
armoilla. Ihminen on nyt hengellistynyt ja siis uskonnollis-
tunut. Mihin kaikkeen ihminen kykeneekään uskomaan, sitä 
olen aina ihmetellyt. Tulemme harvoin ihmetelleeksi, miten 
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ihmeellisiin asioihin oikeastaan uskomme. Toisaalta, kuka 
kertoo, mihin me oikeastaan uskomme? Kaikki riippuu täs-
sä me -sanan alasta. Suomalainen tapakristitty ei usko juuri 
mihinkään, ei ainakaan uskontunnustukseen. Leipäpapit las-
ketaan samaan luokkaan.”

Suomalaisten enemmistö ei tiedä mitä syntyjä syviä orto-
doksikirkon sisällä keskustellaan. Ennen kuin etsimme seli-
tyksiä näihin suuriin kysymykseen, tutustumme ortodoksius-
kon suurimpaan julkiseen salaisuuteen eli Pseudo-Dionysios 
Areopagitan älyllisesteettiseen huijaukseen ja suuren luokan 
väärennökseen.
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Pseudo-Dionysios 
Areopagitan 
väärennös

”Joka on saavuttanut himottomuuden, on saanut armon Ju-
malan edessä. Jos tahdot voittaa himolliset ajatukset, hanki 
varustukseksesi itsehillintä ja lähimmäisenrakkaus.”

-Pyhittäjä Johannes Siinailainen

Platonin Akatemian väittelyharjoituksissa toinen osapuoli eli 
vastaaja oli sitoutunut kannattamaan jotakin väitettä eli teesiä 
ja toinen osapuoli yritti kysymyksiä esittämällä saada vastaa-
jan myöntämään jotain sellaista, jonka perusteella hänen oli 
pakko myöntää alkuperäinen teesi virheelliseksi tai ainakin 
ongelmalliseksi.

Historia on opettanut, että huolimatta eri opetusten eri 
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sanoista, sekä katolinen että ortodoksinen kirkko ovat kul-
keneet samaa tietä yhdessä maallisen vallan kanssa jakaessaan 
maailman hyviin ja pahoihin saaden siitä sekä maallista että 
henkistä kunniaa ja mammonaa itselleen, samaan aikaan kun 
Aristoteleen kehittämä dialektinen keskustelumuoto hävisi 
vähitellen, muuttuen ensin kankeaksi oletettujen taivaallis-
ten totuuksien toisteluksi ja sitten jyrkiksi opeiksi, missä jyrisi 
ankaran ja ehdottoman Jumalan ääni.

Aristoteles ajatteli, että tarkastelemalla erilaisia strategioita 
ja argumentointimuotoja, oli mahdollista kehitellä yleistä teo-
riaa erilaisia argumentointitilanteita varten. Hän yritti kehit-
tää menetelmän, jonka avulla voimme uskottavien käsitysten 
pohjalta muodostaa päätelmiä kaikista esitetyistä ongelmista 
ja välttää sanomasta mitään ristiriitaista silloin kun joudumme 
itse puolustamaan jotain tiettyä näkökulmaa. Aristotelinen di-
alektiikka menetelmänä takasi sen hyvin osaavalle paremmat 
selvitysmahdollisuudet väittelyissä kuin sitä osaamattomille.

Näitä korvaamattomia taitoja tarvittiin kun idän ja län-
nen kirkoilla oli ns. paleologos-kaudella (Konstantinapolin 
lopullista valtaamista edeltäneen hallitsijasuku Paleologoksen 
mukaan vuosina 1261-1453) paljon yhteyksiä ja keskustelu-
ja keskenään katolisesta uskosta. Bysanttilaiset kirkonmiehet 
tapasivat keskustella perinpohjaisesti ns. unionikokouksissa 
Lyonissa vuosina 1274 ja uudelleen Ferrara-Firenzessä 1438-
1439 läntisen teologian skolastikkojen kanssa.

Erot olivat kuitenkin suurempia kuin yhdistävät usko-
nasiat vaikka ensimmäinen merkittävä kreikankielinen unio-
nisti, Demtrios Kydones (1324-1397), oli keisari Johannes 
VI:n (1347-1370) hyvä ystävä ja pitkäaikainen ministeri, ja 
joka itse myöhemmin kääntyi roomalaiskatoliseksi uskoes-
saan, että ainoastaan unioni Rooman kanssa voisi pelastaa By-
santin keisarikunnan, käänsi kreikaksi Tuomas Akvinolaisen 
teokset ”Summa contra Gentileksen ja Summa Theologiaen”, 
ja hänen munkkiveljensä mm. Augustinuksen sekä Hierony-
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moksen teoksia.
Bysantissa Jumalan olemuksen ykseydestä puhuttaessa ko-

rostettiin aina myös Jumalan olemuksen ehdotonta tutkimat-
tomuutta. Lännessä Augistinuksesta lähtien 400-luvun alusta 
kolminaisuusteologian lähtökohtana oli taas jumaluuden yk-
seys ja kristillisyys oli ”uskonnollistunut” eli muuttunut osaksi 
vallitsevaa järjestelmää instituutioita palvelemaan.

Ortodoksit uskovat sydämen olevan tuonela, johon Jeesus 
Kristus laskeutuu vapauttamaan Saatanan orjuudesta ihmis-
sielun. Sydän on heille hauta ja elämän voima sekä sisäinen 
ihminen. Ihmiselämän arvo on heille kirkollisessa yhteiselos-
sa tapahtuva. Siksi ortodokseille kirkko on tärkeä ja nimen-
omaan apostolinen ja katolinen kirkko, mikä merkitsee sym-
bolisesti lääkettä ja parantavaa kirurgiaa synnin tuhoamissa 
ihmisissä – ihminen ei näet ole vain pelkästään ruumiillinen 
olento, ihmisen kallein aarre eli sielu tekee hänestä ortodok-
seille Jumalan kuvan mukaisen vapaan henkilön.

Paleologos-kauden tärkeimmän kirkkoisä eli Pyhä Grego-
rios Palamaksen (k.1359) kehittelemä ns. hesykastinen teo-
logia, jonka pohjalla on Jumalan luomattomien energioiden 
näkeminen, halusi tähdentää kristillisen kokemuksen tärke-
yttä. Hesykastit eivät etsineet yksilön pelastusta, yhteisöstä 
eriytymistä, vaan enemmänkin Kirkon yhteisöllistä askeesia.

Kun itäistä kirkkohistoriaa lukee ortodoksien itsensä kir-
joittamana, huomaa, miten asioita selitellään ja kaunistellaan 
parhain päin tämän päivän ortodoksinäkökulmasta välittä-
mättä tosiasioista; esimerkiksi Konstantinapolin patriarkka 
Fotiosta mainostetaan ortodoksihistoriassa 800-luvun by-
santtilaisen renessanssin ja humanismin merkittävimmäksi 
nimeksi. 

Mutta mitä oli tuo käsitehirviö ”bysanttilainen renes-
sanssi”? Ei mitään, sillä mitään sellaista ei ole ollut olemas-
sakaan muuta kuin epätotena ilmaisuina ajankohdalle, mikä 
oli kaikkea muuta mutta ei lähelläkään aitoa Firentzestä ja 
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katolisen kirkon suojaamaa renessanssia. On ollut vain halu 
selittää antiikin klassikot kristillisestä näkökulmasta uudel-
leen, ei niiden alkuperäisessä merkityksessä, vaan Raamatun, 
kirkkoisien sekä kirkolliskokousten oppien luomien ahtaiden 
näkökuomien sisään sopiviksi tulkinnoiksi ortodoksisesta 
kristillisyydestä ja kreikkalaisesta kulttuurista.

Uutta ja merkittävääkin ajattelua syntyi läpi kristillisten 
vuosisatojen varsinkin lännessä. Esimerkiksi 1300-luvulla 
syntynyt nominalistinen filosofia luopui William Ockhamin 
johdolla antiikin ajoista olleesta näkemyksestä, jonka mukaan 
”käsitettävyys olisi ollut maailman objektiivinen ominaisuus, 
ja että maailmaa koskevat perimmäiset totuudet olivat jo tun-
nettuja”, vaikuttaen osaltaan siihen, että ”aristotelisen mal-
liin”, jota mm. Pyhä Gregorius Palamas käytti hyväkseen teo-
logisissa opetuksissaan, perustunut tieteenkäsitys, totuuden 
omistaminen ja pyrkinen varmuuteen, muuttui ajan myötä 
totuuden etsimiseksi ja epävarmuuden sietämiseksi. 

Aristotelista dialektiikkaa sovellettiin väittelyharjoituksiin, 
keskusteluihin ja filosofisen tiedon edistämiseen. Uusplato-
nistista peruskäsitteistöä käytettiin teologisten asioiden ilmai-
suun ja kehittelyyn kuten oppiin pyhästä kolminaisuudesta, 
maailman luomisesta ja tieto-opillisia koskevissa kysymyksis-
sä.

Ongelmaksi kuitenkin muodostui jo heti kristinuskon 
alusta lähtien se, etteivät teologiset väittelijät dogmien ja kaa-
nonin astuttua mukaan tähän epäsuhtaiseen peliin ihminen 
vastaan ”Jumala–vapaus-vankeus”-akselilla, halunnet ja myö-
hemmin, eivät enää kyenneet tunnistamaan, ja tunnustamaan 
virhepäätelmänsä, yrittäen sen jälkeen välttää niitä, mikä oli 
A:n mukaan edellytys väittelyissä menestymiselle.

Hyvä esimerkki tällaisesta täydellisestä sokeudesta keskellä 
valoa, on kun Pyhä Gregorios Palamas sanoi ortodoksises-
sa yhteisössä vaikuttavan, silloin kun se on terve ja toimii 
Jumalan nimissä, ”todellinen Jumalan näkeminen”, eli tieto 
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korkeimmasta kokemuksesta - sekä teot ja elämä, mitkä olivat 
hänen mukaansa itäisen teologian todellinen tutkimuskenttä.

Ensiksi olisi kyettävä määrittelemään kysymyksin yhdessä 
– eikä niin kuin on ollut tapana, erikseen kuinka monella 
tavalla voimme ja saamme puhua samasta yhdestä, joka on 
meille kaikille erilainen mutta silti samanlainen siinä merki-
tyksessä kun siitä yhdessä puhumme - kuten uskosta ja Juma-
lasta ortodoksit tekevät eli vaikenemalla siitä mitä se ei ole, 
pelätessään ettei se ole mitään.

Aristotelisesti ajateltuna tällöin ”dialektinen ongelma” on 
tuo edellä esitetty kysymys ja pelkurimainen vaikeneminen 
”siitä mitä se ei ole”, sillä niin ei saa tehdä, koska se liittyy sekä 
valintaan, välttämiseen, totuuteen ja tietoon, sellaisenaan, 
toimien apuna erään toisen paljon suuremman ongelman - 
mikä on Jumala: onko häntä edes olemassa – mahdollisissa 
ratkaisuyrityksissä.

Aristoteles sanoi, ettei kukaan järjissään oleva esittäisi sel-
laista premissiä, joka ei ole kenenkään mielestä uskottava, 
eikä asettaisi sellaista ongelmaa, joka on ilmeinen kaikille tai 
useammille, sillä jälkimmäinen ei synnytä kysymystä ja edel-
listä ei kukaan myöntäisi. Sen sijaan hänen mielestään tällai-
nen ”dialektinen premissi” esittäisi kysymyksenä käsityksen, 
joka on uskottava kaikkien, useampien tai viisaiden ja viisaista 
kaikkien, useampien tai tunnetumpien mielestä, ja joka ei ole 
paradoksaalinen.

Aristoteles ei tuntenut Plotinosta, joka teki juuri näin ja-
kaessaan teoksessaan ”Ennades” olevaisen kolme alkuperus-
tetta olevaisen perimmäiseen jumalaiseen syyhyn, josta käsin 
ykseys oli nähtävissä kokemuksen ulkopuolella olevana trans-
sendenttina eli tuonpuoleisena kahdessa erillisessä todellisuu-
dentasossa, mielessä ja sielussa. Plotinoksen esittämä uskoma-
ton väite olisi silti ollut A:n mielestä dialektinen premissi, sillä 
hänen mukaansa sellaisia olivat myös uskottavien käsityksen 
kaltaiset väitteet vaikka ne eivät olisikaan olleet totta sanan 
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varsinaisessa merkityksessä.
Aristoteles sanoi, ettei ole tarpeen tutkia kaikkia teesejä 

tai ongelmia vaan ainoastaan sellaista, jota voi pohtia se, joka 
tarvitsee perusteen eikä rangaistusta tai aistimusta. Nimittäin 
hänen mielestään sellainen, joka pohtii, pitääkö kunnioittaa 
Jumalia ja rakastaa vanhempia vai ei, tarvitsee rangaistuksen. 
Ja se, joka pohtii, onko lumi valkoista vai ei, tarvitsee aisti-
muksen.

Antiikin viimeiseksi teologiksi ja mystikoksi kutsuttu Pseu-
do-Dionysios Areopagita unohti Aristoteleen muistutuksen, 
ettei ollut tarpeen käsitellä sellaista, joka oli liian lähellä to-
distusta, tai sellaista, joka oli liian kaukana siitä - edellisestä 
ei olla tietämättömiä, ja jälkimmäinen vaati hänen mielestään 
enemmän kuin mihin tällainen harjoitus riitti – kun hän vuo-
sien 485-520 välisenä aikana naulasi kirjoituksillaan tekstiko-
koelmassaan ”Corpus Areopagticum” viimeiset naulat aidon 
uskonnollisen ilon ja epäilyn arkkuun. 

Aeropagitan mukaan jumalallinen todellisuus ylitti sen, 
mitä voimme ajatella tai kielellämme ilmaista; Jumala oli sa-
nomaton, lausumaton ja kuvaamaton. Jumalainen olemus on 
noista ajoista lähtien tulkittu kokonaan toisenlaiseksi kuin 
inhimillisen järjen tavoitettavissa oleva todellisuus. Ja vaikka 
voimme puhua Jumalasta maailman syynä, meillä ei voi olla 
tietoa Jumalan olemuksesta tai luonnosta, sillä premissit olisi 
pitänyt valita Aristoteleen tapaan yhtä monella tavalla kuin 
erotimme määritellessämme premissiä, ottamalla esiin kaik-
kien, useampien tai viisaimpien käsityksiä sekä vastakkaisia 
käsityksiä siitä, miltä asiat näyttivät.

Tällaisia sanoja Jumalan yhteydessä kuin mitä Aeropagita 
käyttää, ei ole käsiteltävä ainoastaan selvittäen, kuinka monel-
la eri tavalla niitä voidaan käyttää, vaan olisi myös yritettävä 
määrittää niiden eri käyttötapoja, sillä emme oikeasti tiedä 
minkälainen jumalallinen todellisuus on, tiedämme vain pe-
rinteisen kristillisen teologian tulkinnan mukaan sen, mitä 
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se ei ole. 
Vai tiedämmekö muka? Epäilenpä vahvasti kun lukee teo-

logisia kirjoituksia läpi. Eikö Jumala ole sittenkin vain sana: 
ihmisen käsitettävissä ja kirjaimellisesti kuvattavissa olevan 
järjen luoma konstruktio eikä todellinen Jumala? Esimerkiksi 
ei ole vain sanottava, että hyvää ja tervettä sanotaan yhdellä 
tavalla hyviksi ja hyvää mieltä tuottavaa ja tervettä toisella 
tavalla hyviksi; olisi sanottava, että edellisiä sanotaan hyviksi 
siksi, että ne tuottavat jotakin eikä siksi, että ne itse olisivat 
tietynlaisia. 

Samoin pitäisi menetellä myös ikuisuuskysymystä ihminen 
vastaan ”Jumala-vapaus-vankila”-akselilla pohdittaessa, mikä 
on välttämätöntä ja mikä on seuraus siitä, että se joka luulee 
sitä välttämättömäksi, nostaa sen sellaiseksi omaksi vahin-
gokseen vaikka epäileekin sisimmissään herkeämättä, ettei se 
olekaan sitä mitä hän luulee sen olevan.

Tässä kirjassa kierrämme näitä kysymyksiä kuin kissa 
kuumaa puuroa hamaan loppuun asti löytääksemme oikeat 
kysymykset ja niihin monia erilaisia sopivia vastausehdokkai-
ta - sanoivathan jo Bacon ja Descartes aikoinaan, että tietoa 
voi saada vain kysymyksiin vastaamalla, kysymysten tuli olla 
oikeita - ja ne piti esittää oikeassa järjestyksessä. 

Baconilainen terveen järjen vallankumous, jossa täsmälli-
siin kysymyksiin haluttiin täsmällisiä vastauksia, ja lähteisiin 
ei enää suhtauduttu kunnioittavan tarkkaavaisesti, tapahtui jo 
1800–luvulla. Siksi on hyvä kehittää baconilaista ideaa eteen-
päin kyseenalaistamalla kaikki ortodoksiuskon pyhät dogmit 
ja kaanonit kuten kristinuskon ihmisvastaisia näkemyksiä 
sekä erityisesti sen julminta muotoa, ihmisen himottomuutta.

Ortodoksiteologit korostavat himottomuuden olevan 
sielun terveydentila, mutta ovat unohtaneet Herakleitoksen 
muistutuksen vastavoimien taistelusta rakentaa kaaoksesta 
synteesin. ”Mutta mitä muuta elämä voi muka olla kuin lo-
goksen draamaa?”, kysyi kuuluisan ”Länsimaisen perikato” 
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(1961 Kirjayhtymä)-kirjan kirjoittaja Oswald Spengler väi-
töskirjassaan Herakleitoksesta:

”Elämä on näytelmä, joka tarkoituksenmukaisuudessaan 
on subliimia, yhtä tarkoituksetonta kuin tähtien kulku, kuin 
maan liike, kuin vaihtelu maan ja meren välillä, jääkausien 
ja alkumetsien välillä. Sitä voi vain ihailla tai itkeä . Mutta 
sellaista se on.”

Herakleitoksen aikalaisilta puuttui oikea jumalkäsitys ja 
oikea usko. Herakleitos koetti ymmärtää Jumalan tai logoksen 
edesottamuksia ilman suurempaa menestystä mutta viitoitti 
aloitussanoillaan ”Jumala pitää kaikkea kauniina, hyvänä, oi-
keana, kun taas ihmiset ovat alkaneet katsoa mitä oikeaksi, 
mitä vääräksi, ja kun on kuunnellut ei minua vaan logosta 
minussa, viisasta on silloin tunnistaa kaikki yhdeksi ja samak-
si” tietä myöhempien aikojen epäilijöille löytää ne molemmat.

Aristoteleen mielestä kukin premissi oli valittava mahdol-
lisimman yleisessä muodossa ja tehtävä yksi moneksi. Hän 
muistutti, että on tutkittava tapauksia, joissa puhutaan pysy-
västä ominaisuudesta ja puuttumisesta. Näin voidaan ajatella 
myös Jumalan suhteen. Filosofiaa varten näitä asioita on tar-
kasteltava suhteessa totuuteen mutta dialektisesti suhteessa 
käsityksiin.

Toisenlaisen näkemyksen esittää emeritusprofessori Tar-
mo Kunnas kirjoittaa kirjassaan ”Mitä jäljellä moraalista” 
(Kirjapaja 2002), joka luterilaisena kokee puritaanisuuden ja 
uskonnollisen pietismin luonnollisten vaistojen tukahdutta-
jana, mikä aiheuttaa neuroottista ahdistusta vapaille sieluille, 
ihailee ylhäältä professorimaailmansa älylliseltä korokkeelta 
kirjojen korkeudelta ortodoksisuutta, ortodoksisen perinteen 
tarjoavan edustajilleen paljon enemmän tunnetta ja mystiik-
kaa kuin luterilaisuus. Kunnaksen mukaan ortodoksinen 
katse on kääntynyt sisäänpäin kuten tunnelma varhaisissa 
romaanisissa kirkoissa:

”Ulkoisen maailman aineelliset arvot ja käytännölliset 
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vaatimukset jäävät ortodoksisessa perinteessä etäämmälle. Se 
on tavallaan radikaalimpaa kristillisyyttä kuin tähän todelli-
suuteen vahvasti juurtunut käytännön läheinen ja valistunut 
luterilaisuus. Ortodoksinen perinne on enemmän tunnetta ja 
estetiikkaa kuin yhteiskunnallista vaikuttamista. Ortodoksi-
suuden todelliset kasvot näyttäytyvät Andrej Rublevin maala-
uksissa, Nikolai Berdjajevin filosofiassa ja Alexander Skrjabi-
nin musiikissa. Vaikka uskonto on luterilaiselle muodollisesti 
yksityisasia, se on voimakkaasti läsnä yhteiskunnassa ja sen 
sosiaalipolitiikassa.”

Uskonnollisesti idealistinen romantikko Kunnas kirjoittaa 
kauniisti kun asioita katsoo kaukaa tai lukee yleviä ajatuksia 
esittävistä kirjoista. Mutta hän ei huomaa katsoa lähellä ole-
via yksityiskohtia, sillä tässä tapauksessa vastakkaisten asioi-
den nimityksissä ei ole huomattavia eroja, mutta niiden ero 
on lähemmin tarkasteltuna suuri. Ehkä siksi Kunnas menee 
optiseen harhaan kysyen siksi kirjassaan väärän kysymyksen: 
alkoiko modernin ihmisen narsistinen kehitys Descartesin 
tunnetusta ajatuksesta, joka hänen mukaansa väärin tulkittu-
na kuuluu minä ajattelen, minä siis olen olemassa: 

”Ihmisen yksilöllinen ego tuli kaiken keskukseksi. Ihminen 
ei enää tarkkaillut ja pyrkinyt ymmärtämään kuulaasti itses-
sään piilevää suurta olemassaoloa, vaan pientä minuuttaan, 
jota hän luuli suuremmaksi.”

Juuri tällä tavalla värikkäiden ikkunoiden kautta luterilai-
set, vaikka minusta Kunnasta ei voi pitää uskovaisen sanan 
varsinaisessa merkityksessä, vaan päinvastoin kristinuskolla 
esteettisesti leikkivänä esteetikkona, näkevät ”ruoho on vih-
reämpää aidan toisella puolen”-tyyppisesti ortodoksisen hil-
jaisen mystiikan, joka kutsuu mukaansa ihan kuin se olisi ris-
tiriidatonta, oikeaa uskomista, vailla älyllistä kompleksisuutta 
ja taisteluja vallasta oman yhteisönsä ja muun yhteiskunnan 
kanssa ja välillä. 

Ehkä kaikkein huvittavin on Kunnaksen väite siitä, ettei 
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ortodoksiuskonto ole moraalisten dogmien, synnintunnon 
ja syyllisyyden uskonto. Mitä se sitten on? Sitä hän ei kerro 
koska ei tiedä, kun sitä eivät tiedä oikeat ortodoksitkaan, tai 
ne harvat jotka tietävät eivätkä halua puhua siitä. Kunnaksen 
väitteissä täyttyy Aristoteleen muistutus kirjassaan “Aristote-
les: Topiikka ja Sofistiset kumoamaiset” (Gaudeamus 2002) 
siitä, että se, joka on sanonut jotain, mitä tahansa, on erässä 
mielessä sanonut paljon asioita (ehkä liikaa tarkoituksenaan 
hämätä oikeat tarkoitusperänsä?), koska jokaisesta asiasta vält-
tämättä seuraa myös paljon asioita:

“Esimerkiksi sanomalla, että joku on ihminen, henkilö on 
sanonut, että tämä joku on eläin, elävä, kaksijalkainen sekä 
järjestä ja tiedosta osallinen. Siten jos mikä tahansa näistä 
seurauksista kumotaan, kumoutuu lähtökohtakin. On kui-
tenkin varottava tekemästä asiaa vaikeammaksi, sillä joskus 
on helpompi kumota seuraukset ja joskus taas itse esitetty 
väite ( II-kirja:20).”

Aristoteles yrittää kumotessaan ja puolustaessaan dialek-
tisia premissejä saada meidät tutkimaan asian syntymisiä ja 
häviämisiä sekä sitä tuottavia ja hävittäviä tekijöitä, sillä A:n 
mielestä ne asiat, joiden syntymiset olivat hyviä, olivat itsekin 
hyviä. Ja jos asiat olivat kerran hyviä, niin hänen mielestään 
hyviä olivat myös niiden syntymiset. Ja taas ne, joiden synty-
miset olivat pahoja, olivat itsekin pahoja, ja jos itse asiat olivat 
pahoja, niin pahoja olivat myös niiden syntymiset.

Vaatiiko sitten totuuksien etiikka meiltä luopumista? Tämä 
kysymys kosketti Platonia hänen yrittäessä raivokkaasti todis-
taa, että filosofi, totuuksien ihminen oli onnellisempi kuin 
nautiskelijatyranni, ja että näin ollen aistiva eläin ei luovu 
mistään oleellisesta omistaessaan elämänsä ideoille. Etiikassa 
oli kyse siis terveen ei-uskonnollisen järjen mukaan hyvän 
olemisen tavan etsinnästä tai toiminnan viisaudesta, joten se 
jo siksi sulki itsestään pois uskonnollisuuden ja erityisesti or-
todoksiuskon.
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Aristoteles kuvasi “Sofistisissa kumoamisissaan” miten vas-
taväittelijä saatiin puhumaan tyhjää eli pakotettiin toistamaan 
samaa useampaan kertaan, ja että tämäkin saattoi olla koh-
teena pelkästään näennäisenä taitavan väittelijän menetelmis-
sä. Tämä on tärkä kohta asioiden ja totuuksien myymisessä 
muille ihmisille. 

Heidän ensisijainen valintansa on osoittautua kumoajiksi, 
toinen se, että he osoittavat toisen esittävän sellaista, mikä ei 
ole totta, kolmas taas se, että he johdattavat vastaväittelijänsä 
paradoksiin, neljäs se, että saavat hänet pakotetuksi kielen-
vastaisuuteen eli saavat hänet argumentin nojalla käyttämään 
kieltä barbaarisesti. Lopulta vielä se, että he saavat vastusta-
jansa toistamaan samaa tylsää ja sisällyksetöntä puolustusta 
niin moneen kertaan ettei kenellekään jää epäselväksi kuinka 
pihalla hän itse asian ytimestä silloin onkaan. 

Nyt alamme lähestyä todellista ihmistä ja hänen Jumalaan-
sa, sillä yksinkertaisesti sanottuna ajattelu on olemisen ajat-
telua, koska oleminen saa ajattelun tapahtumaan. Todellinen 
ajattelu ja Jumala ei ole käsite tai sitä vähentävä arvo; se on 
tässä ja nyt, mutta vain sen hetken kun se on, ensin ajatuksena 
ja sitten olemisena eli ajatuksen tekemisenä. 

Aristoteleen mukaan ne kysymykset, jotka perustuivat kah-
den kysymyksen tekemiseen yhdeksi, siintyivät juuri silloin, 
kun ei huomattu, että niitä olikin useampi (kuten Jumalan 
olemassaolo ja ihmisen ehdoton kuuliaisuus “hänet luoneelle 
henkiyliolennolle”), ja annetaan siksi vain yksi helpolta tun-
tuva yksinkertainen vastaus ikään kuin se vain olisi totta ja 
vastauksia olisi vain yksi, mikä on silloin tahallisesti harhau-
tettuna samaa kuin sanan totuus synonyyminä yksi ja sama. 

Aristoteles huomautti, että kieleen liittyvistä näennäisistä 
päätelmistä ja kumoamisista toiset perustuivat kaksoismer-
kitykseen, nimittäin homonymiä, ilmaisun moniselitteisyys 
ja muodon samankaltaisuus (sillä tavallisesti kaiken ajateltiin 
tarkoittavan jotain tätä), ja yhdistäminen, erottaminen taas 
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perustuivat siihen, että ilmaisu ei ollut sama tai että sanassa 
oli ero. 

Virhepäätelmät, Aristoteles jatkaa, jotka perustuvat siihen 
puhutaanko jostakin tietyssä suhteessa vai lisäämättä, johtu-
vat siitä, että myöntö ja kielto eivät koske samaa. Virhepää-
telmät, jotka liittyvät osoitettavaksi asetetun olettamisen ja 
siihen, että asetetaan syyksi se, joka ei ole syy, tulisivat selviksi 
määritelmän avulla. 

Johtopäätöksen tulisi Arististoteleen mukaan näet silloin 
seurata siitä, että nämä ovat, mutta tätä ei tapahdu, kun ne 
eivät ole syitä. Tässä on koko ortodoksiuskonnon peruson-
gelma: virhepäätelmät ja tahallisen valheelliset selitykset siitä, 
miksi ne ovat muka totta. 

Mutta miksi sitten uskovainen yrittää epätoivoisesti luoda 
itsestään Jumalaa tällaisten kummallisten ja epätodellisten 
satujen ja valheellisten väittämien avulla? Koska kirkkoisät 
ja papit on luoneet Jumalan kuvakseen ortodoksiuskossa eikä 
päinvastoin kuten meille on jo yli 2000 vuotta väitetty. 

Kun ortodoksisuskonkappaleita vähän tarkemmin penkoo 
A:n antamin työkaluin ja istuu vastapäätä ortodoksikirkon 
ylintä auktoriteettia, ja näkee paljain silmin arkkipiispan 
ilmiselvät ja häiritsevät älylliset puutteet ja kuulee kanoni-
sia ja dogmaattisia pötypuheita, alkaa kaivata Nietzschen 
madonluentaa koko maailman väärin ymmärtäneen ja sen 
valheeseen kietoneelle ortodoksiuskolle ja sen ammatikseen 
löysäpäisille mustakaapuisille papeille, joiden päätehtävänä 
on ollut pienentää ihminen Jumalan silmissä pelkäksi tahdon 
välikappaleeksi ja hävittää alkuperäinen Jeesuksen kristuksen 
rakkauden oppi.

Aristoteles jatkoi vielä, että jos hävittämiset ovat pahoja, 
asiat itse ovat hyviä. Sama argumentti pätee asiaa tuottaviin 
ja hävittäviin tekijöihin. Ne, joita tuottavat tekijät ovat hyviä, 
ovat todennäköisesti tämän A:n järkeilyn perusteella itsekin 
hyviä, kun taas ne, joita hävittävät tekijät ovat hyviä, ovat pa-
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hoja.Aristotelestä soveltaakseni, ortodoksiuskossa ei ole kysy-
mys mistään muusta kuin epäterveestä järjestä, joka perustuu 
luuloon sekä vääriin väittämiin perustuviin uskomuksiin.

Terveen järjen “common sense” mukaan ymmärrämme 
A:n vihjeistä, miksi empiristinen skeptisistinen retoriikka 
pitää palauttaa kunniaan niin teologian kuin filosofiankin 
harhapoluilta. Kant pyrki tietoisesti rakentamaan synteesiä 
empirismin ja rationalismin välille. Filosofit Dewy, Heideg-
ger ja Wittgenstein hyökkäsivät aikoinaan jo kukin omilla 
tahoillaan filosofian teoriakeskeisyyttä vastaan, joka oli ol-
lut Descartesista lähtien modernia filosofiaa. Desacratesista 
lähtien reoriikasta tuli pahan väline, eräänlainen hyljeksitty 
syntipukki, jonka katsottiin osaavan vain repiä, ei yhdistää 
tai avata uusia polkuja.

Filosofisessa retoriikassa kysytään, mikä on totta? Mikä on 
totuus? Mikä on tietoa eikä väärää tietoa tai luuloihin perus-
tuvaa uskoa? Filosofinen retoriikka poikkeaa siinä teologisesta 
retoriikasta, että se myös kysyy, millainen elämä on hyvää ja 
mielekästä ja miten yhteiskunta pitäisi järjestää, jotta ihmi-
sellä olisi siinä hyvä elää? Kun teologinen retoriikka pitää ih-
misen osaa Jumalalle ja hänen tahdolleen sekä määräyksilleen 
alisteisena “sielu”-kysymyksenä mystifioimalla sielun, vaikka 
nykyaikainen psykologinen retoriikka on pärjännyt erin-
omaisesti behavioristisen tutkimuksen mukaan ilman koko 
vanhanaikaisen ja teologisesti rasittuneen sielun käsitettä- teo-
loginen retoriikka ei, vaikka uskontokin saa mielekkyytensä 
käytännössä eikä vain spekulatiivisista ideoista.

Humanistista ja skeptisismiä retoriikkaa edustavalle Michel 
de Montaignelle hyvä hänessä oli kohtalon hänelle suomaa 
syntymästä eikä hän kokenut saaneensa sitä lain tai opetuksen 
avulla. Hänessä oleva viattomuus oli luontaista viattomuutta; 
voimia vähän ja taitoa ei ensinnäkään. Hän vihasi muiden 
paheiden mukana hirveästi julmuutta sekä luonnostaan että 
järkensä vaatimuksesta. Skeptisestä retoriikasta hienoin esi-
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merkki on Erasmus Rotterdamilaisen kirjan Tyhmyyden ylis-
tyksen auktoriteeteistä, ja aivan erityisesti Platonin Valtiossa 
esittämän typerän väitteen kumoaminen niistä onnellisista 
valtioista, joissa filosofit ovat hallitsijoita tai hallitsijat filo-
sofeja.

Oikeastaan uskontoja pitäisi tutkia ihmisen psykologian 
näkökulmasta niin kuin professori Timo Airaksinen tekee ra-
kentamalla kirjoituksissaan systemaattisen ajattelun malleja 
ja simuloimalla tapauskohtaisesti erilaisten tapahtumien ja 
ihmisten välisiä merkitysyhteyksiä kognitiivisen psykologian 
antamia vihjeitä hyväksikäyttäen silloin kun tutkitaan helpos-
ta vaikeaksi tehtyä tahallista asioiden monimutkaistamista.

Maallistuneessa mutta luterilaishenkisessä Suomessa ei 
kunnioituksesta ja kohteliaisuussyistä puhuta siitä, miten 
vahingollista suomalaisten arvostamalle mutkattomuudelle, 
mikä näkyy suhtautumisessamme maailmaan, toisimme ja 
siihen ettei herrat hypi täällä miten haluaa tavallisen kansan 
jaloille tyyliin etuilemalla jonossa ”ettekö tiedä kuka olen”-ku-
sipäisinä tyyppeinä, on se, että arkkipiispa Leo johtaa kirkkoa, 
joka on opeiltaan vanhanaikaisin, jäykin, taikauskoisin, ih-
misvihamielisin ja ehdottomin kristinuskon tulkitsija, vaikkei 
kukaan, harvoin myös uskonnon omilta vanhemmiltaan pe-
rinnöksi saaneet, tiedä ja uskoisi sitä todeksi jos tietäisi, mitä 
arkkipiispa Leon johtama Suomen ortodoksikirkko oikeasti 
edustaa ja mihin sen usko perustuvat?

Ehkä siksi myöskään suomalaisortodoksit eivät keskustele 
luovasti ja älyllisesti, eivät joko osaa tai eivät halua, uskonsa 
perusteista ja uskoonsa vaikuttaneista ajatuksista ja ideoista, 
eivät varsinkaan siitä uskontokriittisestä perinteestä kreikka-
laisessa filosofiassa, jota voidaan seurata Ksenofaneesta alkaen 
läpi sofistiikan Platoniin, ja mikä näkyy hyvin esimerkiksi 
Raamatussa Jobin kyseenalaistaessa Jumalan olemassaolon ja 
hänen eettiset tarkoitusperänsä. Alain de Botton kertoo Ju-
malan epäsuorasti vastanneen Jobille osoittaen miten vähän 
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ihmiset asioista tietävät:
”Miten muka ihmiset, hauraita ja rajallisia olentoja kun 

ovat, voisivat mitenkään ymmärtää Jumalan teitä? Ja kun he 
ovat näin tietämättömiä, millä oikeudella he käyttävät sanoja 
kuten ansaitsematon ja oikeuttamaton? Maailmankaikkeu-
dessa on lukemattomia asioita, joita ihmiset eivät osaa tulki-
ta; heidän ei pidä soveltaa näihin asioihin omaa puutteellista 
logiikkaansa. Ihmiset eivät luoneet kosmosta. Ja vaikka heistä 
saattaa joskus tuntua siltä, että hallitsevat kosmosta ja omis-
tavat sen, asia ei ole näin. Jumala yrittää ravistella Jobia, joka 
keskittyy vain oman elämänsä tapahtumiin ja siirtää hänen 
huomionsa luonnon mittaamattomaan monimuotoisuuteen.”

Strategia toimi ja Job nöyrtyi kumartamaan kunnioittavas-
ti niiden käsittämättömien ja moraalisesti selittämättömien 
tragedioiden edessä, joista yksikään elämä ei ole vapaa. Mutta 
miten on asianlaita 2010-luvun ihmisen silmin katsottuna? 
Ihmiselämän arvoitus on nyt jo lähellä ratkaisua ja elämää 
muualla kuin omalla planeetallamme pidetään mahdollisena 
niin että ufoja ja Boswellin tapausta täytyy näiden uusien tie-
tojen perusteella tarkastella kohta uusin silmin.

Samoin kirjallisuudessa on esitetty Raamatun myyttisille 
tarinoille uustulkintoja, jotka asettavat kristinuskon luojat 
uuteen valoon kuten juutalaisen kirjailija Amos Ozin ”Juu-
das” (Tammi 2018)-kirjan päähenkilö, Shmuel Ash, nuori 
raamatunkertomuksiin perehtynyt tutkija, jonka oma rak-
kauskertomus on uudenlaista tulkintaa Juudaksen tarinasta. 
Oz kirjoittaa:

”Juudas tai ei, uskoville juutalainen on petturuuden ruu-
miillistuma. Kristityt sukupolvet toisensa jälkeen muistavat 
meidät siitä, kuinka väkijoukko huusi ennen ristiinnaulitse-
mista: Ristiinnaulittakoon! Hänen verensä saa tulla meidän ja 
meidän lastemme päälle.”

Hesarin kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä otsikoi 
kirjasta kirjoittavan arvostelunsa Israelin ykköskirjailijan 
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Juudas-romaanin iskevän särön tuttuun uskonnolliseen kaa-
noniin. Petäjä kirjoittaa Amos Ozin kirjoittavan, että histo-
rian tarkoituksella tahraaman Juudas Iskariotin olleen itse 
asiassa ainoa opetuslapsi, joka uskoi sokeasti Jeesukseen:

”Juudaksen petos ei tapahtunut silloin kun Juudas van-
gitsijoiden tullessa suuteli Jeesusta. Juudaksen petos, jos sitä 
olikaan, tapahtui sillä hetkellä kun Jeesus kuoli ristillä. Sillä 
hetkellä Juudas menetti uskonsa. Uskon mukana hän menetti 
myös elämänhalunsa.”

Petäjän mukaan Israelin tunnetuin nykykirjailija antaa 
ymmärtää, että parjattu Juudas ei ollut petturi siinä mielessä 
kun Uusi testamentti on hänet kuvannut, koska hän oli itse 
asiassa ensimmäinen varsinainen kristitty eikä Juudaksen usko 
Jumalaan horjunut ristiinnaulitsemisen ensimmäisten tuntien 
aikana Golgatalla, toisin kuin Jeesuksen.

Petäjän esittämä pointti on mullistava, olkoonkin että se 
on todennäköisesti lainattu jostain anglosaksisesta korkean-
luokan kirjallisuuslehdestä: Amos Oz tarjoaa toisenlaisen nä-
kymän tunnettuun pääsiäisajan kärsimystarinaan. Pääsiäinen 
on taas ortodoksikirkon tärkein tapahtuma ja Juudas näytel-
män konna, jota ortodoksit ovat tulkinneet Uuden testamen-
tin mukaan yksipuolisesti ja syyllistäneet samalla juutalaiset 
ja luoneet pahan juutalaisen arkkityypin, joka on toiminut 
myöhemmin maailmanlaajuisen ja tuhoisen antisemitismin 
käyttövoimana ja epäpyhänä oikeutuksena.

Uuden testamentin tulkinta juutalaisista on synnyttä-
nyt kirjallisuuteen myös Shakespearen Venetsian kauppiaan 
juutalaisen koronkiskuri Schylockin - ja päinvastoin - oman 
juutalaisen syyllisyydentuntonsa kanssa kamppailu on tuot-
tanut kirjallisuuden nobelisti Isaac Bahevis Singerin yksityi-
sen mystiikan, koska kerran Jumala oli täysin tuntematon ja 
ikuisesti vaikeneva, meillä oli hänen mukaansa lupa itse valita, 
minkälaisilla ominaisuuksilla hänet varustimme. 

Ozin kirja on taas kaunokirjallinen kommentti tämän päi-
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vän arkiseen pahaan Israelissa, ja Petäjän mukaan myös todiste 
siitä miten kristinusko on kääntynyt nurin perin: perusteeton 
viha on parempi vaihtoehto kuin perusteeton rakkaus.

Tarmo Kunnas jatkaa kristillisen tematiikan kehittelyä 
kulttuurisesta näkökulmasta kirjassaan ”Mitä jäljellä moraa-
lista” (kirjapaja 2002), ettei perinteellä ole luterilaisessa Suo-
messa samaa painoa kuin ortodoksisessa traditiossa. Lisäys 
oikeaan oppiin on hänen mielestään ortodoksien näkökul-
masta mahdottomuus. Kunnas moittii luterilaisia yhteiskun-
nallisesti hampaattomaksi, mutta korostaa samalla luterilaisen 
kulttuurin muutosalttiutta ja perinnettä, jossa reformit ovat 
luonnollisia. 

Hänen mielestään Suomessa luterilaiset kirkonmiehet ovat 
muutoksen etujoukkoa koska heidän alitajuntansa on refor-
mistinen (samaa ajattelua voi jatkaa niin, että ortodoksit ovat 
kaikkea muutosta vastaan, mikä koskee vanhoja tekstejä ja 
tulkintoja, koska heidän alitajunta on sellaiseksi ohjelmoitu 
eiväthän he muuten olisi ortodokseja - oikean ja alkuperäisen 
uskon puolustajia).

Kunnas puhui tästä samasta nykyilmiöstä hieman eri sa-
noin kristillisen kulttuuriliiton 40-v. juhlajulkaisussa ”Taistelu 
kulttuurissa” vuonna 1987 olleessa kirjoituksessaan ”Kulttuu-
rin latteus kielii uskonnon ohentumisesta”:

”Kun uskonto ei ole kehittynyt, moraali jää ulkokohtaisek-
si. Siitä puuttuu estetiikka, sisäinen kauneuden tunto. Uskon-
to ja estetiikka ovat saman elämyksen eri puolet.”

Artikkelissaan Kunnas harmittelee sitä, että luterilaises-
sa perinteessä järki on nakertanut uskonnon voimavaroja. 
Juuri siitä syystä hänen mielestään uskonnon ulottuvuuden 
puuttuessa, ja älyllinen ihminen on jäänyt vieraaksi itselleen. 
Kunnaksen mielestä uskonto on kulttuurissamme suorastaan 
alikehittynyt:

”Kun uskonto kulttuurissa ohenee, ihminen menettää ko-
kemuksena kuulumisesta johonkin suurempaan kokonaisuu-
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teen ja häntä leimaa irrallisuus todellisuudesta.”
Kunnas haluaa sanoa tällä sitä, että kun eurooppalaisten 

aatesuuntien päävirta on vienyt kohti valistunutta rationalis-
mia, mystiselle on jäänyt vain rajattu tila tai ei tilaa lainkaan: 

”Vaikkei ajattelisi tilannetta vain uskonnon kannalta, vaan 
laajemmin ihmisen kannalta, näyttää kuin uskonnon häviä-
minen tai ainakin oheneminen olisi merkinnyt ihmiskuvan 
kapenemista.” 

Jos ihmiseltä katoaa uskonnollisuuden kokemus, häneltä 
puuttuu traagisuuden taju, ajatus kärsimyksestä, haavoittu-
vuuden tunto ja kokemus äärettömästä, josta hänen mukaansa 
seuraa äärimmilleen viety individualismi, narsismi, egoismi ja 
hedonismi. Suomalaiset luterilaisten johtajat ovat uskonpuh-
distaja Mikael Agricolasta lähtien joko koulutettu luterilai-
suuden ytimessä, pohjoissaksalaisten yliopistojen teologisissa 
tiedekunnissa, ja ovat toisin kuin ortodoksiset virkaveljensä, 
edustaneet aina alansa terävintä kärkeä niin ajattelijoina kuin 
kristillistä humanismia vaalivina esipaimenina, tai opiskelleet 
Helsingin yliopistossa ja toimineet joko pitkään johtavina tut-
kijoina tai korkeissa pappisviroissa ennen astumistaan vaati-
vaan arkkipiispan virkaan. 

Ortodoksikirkossa suurimpana ongelmana on piispojen 
epä-älyllisyys ja eräänlainen kyvyttömyys tulla toimeen mui-
den kuin oman vertaisryhmänsä kanssa, jonkinlainen sukurut-
sainen sisäsiittoisuus, joka heikentää älyä vuosisadasta toiseen 
vähentäen samalla huolestuttavalla tavalla älykkyysgeenejä. 
Naimattomuus tai leskeys ovat ensimmäisiä ehtoja korkeisiin 
virkoihin ja tulevat ennen muita ominaisuuksia ennen kuin 
nämä ”Härkä-Tuomot” voidaan asettaa edes virkaansa. 

Yksinkertaisen ja melko oppimattoman (epä-älyllisyys 
oikein loistaa hänen punakoilta joulupukinkasvoiltaan) or-
todoksiarkkipiispa Leon älystä puhdasta ja tunnetta täynnä 
olevaa pateettis-isänmaallis-kristillistä maalaishenkeä kuvaa 
Aleksis Kiven Runebergin ”Maamme –laululle” vastarunoksi 
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kirjoittama ”Suomenmaa–runo” sekä ”Härkä Tuomo”, joka 
on kunnianosoitus yksinkertaiselle ja lukutaidottomalle ren-
gille, joka hoitaa rakastaen omia eläimiään. 

Ortodoksiarkkipiispasta on kierossa mielessä moneksi ja 
monen häntä tyhmemmän mutta fiksua näyttelevän pään 
menoksi. Yhdellä suunavauksella hän osaa olla samanaikaisesti 
sekä lammas että leijona samassa lauseessa ilman että antaa 
sen häiritä omaa suhtautumistaan oman itsensä ja ulkopuoli-
sen todellisuutensa väliseen ammottavaan ristiriitaan, minkä 
paljastumista odotellessaan hän osaa piilottaa ilkeällä tavalla 
turhamaisuuteensa vihan ja katkeruutensa. 

Juuri näistä valtaan, rahaan, irstailuun ja valheisiin miel-
tyneistä miespapeista tuli sitten moraalin ja vapauden van-
ginvartijoita ”piilohomojen johtaman homovastaisen kirkon 
kaapatessa itselleen tuhatvuotiseen älyllisen aloitteen mo-
nopolin”, mistä kehittynyt hengellinen terrori päättyi vasta 
renessanssiin sadan vuoden ajaksi, jatkaen sitten samaa rataa 
katolisen liigan kiristäessä otettaan läntisestä maallisesta val-
lasta samaan aikaan, kun vastauskonpuhdistus oli heiluttanut 
liikaa vallassa olevien kirkkoruhtinaiden mahtisukuja. 

Jos luterilaisen Suomen enemmistö tietäisi, millainen tai-
kauskoon, harhoihin ja selviin väärennöksiin perustuva or-
todoksiuskonto oikeasti on ilman pääsiäisen silottelevaa ma-
keiskuorta, he kauhistuisivat perinpohjaisesti ja muuttaisivat 
passiivisen suopeutensa kielteiseksi. Uskonnoissa sanat ovat 
aina ihan muuta kuin teot. Niin myös ortodokseilla, joilla 
sanat ja tarkoitukset ovat yleviä ja kauniita, teot jo taas jo-
tain ihan muuta; ongelma on vain se, ettei niistä ole aiemmin 
tiedetty koska niistä ei ole julkisuudessa puhuttu sanaakaan 
sen kauniin ja sokeroiden propagandan keskeltä, mihin orto-
dokseilla eksoottisena uskonnollisena vähemmistönä on ollut 
esikoisoikeus.

Kamalista kaunistelijoista eräs pahimpia on Itä-Suomen 
yliopiston itäisen teologian opettaja Isä Jarmo Hakkarainen, 
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joka kirjassaan ”Bysantin kirkko ja paavin valtapolitiikan pit-
kä varjo”(Joensuun yliopistopaino 2009) kertoo siitä, ”mi-
ten seitsemän ekumeenisen synodin (325-787) isät nousivat 
muka yksissä tuumin vastustamaan harhaoppisten röyhkeyttä, 
individualismia ja itsekeskeisyyttä:

”Ekumeenisten kirkolliskokousten isät kokoontuivat yh-
teen kuullakseen yhdessä Jumalan äänen. Kirkolliskokouksen 
opin ja elämän tärkeyttä ei ratkaissut kokoukseen osallistunei-
den isien määrä, vaan se, miten kirkolliskokouksen osanotta-
jat olivat uskollisia Jumalan pyhälle inspiraatiolle. Kirkollis-
kokouksissa yhdistyi isien uskollisuus Kristuksen totuuden 
jatkuvuudelle. Apostolisen ja katolisen uskon julistaminen 
ei yksinään taannut opin puhtautta. Opin julistamisen tuli 
sisältää uskollisuuden ja jatkuvuuden Kirkon perinteille. Se 
oli kirkolliskokousten keskeisen tehtävä.”

Ei ihme, että ortodoksipapit ovat, mitä ovat ja sekä kirkko 
että sen opetukset ovat epäsuosittuja, mutta että tämä kaikki 
tehdään julkisin verorahoin tieteen nimissä, on jo lajissaan 
hyvin muunneltua käsitystä totuudesta tyyliin Putinin ja 
vanhoillisen ortodoksikirkon halvaannuttama ihmisvihamie-
linen takapajula nimeltään Venäjä. Heille kirkon traditio on 
myös samalla totuuden traditiota ilman vastaväitteitä tai ky-
symyksiä ja nykyajan ihmisten vapaus kauhistuttavaa rappiota 
sallivuuden ja vapaamielisyyden myrskyjen keskellä, minkä 
tyrskyissä ”Kirkon terapeuttiselle lähimmäisen kohtaamiselle” 
ei ole muka tilaa. 

Oliko tässä eräs syy, miksi silloinen apulaispiispa Arseni 
erosi vuonna 2007 pitkien ja uuvuttavien riitojen jälkeen Suo-
men ortodoksisen kirkon julkaisutoiminnan johtajan tehtä-
västä ja joutui pitkäksi aikaa papillisesti sivuraiteelle sekä ark-
kipiispa Leon epäsuosioon? - vai sittenkin siinä, ettei ilkeänä 
ja koppavana kirkollista prameutta ja ulkokohtaista loistoa 
havitteleva luterilaistaustaiseen homojengiin kuuluva ”karvai-
nen sisar Arsenia” tunne eikä ymmärrä riittävän hyvin idän 
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ja lännen eroon johtavien kirkko-opillisten syiden taustoja?
Kysymys on vaikea vieläkin ortodokseille, sillä hyvin useat 

eivät tunne uskontoaan eivätkä sen perusoppeja, jotka ovat 
ankaruudessaan hyvinkin keskiaikaisia. Siksi onkin hyvä ky-
syä sekä itseltä että itse ortodokseilta: mitä ortodoksiuskonto 
oikein on? Aistiharhojen taloko? Francis Bacon puhui ”Aisti-
harhojen talosta” tutkiessaan väärään tietoon johtaneita syistä 
pääteoksessaan ”Nova Organum”:

”Aistiharhojen talossa esitämme kaikenlaisia taidokkaita 
silmänkääntötemppuja, vääriä ilmestyksiä, väärennöksiä ja 
illuusioita, sekä niistä tehtyjä virhepäätelmiä. Ja voinet hel-
posti uskoa, että kun meillä on niin monia täysin luonnollisia, 
kummastusta herättäviä aistiharhoja, voisimme pettää kenen 
tahansa aisteja, jos salaisimme asioita, ja ponnistelisimme saa-
daksemme ne näyttämään vieläkin ihmeellisemmiltä. Mutta 
me vihaamme kaikkia väärennöksiä ja valheita niin paljon, 
että olemme useasti kieltäneet tutkijoitamme, häpeän ja sak-
kojen uhalla, esittämästä mitään työtä tai asiantilaa kaunis-
teltuna tai paisuteltuna, vaan ainoastaan sellaisenaan ilman 
minkäänlaista teennäisyyttä.”
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Mitä ortodoksi-
uskonto oikein on?
”On ollut elämäni, suur päivänseisaukses sun. Kun saarta, sy-
däntäni nyt jälkeen aaltoilun – on varjo-elon meri, niin liikku-
maton, syleillyt. Ei suonten viini, veri, kuin ennen polta nyt.”

-Uuno Kailas runossaan ”Musta satu” viimeisestä kokoel-
mastaan ”Uni ja kuolema” vuodelta 1931.

Ortodoksisen kirkon suurinta ongelmaa kuvaa hyvin se, että 
parisissa sadassa vuodessa jo 500-luvulla siitä oli tullut nä-
kyvä ja vaikuttava osa vallassa olevaa järjestelmää valtavien 
maaomaisuuksien ja muun omaisuuden vaalijana, jopa niin 
tunnettuna ympäri sen ajan maailman kaikkien korvien, että 
ristiretkeläiset olivat sopineet ennen 13.huhtikuuta 1204 
Konstantinopolin ryöstöä suureksi tiedettyjen kirkkojen aar-
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teiden kuuluvaksi valloittajien ryöstösaaliiksi.
Jos haluaa lukea ortodoksisen käsityksen kirkkohistorian 

tapahtumista lähes hurmahenkisen kirjoittajan kynästä, kan-
nattaa lainata kirjastosta Jarmo Hakkaraisen kirja ”Bysantin 
kirkko ja Paavin valtapolitiikan pitkä varjo – bysanttilaista 
terapeuttista teologiaa”(Joensuun yliopistopaino 2009). Kirja 
on ”melkein totta” mutta juuri siksi ei täytä objektiiviselta 
historiankirjoitukselta vaadittavia vaatimuksia eikä ole kun-
niaksi ortodoksiuskon historialle, vaikka kirjoittaja onkin itse 
Itä-Suomen yliopiston itäisen teologian opettajia ja kirja ku-
luu myös tulevien ortodoksipappien käsissä.

Nunna Kristodulin kirja ”Arkkipiispa Paavali hengellisen 
lapsen silmin”(Minerva 2008) on taas oivallista ortodoksi-
historiaa, vaikka hän ei kyseenalaista oman uskonsa tabuja. 
Oikeastaan kirja on sekä kristillisen rakkauden tunnustus 
edesmenneelle arkkipiispa Paavalille, jonka lempeänsävyinen, 
jopa hennonoloinen ääni ja hyväntahtoinen hymynsä sekä 
hauras olemuksensa saivat hänet näyttämään melkein sädeke-
hää päänsä yläpuolella kannattelevalle pyhimykselle, että itse 
oikealle ortodoksiuskolle, sillä nunnan kirjan mukaan arkki-
piispa Paavali, jonka matkasauvana oli rukous ja ravintona 
pyhä ehtoollinen, vaikutti paitsi opetuksillaan myös omalla 
esimerkillään ja hengellistyneellä olemuksellaan ihmisiin.

Kristinusko elää koko ajan uusien tutkimusten ja löytöjen 
maailmassa jännittävää matkaa mysteerin ympärillä elämäs-
tä, kuolemasta ja Jumalasta. Esimerkiksi 2000-luvun lopulla 
suomennettiin kokoelma Nag Hammandista 1940-luvulla 
löydettyjä gnostilaisia tekstejä, jotka ovat edustaneet meillä 
vähemmän tunnettuja ortodoksisen linjan kanssa kilpailevia 
ns. heterodoksisia kristinuskon muotoja. Filosofian tohtori, 
esseisti ja kirjailija Jan Blomstedt muistuttaa ”Kateuksien kir-
jassa” (Lurra editions 2012) roomalaisten olleen ”ortoprakse-
ja”, joiden päämääränä oli oikea toiminta. 

Kristityistä tuli oikean uskon puolustajia, ortodokseja 
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sanan roomalaisessa merkityksessä. Blomstedtin mukaan he 
olivat siis teorian suhteen vaativampia. Blomstedt muistut-
taa myös kristinuskon Akilleen kantapäästä, joka on hänen 
mukaansa eräänlainen ”kadevelka” Jeesusta aikaisemmille 
ylösnousseille Jumalille ja sankareille, joita olivat mm. Attis, 
Tammuz, Adonis ja Osiris. Koskettavin niistä oli Attis, jonka 
epäillään tulleen, paitsi ristiinnaulituksi, myös neitsytäitinsä 
kuohimaksi. Blomstedtin mukaan Attiksen kastraation kris-
tinusko hylkäsi, mutta hyväksyi kyllä ylösnousemuksen.

Tunnetun ortodoksimunkin sekä ortodoksisen teologian 
professori Serafim Seppälän ”Valo jää-Dostojevski, Gibran, 
Kazantzakis ja Jumalan mysteeri” (Kirjapaja 2011)--kirjassa 
kirjoittaa aitouden etsinnästä ja hienotunteisesta olemisesta 
kiinnostunut tutkija kaunokirjallisen pehmeästi ja omakoh-
taisen tunnustavasti matkassaan kaunokirjallisuuden klassik-
kojen syliin kysymällä kohteliaan terävästi kirjansa alussa: 
millainen on se maailma, jossa jumalat kuolevat mutta ju-
maluus elää?

Ortodokseista löytyy Seppälän kaltaisia hengenmiehiä, 
jotka osaavat puhua suoraan epäilijän ja puhtaan ihmisen 
sydämestä kirjansa (on varmaan lukenut mieliharmiseen vä-
liaikaisen uskontotieteen professori Rene Gothonin tylsän, 
ulkokohtaisen ja pinnallisen matkakirjan Athos-vuorella) 
luvussa ”Eksentrisiä munkkeja ja villejä askeetteja” kohdas-
sa missä kirjailija Kazantzakis kirjoittaa Athos-matkastaan ja 
suhteestaan Jumalaan:

”Vatopedin luostarissa, joka on Athoksen vauraimpia, 
munkit olivat heti ensivaikutelman perusteella lihavia ja ul-
kokultaisia; heidän kohtaamisensa tuntui ikään kuin para-
tiisimaisen hiljaisuuden rikkoutumiselta. Toisin sanoen: jos 
luostari oli paratiisi, munkit olivat käärmeen roolissa. Ärsyyn-
tyneet nuoret idealistit alkoivat heti puhua lähtevänsä pois 
luostarista, mutta Kazantzakis huomautti: ”Minne? Ei meidän 
sydäntämme ahdista vain tämä luostari, vaan koko maailma.” 
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He tajusivat, että tilanne on sama kaikkialla: toiset näkevät 
nälkää ja toiset nuoleskelevat kylläisinä huuliaan.”

Seppälän Kazantzakiksen kirjasta esiin nostama kohtaus 
on hyvä ja se kuvaa hyvin myös Seppälän kirjansa ”Saatteek-
si”-luvussa esittämää kysymystä Valamon luostarin vieraille 
”Minkä kirjan jälkeen et enää koskaan ollut sama ihminen?” 
Vastauksista huomasi etteivät hengelliset kirjat olleet tehneet 
hengellisyyttä etsiviin kovinkaan suurta vaikutusta. Miksi 
olisikaan kun niistä paistaa läpi opettajamainen kyvyttömyys 
ymmärtää sielun syviä, tekopyhyys ja sen lisäksi ne on usein 
joko huonosti kirjoitettuja, kopioituja tai molempia yhtä ai-
kaa. Kokemus oli munkille hämmentävä, olivathan he luosta-
rissa ja äänessä olivat etupäässä uskonnolliset ihmiset:

”Itselleni teologisen kirjallisuuden tuottajana tämä tun-
tui yhtäältä turhauttavalta, toisaalta vapauttavalta: tuskinpa 
omillanikaan kirjoituksillani olisi sen kummempaa merkitystä 
kehenkään. Voi tietysti kysyä, miksi ”hengellisiä kirjoja” sitten 
ylipäätään tehdään. Kirkollisissa piireissä julkaistaan paljon 
hengellistä kirjallisuutta, jonka tarkoitus on valaista ja uu-
distaa ihmistä sisäisesti, mutta lopputulos on jotain muuta. 
Suhteellisen harva hengellinen kirja kykenee vaikuttamaan 
persoonallisuuteen syvällisesti.”

Seppälä on turhautunut tietäessään tämän ja sen miten 
kaunokirjallisuudessa on voimaa. Hän uskoo romaanien ja 
novellien kykyyn esitellä elämän syvimpiä kysymyksiä erilai-
sesta, ihmisiä kiinnostavasta perspektiivistä:

”Näkökulmien joukossa on kristillistä hengellisyyttä, luos-
tariviisautta, moderneja aatteita, syvää epävarmuutta. Tällai-
nen tietenkin kohtaa lukijan laajemmalla kosketuspinnalla 
kuin ”hartauskirjojen” yksipuolinen julistaminen, joka hel-
posti muuttuu teennäiseksi norsunluuviisaudeksi.”

Miksi otin tämän kirjan esimerkin mukaan tähän näin 
pitkillä epiteeteillä varustettuna? Ensinnäkin siksi, että ihan 
samaa totuutta etsivät toimittajat, kirjailijat ja munkit, kuten 
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Seppälä, joka on sille täysin sokea omassa uskossaan ja ei siksi 
sitä löydä, sillä hänen mielestään kaunokirjallisuudessa kysy-
myksenä ei ole niinkään totuus abstraktiona vaan se, mitkä 
totuudet toimivat elämässä, millä tavoin ja missä määrin ne 
toimivat:

”Fokus ei ole ajattelussa eikä terminologiassa vaan elämän 
syvyydessä. Syvälliset ajatukset esitetään elämäntilanteina, 
käytännön sovelluksina. Ei siis ihme, että lukukokemus voi 
olla vaikuttava.” 

Ero on huikea Seppälän kirjassaan kuvaamiin kolmeen 
maailmanluokan kirjailijaan, joista Dostojevskia käsittelem-
me myöhemmin hieman tarkemmin ja hänen kirjoihinsa 
ankkuroitua ”ortodoksista ihmiskuvaa”.

Näiden kirjailijoiden kieli, sivistyksen taso, hienostunut ja 
ymmärtävä tapa kertoa havainnoistaan ympäristöstään, teke-
vät lukemisesta juhlan myös siksi, etteivät he olleet sanoja ja 
ilmaisua loppuun kaluttuihin kliseisiin ahtaneita toimittajia, 
vaan aitojen tunnelmien etsijöitä ja sanojen arkeologeja, joita 
kiinnostivat myös etymologiset löydöt ja ahaa-elämykset:

”He kaikki ottivat ihmisyyden perimmäiset haasteet ja 
elämän tarkoituksen selvittämisen äärimmäisen vakavasti, ja 
kirjoittaminen oli heille keino käsitellä ja työstää tätä eksis-
tentiaalista ongelmavyyhteä.”

Seppälä kuvailee Kahil Gibranin, Fjodor Dostojevskin ja 
Niko Kazantzakiksen teosten olleen eräänlaisia monumentte-
ja, jotka jäivät muistuttamaan tuosta matkasta ja sen etapeista. 
Runoilija Jukka Koskelainen kirjoittaa otsikolla ”Uhrikellon 
kumu” Uuno Kailaasta ja kuolemasta Juhani Salokanteleen 
toimittamassa kirjassa ”Kirjojen Suomi”(Otava 1996), että 
vaikka kohtalon tuskittelua esiintyi Kailaan tuotannossa kaut-
taaltaan, tiesi ”Uni ja kuolema” lopullista auringonpimennys-
tä:

”Jostain kuun pimeältä puolelta pääsee valoa kuitenkin 
läpi, ja katse on kääntynyt jo maallisista huolista pian koitta-
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vaan ikuiseen pysähdykseen. Hallitsevana vireenä on nyt tyyni 
alistuminen. Elämänjano ja kiihkeä tarve pohtia vastaan on 
sammunut.”

Runoilija Jukka Koskelaisen merkitys on myyttien ravi-
suttajana kulttuuripiireissä hieman sama kuin aikoinaan 
1990-luvun alussa elokuvaohjaaja Kaisa Rastimon kolumni 
Uusi Suomi-sanomalehdessä, missä hän paljasti ettei vasem-
mistolaisen kulttuuriväen neroksi julistaman elokuvaohjaaja 
Aki Kaurismäen minibudjeteilla tehdyt Ranskan elokuvan 
uuden aallon huippunimien, kuten Paul Godardin töitä 
enemmän kuin laki salli matkineet elokuvat olleet kummoi-
siakaan, sen jälkeen kun niistä oli kuorinut syyllistävän saar-
nan ja mahtipontisen propagandan pois - jäljelle jäi vain tyy-
pillistä suomalaiskansallista hiljaisuutta ja puhumattomuutta 
(sekä piilosyyllisyyttä- ja syyllistämistä).

Koskelainen arvo on siinä, että hän ensimmäisenä Suomes-
sa muistutti Saarikosken jälkeen, ettei runous ei ole korkeam-
pi tiedostamistapa, vaikka hän itse onkin esteettinen älykkö 
ja runoja kirjoittaakin; kirjoittihan aikoinaan jo roomalainen 
runoilija Horatius, että maalareilla ja runoniekoilla oli sama 
valta yrittää mitä tahansa. Koskelainen pohtii kirjoitukses-
saan, miksi runoon oli niin helppo samaistua? Vastaukseksi 
hän tarjoaa runon sopivan hyvin yhtä hyvin niin post- kuin 
premodernin tai pelkästään modernin ihmisen kuvaksi. Hä-
nen mielestään syykin on selvä, sillä ennen voitiin hänen mie-
lestään kanavoida sisäinen vieraus kirkonoppiin: jokaisessa 
ihmisessä oli silloin Jumalan kokoinen aukko. Syyllisyys voi 
olla kuluttava ja tuhoava tunne. Se voi olla myös ankara muis-
tuttaja, joka pani ihmisen siihen paikkaan, johon hän kuului:

”Tarve hallita on pahin riivaus – nykyään kaikkea sään-
televän vapaan markkinoinnin avulla. Ihminen, joka ryntää 
ympäri maailmaa myymään sitä mikä muilla parempana ver-
siona jo on, ei tunne syyllisyyttä. Ainakaan hän ei ole tullut 
siitä tietoiseksi eikä osaa käsitellä syyllisyydentunnetta; ehkä 
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hän juuri siten kanavoi sitä. Jos Uuno Kailaan runot saavat 
vielä jonkun kokemaan syyllisyyden poltteen, niillä on oma 
paikkansa. Syyllisyyskin on riivaus, mutta se on olennaisesti 
hallinnantarpeen vastapaino.”

Nikos A. Matsukas on kirjassaan hieman eri mieltä. Hänen 
mielestään ortodoksisen ”ekklesiologian (teologiaan kuulu-
van dogmatiikan tieteenala, joka tutkii kirkon ja seurakun-
nan merkitystä.)” mukaan pyhien isien valossa kirkko sulkee 
mahtavaan syliinsä koko luomakunnan, jossa se toimii ”ka-
rismaattisena ruumiina”.

Aristoteles muistuttaa, että ennen kuin vastaaja puolustaa 
teesiä tai määritelmää, hänen tulee ensin itsekseen hyökätä 
sitä vastaan, sillä on selvää, että on vastustettava niitä perus-
teita, joiden pohjalta kysyjät pyrkivät kumoamaan hänen 
käsityksensä. Matsukas on tämän ymmärtänyt juuri päinvas-
toin, ja siksi hän varoittaa hätävarjelun liioitteluna kunnon 
uskovaisen tavoin, että filosofialla ei pidä koskaan ymmärtää 
mielivaltaisia pohdintoja, jotka eivät pohjaudu edeltävään 
tutkimukseen; vain silloin Matskukasen mielestä, kun ajatus 
ei lankea minkään tällaisen yksinkertaistamisen ja naiiviuden 
ansaan, filosofia, oli se sitten yleistä tai erikoistunutta, voidaan 
ymmärtää oikein tutkimuskentän osafaktojen makroskooppi-
sena taisteluna:

”Usein kuulee epäiltävän teologian tieteellistä luonnetta, 
koska se on tekemisissä dogmien kanssa! Erityisesti melko mo-
net ulkopuoliset tieteenharjoittajat, ehkä oikeutetustikin, nii-
den väärien käsityksen takia, joita joissakin tapauksissa ruok-
kivat teologiset piirit, arvelevat, että teologi poimii erilleen 
joitakin dogmeja ja puolustaa niitä dogmaattisilla väitteillä 
tai sitten harrastaen metafysiikkaa pystyttää tikapuut tarkas-
tellakseen Jumalaa objektiivisena tutkimuskenttänä.”

Matsukas muistuttaa lukijaansa siitä, että usein nämä op-
pineiden sekavat näkemykset jättävät vaille huomiota kaksi 
selvää tosiasiaa: 1) historiallisen tradition muistomerkkien 
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moninaisuuden (?) ja 2) uskon sisällön aina elävän, armolah-
jana ilmenevän todellisuuden todistuksen. Ja koska jo tässä 
vaiheessa mennään korkean ortodoksisen auktoriteetin toi-
mesta metsään eikä nähdä sen puita, on syytä kysyä, miksi 
juuri nämä kaksi todellisuutta muodostavat teologisen tieteen 
tutkimuskentän eikä jotkut muut?

Matskukas on kirjoituksessaan hieman epävarma. Hän 
varoo Aristoteleen ohjeiden mukaisesti puolustamasta epä-
uskottavaa teesiä tai sellaista, jota ei ole aiemmin testattu ja 
hyväksi koettu, tai jolla on laaja kannatus ortodoksiteologien 
keskuudessa, sillä hän näyttää tietävän että argumentit, jois-
sa päätellään epätosi johtopäätös, on ratkaistava hylkäämällä 
premissit, joihin epätosi - kuten ortodokseille kirosana; re-
nessanssi – perustuu, sillä jos Matsukas olisi hylännyt mitä 
tahansa eli tämän argumentin, hän ei olisi ratkaissut esittä-
miään argumentteja, vaikka hänen hylkäämänsä olisivatkin 
olleet tosia.

Matsukaksen ja muiden vihaisten ortodoksiteologien vi-
haama renessanssi, joka uskalsi antaa epäilylle ironiset ja has-
sunkuriset kasvot Decameronen tapaan kehitti ajan myötä 
kansan suussa syvästi halveksituista antikristuksina ja antisan-
kareina pitämästä paskapappiluokasta kansallisen häpeän syl-
kykupit, jotka eivät jättäneet koskaan tilaisuutta käyttämättä 
hyötyä toisen ihmisen tyhmyydestä ja tietämättömyydestä, 
alistamalla ihmisen sanojensa voiman alle häpeään ja kärsi-
mään omaa alhaista ja moukkamaista kansanmiehen osaansa 
sivistymättömyydessään, luoden juuri sellaisen epäuskottavan 
jesuiittamoraalilla toimivan turhantärkeän ja itseään korosta-
van leipäpapin kuten me tänään tiedämme eri lähteistä suuren 
osan kirkonpalvelijoista eri vuosikymmenellä olleen. 

Harva on kotkalaisateisti Hannu Eklundin tavoin huo-
mannut, että oikeaoppisuden tiukkana vaalijana tunnettu 
katolinen, ja sen itäinen sovelluksena ortodoksinen kirkko, 
eivät ole muuttuneet perustoiltaan mihinkään vuosien saatos-
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sa, renessanssista ja vastauskonpuhdistuksesta ja ortodoksien 
omista sisäisistä taisteluista, joista emme tiedä juuri mitään 
ennen tätä esseekirjaa, huolimatta. 

Augustinuksesta lähtien läntisessä teologiassa ei ole ollut 
oppia ihmisen jumaloitumisesta, sillä ortodoksiteologian mu-
kaan läntisestä perinteestä on puuttunut mahdollisuus Juma-
lan tuntemiseen toisin kuin ortodokseilla. Jumalasta tuli sen 
sijaan lännessä yksilöllisen ymmärtämisen kohde, joka sisälsi 
itsessään käsitteellisen ja persoonattoman ”Kaikkivaltiaan”. 
Ns. hesykastinen riita toi 1300-luvulla esille bysanttilaisen 
kirkollisen kokemuksen ja lännen teologian erot kun Pyhä 
Gregorius Palamas erotti toisistaan Jumalan olemuksen ja 
energiat, jossa korostuivat tiedon kokemuksellinen luonne 
ja ihmisen mahdollisuus Jumalan empiiriseen tuntemiseen 
persoonallisessa suhteessa hänen kanssaan. 

Mitä se sitten käytännössä selkokielellä tarkoittikin, lännen 
teologit kuitenkin torjuivat hänen ajatuksensa, varsinkin kun 
idän teologit olivat samaan aikaan aloittaneet mainoskam-
panjan ”Yksi Jumala, yksi keisarikunta ja yksi ortodoksinen 
uskonto”, mistä muodostuivat pitkäksi aikaa bysanttilaisen 
poliittisen ajattelun kulmakivet (yhteiskunnallinen unelma oli 
universaalinen kristillinen yhteisö, jota keisari hallitsi ja jota 
kirkko johti hengellisesti eli jo tässä vaiheessa ortodoksiuskos-
ta oli tehty vallan välikappale: pitää muistaa, että ennen suurta 
skismaa 1054 Konstantinapolin lisäksi katolisen kirkon neljä 
muuta keskusta olivat Rooma, Jerusalem, Antiokia ja Aleksan-
dria ja vaikka Konstantinapoli oli keisarillinen pääkaupunki, 
Rooman piispa eli myöhempi paavi ei hyväksynyt Konstanti-
napolin samanarvoista asemaa Rooman kanssa) ärsyttääkseen 
jakaantuneen keisarikunnan läntisen puolen valtakerrostumia 
sen verran kovasti, että Konstantinapoli ryöstettiin ja hävitet-
tiin muutamaan kertaan perusteellisesti Bysantin valtion lähes 
tuhatvuotisen historian (n.500-1400) aikana.

Ortodoksien suurin ongelma niin ajattelussa, olemisessa 
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kuin uskossakin on täydellisen ja ehdottoman vaatimus (kuin 
myös läntisen katolisuuden ”In magnun et volviste sat est” 
– riittää, että on tahtoa) niin uskolta kuin uskovalta, kos-
ka ortodoksiseen teologiaan tieteenä kuuluvat omat, omas-
ta mielestään järkevät ja selvät erikoispiirteet, mitä ne eivät 
suinkaan ole ulkopuolisen ja asiaa objektiivisesti tulkitsevan 
silmin, sellaiset jotka sinänsä Matsukaksen mukaan värittävät 
ja luonnehtivat ortodoksisuutta tieteenalana:

”Tradition muistomerkit ja armolahjojen elossa olevat 
kantajat ovat ainoat lähtökohdat teologille hänen esittäes-
sään dogmaattisen opetuksen sisältöä, sen jälkeen kun hän 
on onnistunut ymmärtämään ja kuvaamaan, kuinka ja millä 
tavoin etenee ja toimii se tieto jumalallisista asioista, jon-
ka hedelmistä kirkkoyhteisön jäsenet ovat saaneet ja saavat 
nauttia. Ei ole missään nimessä sallittua, että hän poikkeaisi 
historiallisista puitteista ja jättäisi vaille huomiota tradition 
antimet, elämän ja sen järjestelmällisen tien, joka johtaa koko 
kirkkoruumiiseen kuuluvan kansan näiden antimien ja itse 
elämän tuntemiseen.”

Selkokielellä tulkittuna Matsukas kertoo rivien välistä luki-
jalle, että tutkia saa ja pitää, vaikka mikään ei muutu ja muuta 
itseään oikeana pitävän uskonnon perustuksia ja käsityksiä 
omasta oikeellisuudestaan mitä Jumalan sanaan ja sen tul-
kitsemiseen tulee yhden ja ainoan oikean (sillä myöhemmin 
tarkastelemme alkuvuosisatojen eri kristillisten suuntausten 
välisiä temaattisia kahakoita, mitkä jättivät trauman ortodok-
siseen sieluun) ortodoksiperinteen pohjalta, jolloin myös sana 
tieteellinen epiteetti pitää pudottaa tässä kohdassa ortodok-
sisuuden edestä turhana ja väärää tietoa ulkopuolisille anta-
vana pois eikä hänen väitteensä siitä, että uskovainen kokoaa 
yhteen uskon sisällön, joka ilman muuta on hänen mukaansa 
orgaanisessa yhteydessä kirkkoruumiin elämään ja tradition 
antimiin.

Dogmaatikkona Matsukas haluaa osoittaa tieteen vale-
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kaapuun käärittynä lukijalle uskontien järjestelmän, jonka 
pohjalta tieto dogmeista on hänen mukaansa kehittynyt ju-
malallisesti, ja ne yleiset periaatteet, jotka hallitsevat ”kirkko-
ruumiksi” kutsumaansa ortodoksiuskovaisten elämäntapaa, 
kun hän väittää että näin tuota ”avointa systeemiä ” voi aika 
ajoin rikastuttaa tai siihen voi tehdä uudistuksia aina, kun teo-
logia torjuu uskoa jäytävät hyökkäykset (miten silloin muka 
voi tehdä uudistuksia kun oikeaoppiset leimaavat kaikki pu-
heet uudelleentulkinnoista epätoivotuiksi ja hereettisiksi?) tai 
– tehdäkseen kirkollisen elämän dogmit helpommin ymmär-
rettäviksi – muotoilee kirkon dogmaattisen opetuksen, joka 
pakostakin hänen mielestään on myös kulttuurin elintila, ym-
päröivän henkisen ilmapiirin ilmaisukeinoin. Neljännessä lu-
vussa ”Teologian sovellutukset” hän alleviivaten tyrmää omat 
väitteensä ”avoimesta systeemistä” tai sitten hänen ”avoin 
systeeminsä” on kaikkea muuta kuin mitä me sillä ymmär-
rämme, kun hän kirjoittaa naivisti itseään vastaan:

”Nykyisin on pääasiallisesti poliittisessa ja yhteiskunnal-
lisessa toiminnassa niin paljon näkymätöntä pahaa. Että sen 
suuruus edellyttää pakostakin metafyysistä ratkaisua ongel-
miin. Sairaalloisten aivojen pimeitä ohjelmia syötetään me-
kaanisiin laitteisiin ja kaikkea säätelee jokin ”lainalaisuus”. Ja 
kaikki tämä puolestaan antaa tietenkin ihmiselle provosoivan 
aiheen esittää vastalauseenaan ja taistella pelastaakseen ”sie-
lunsa” ahdistavista paineista.”

Matsukaksen kieli on, kun hän kirjoittaa ”riippuvuuksien 
verkon pimentävän asiat ja muuttavan ne tuntemattomiksi” 
samalla tavalla sekoitus vanharaamatullista apokalyptistä uh-
kien maalaamista seinille kuin helluntailaisilla - joita maail-
malla on oman ilmoituksen mukaan yli 90 miljoonaa yksilöä 
– ei mikään vähäinen määrä - kun hän kirjoittaa:

”Sotakin näyttää kadottavan tiettyjä yleviä tunnusmerkke-
jään, joita eeppiset runoilijat ja filosofit ovat aikoinaan ylistä-
neet: rohkeuden, urhoollisuuden, karismaattisen johtajuuden, 
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uhrautuvan pelottomuuden ja sankaruuden.”
Kaikkein omituisen on hänen kuvauksensa ”dynaamisen 

tahdon velvollisuudesta”, mikä hänen mukaansa muodostui 
siitä, kun ideat ja lajit tai tyypit sekä arkkityypit näyttelivät 
ensin keskeistä roolia tietyllä kreikkalaisen filosofian alueella. 
Pääasiallisesti Pythagoraan, jonka jumalkuvan muistamme 
kirjan alussa esitellyn omituiseksi ja sekavaksi, Platonin ja 
Aristoteleen opetuksissa. 

Matsukaksen mukaan edellä esitetyt henkiset mallit, ym-
märrettyinä suljetussa ja jäsennetyssä järjestyksessä, säätelevät 
lainalaisuuksien tavoin jokaista fysiikan ja historiallisen to-
dellisuuden tapahtumaa. Mutta sitten Matsukas lyö järjelle 
ja ihmisyydelle madonluvut väittäessään, että sen jälkeen kun 
erottelu luodun ja luomattoman välillä on tullut ”niin sanoak-
semme” voimaan samoin kuin näiden kahden välillä vallitseva 
energian mutta ei olemuksen yhteyteen perustuva suhde, isät 
ottaessaan käyttöönsä näiden suljettujen mallien filosofisen 
kielen muuttivat sen dynaamiseksi tahdon todellisuudeksi:

”Sillä luotu, joka on lähtöisin pelkästään Jumalan tahdon 
energiasta, ei Jumalan olemuksesta, pysyy olemassa ja edistyy 
ainoastaan suhteessa jumalalliseen energiaan. Näin tapahtu-
mista eivät säätele henkiset mallit eivätkä jotkin arkkityypit 
vaan olevien luomisen syyt, ”logokset”, jotka ovat ymmär-
rettävissä Jumalan ”tahdonilmauksina ja tarkoituksina” itse 
Jumalan tahdon energiassa. Suhde pysyy aina energian tasolla. 
Tällä tavalla patristinen teologia luodun ja luomattoman suh-
teineen ja olevaisten perusprinsiippeineen antaa meille kuvan 
maailmankaikkeudesta, jota säätelevät suhteet, eivät suljetut 
arkkityypit.”

Kaiken tämän lisäksi jumaluutensa epäilyn ja tieteen edelle 
joka paikkaan, ennen kaikkea sellaisiin joihin se ei sovi, aset-
tava Matsukas naljailee nykytietieteelle sen avuttomuudesta 
asettaa tarkkoja kysymyksiä ja kehtaa vielä kysyä pilanpäin 
viatonta teeskennellen eikö tämä ole se sama kuva, jonka myös 
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tiede tänään meille antaa, vaikka tietää varsin hyvin ettei se 
tietenkään ole. Tässä kohden hän osoittaa syyttävän sormensa 
tieteellistä ajattelua vastaan väittämällä, ettei ortodoksisessa 
elämässä ja ajattelussa kirjasivistys ole koskaan ollut erossa 
valaistuneesta ja ajattelemaan harjaantuneesta mielestä, mikä 
kuulostaa lähinnä huonolta meriselitykseltä haaksirikon jäl-
keen kun koko miehistö ja laiva on jo merenpohjassa:

”Järki, ratio, logos siis – ei pelkästään rationaalisuus – Kant 
sanoisi ”Vernunft” eikä pelkästään ”Verstand” - ei jää yksin ja 
paljaaksi, sitä seuraa myyttisen ajattelun havainnollinen esitys. 
Sitä paitsi ainoastaan harjaantunut mieli ymmärtää Jumalan 
salaisuuksia, ja koska se tuntee Jumalan oikein, se ei lankea 
asiankuulumattomiin tulkintoihin. Oppimattomat harjaan-
nuttavat mieltään lukemalla luonnon ja historian kirjaa.”

Tätä on alastomimmillaan perinteen ja epä-ällisyyden voi-
maan vannova vanhakantainen ja itseään oikeaksi kutsuva 
ortodoksiuskonto. Matsukaksen kirjoitukset muistuttavat 
arkkikonservatiivista historismia, jolla ei ole peruutuspeiliä 
mutta joka tuijottaa silti vain taakseen luullen sitä omaksi hy-
väksi kuvakseen omasta hyvästä minästään, kun hän varoittaa 
teologian – sekä tieteellisen että karismaattisen – sovellusten 
voitavan ymmärtää väärin niin teoriassa kuin käytännössäkin, 
jos niiden tavoitteena pidetään vain pelkästään sosiaalisten 
olojen parantumista ja nykyisen kulttuurin hyötynäkökohtia 
silmällä pitävää hengen palvelemista:

”Molemmat äärimmäisyydet ovat siis kristikunnan histo-
riassa saaneet aikaan ja yhä saavat joko moralismin ja, etenkin 
nykyisin, sosiaalisen innostuksen tai sitten haaveellisen ja ku-
vitteellisen idealismin tilan. Kuinka paljon vastalauseita nämä 
kaksi ääririntamaa esittävätkään toisilleen, ne molemmat ovat 
todellisuudessa kristillisyyden irvikuvia.”

Selityksin miksi on Matsukaksella valmiina. Hänen mieles-
tään he ovat kristillisen todellisuuden ulkopuolella, jos kaikki 
se, mitä he etsivät, ei ole olemassa alueilla, joissa näyttäytyy 
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Jumalan valtakunnan totinen valkeus:
”Jumalan ilmestyminen, kuten sanoimme, toteutuu luo-

makunnassa ja historiassa. Se ei ehdottomasti ole energia, joka 
tyydyttää itse kunkin yksilölliset ja itsekeskeiset tarpeet; se on 
elämän ilmestymistä kokonaisuudessaan nihilismin voittami-
seksi ja luomakunnan itsensä ja sen historian täydellistymisen 
kasvamiseksi.”

Matsukaksen mielestä ortodoksinen teologia näkee luo-
makunnassa ja historiassa totuuden ja hyvyyden, siksi turhat 
pulinat pois ja kannattaa Matsukaksen tavoin luovuttaa epäily 
hänen jumalkuvansa tulkitsijoille rauhassa, panna pää pensaa-
seen ja uskoa vanhoja kertomuksia maasta, jonka ympärillä 
hyörii koko avaruus aurinkoa myöten sekä oppi kaikkitietä-
västä ja ihmisten hyvää tarkoittavasta Jumalasta, jonka tärkein 
edustaja maanpäällä on maanpäällinen hallitsija ja papisto, 
jotka ovat saaneet erehtymättömän valtansa ja oikeutensa mei-
tä kohtaan suoraan Jumalalta:

”Kun teologia siis näkee luomakunnassa ja historiassa to-
tuuden ja hyvyyden sovussa ja parina, se on luodun ja luomat-
toman, itsensä jumalallisten asioiden, ykseyden oikealla tiellä. 
Metafysiikka on olemassa, kuten nimikin sanoo, fysiikan jäl-
keen, ei koskaan eikä missään tapauksessa sen ulkopuolella.”

Matsukaksen mielestä mikä tahansa (epäily?) ja minkä (he-
donistifilosofit?) tahansa luomakunnan osan jumalaksi teke-
minen, siis epäjumalaksi korottaminen, muuttaa luomakun-
nan Jumalan vastapuoleksi ja samalla tekee siitä väkivaltaisen 
valtapyrkimysten aiheuttamien, henkilökohtaiseen hyötyyn 
ja luomakunnan hyväksikäyttöön tähtäävien taisteluiden ja 
sotien keskuksen:

”Maailmankaikkeus menettää toimivuutensa ja yhteisössä 
kehittyvät kilpailusuhteet. Myös Jumalan ennakkovaroitus on 
selkeä ja ankara: Jumala ei anna hiukkaakaan periksi ja on 
”mustasukkainen”. Tämä kielikuva Jumalan suhtautumisesta 
luopioihmiseen paljastaa erittäin hyvin epäjumalanpalveluk-
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sen tuhoista seuraukset.”
Yksi tärkeä ja jatkuvasti puheena oleva kysymys on ”Ilmoi-

tuksen käsitteellä”, millä on tärkeä asema kaikkien kirkkojen 
teologiassa. Matsukas korostaa, että Jumalan ilmoitus, siten 
kuin se ilmenee ja tulkitaan raamatullisessa ja kirkon elämän 
tapahtumissa, on yhtä kuin Jumalan ilmestykset ja sanan ih-
miseksi tulo – ei mitään muuta:

”Sen tähden meidän on heti luovuttava käsityksistä, joissa 
puhutaan erilaisista yhteyksistä tämän maailman ja muiden 
tuntemattomien maailmojen välillä apokryfisten, parapsy-
kologisten, meditatiivisten ja spiritististen menetelmien tai 
vieläpä mystisen elämän välityksellä.”

Heti perän Matsukas kuitenkin toteaa, että miten paljon 
totta tai eksytystä tällaiset uskontojen ja hengellisten liikkei-
den metodit sisältävätkään, niillä ei ole hänen mukaansa si-
säisiä eikä olennaisia vastaavaisuuksia kristillisen ilmoituksen 
kanssa:

”Kuinka monia ulkonaisia yhtäläisyyksiä havaitaankin – 
monet niistä ovat mielenkiintoisia uskontotieteelliseltä kan-
nalta – huolellisen tutkijan ei tarvitse kuin paneutua kirkon 
elämään kokonaisuutena ja hän toteaa siinä silmiinpistävän 
erilaisuuden ja ainutlaatuisuuden.”

Kun Matsukas sitten luottelee näitä jumalallisia ilmestyk-
siä, tuntuvat ne nykylukijasta mielikuvituksen tuotteilta tai 
enemmän kielikuvilta kuin todellisilta; Jumala on läsnä pilves-
sä Israelin kansan lähtiessä Egyptistä tai kolmen enkelin vie-
railu Abrahamin luona Mamren tammistossa tai Mooseksen 
näkemä palava pensas ja kaikki muut Jumalan ilmestymiset.

Matsukas kuitenkin sanoo, ettei ole erityistä henkilökoh-
taista ilmoitusta, ei silloinkaan kun on kyse unesta, sillä kaikki 
on hänestä vain välttämätöntä siitä tosiasiasta, että luomakun-
ta on riippuvainen huomaamattomasta Luojasta, koska kaikki 
luodut ovat saaneet alkunsa ei-olemisesta:

”Näin ollen Luojan ainoana ”olemisen” antajana on kor-
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vaamaton näiden kahden erilaisen elementin, luomakunnan 
ja luojan suhteessa. Riippuvuussuhde tekee Jumalan jatkuvan 
ilmestymisen ja Jumalan näyttäytymisen välttämättömäksi ja 
mahdolliseksi, niin että olemukseltaan Luojaan verrattuna 
toisenlaiset luodut saisivat häneltä ja vain häneltä olemisen 
ja kehittymisen.”

Matsukaksen mielestä juuri tämä on se syy, miksi ilmoitus 
on Jumalan jatkuvaa ilmestymistä ja läsnäoloa luomakunnassa 
ja historiassa, koska hänen mukaansa näin itse Jumalasta tu-
lee jokaisen luodun todellisuuden ”lainalaisuus”. Näin myös 
yhteys koskee koko maailmankaikkeuden todellisuutta eikä 
vain yksittäistä kansaa tai ihmistä. Kristillisen opin mukaan 
toista tietä yhteyteen ei ole, koska luomakunta ja historia ovat 
elimellisesti Luojasta riippuvainen toiseus:

”Vain nämä kaksi erillistä elementtiä, luomakunta ja Luoja, 
ovat olemassa ja niiden perusteella tapahtuu jako luotuun ja 
luomattomaan, jumaluuden luomattomiin energioihin, joista 
luomakunta kokonaisuudessaan voi tulla osalliseksi, ja luo-
mattomaan jumalalliseen olemukseen.”

Ja miksi tämä sitten on niin tärkeää? Siksi, että ortodoksi-
sesta näkökulmasta kaikki puhe ilmoituksesta on käsittämä-
töntä ilman tätä edellä esittelyä erittelyä. Ortodoksiteologia 
on suhteessa ”luopioihmisiin” ja ”epäjumalanpalvelukseen” 
syvästi perinteinen ja sen juuret ulottuvat Matsukaksen mu-
kaan jumalallisen pelastustalouden historian alkuperäiseen 
uomaan:

”Tieto Jumalasta ei millään tavalla rajoitu luonnollisille 
luoduille alueille. Tarvitaan luomakunnan tutkimusta, jotta 
pystyisimme erottamaan luodut jumaluudesta. Epäjumalan-
palvelusta vastaan taistellaan pitämällä tinkimättömästi kiinni 
luodun ja luomattoman suhteen selkeydestä.”

Matsukas ymmärtää ortodoksisen pelastuksen kollektiivi-
sena hyveenä, koko kansan ja maapallon asiana olla Juma-
lan kunnian osallisena. Niin hänen mielestään ihmisestä ja 
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maailmasta ei tule vain käytön tai hyväksikäytön kohteita, 
vaan toimivia osia. Sen tähden hänen mielestään pelastuskin 
parantumisena ja täydellistymisenä voidaan ymmärtää koko 
maailmankaikkeuden käsittävänä ja yhteisöllisenä eikä se voi 
olla yksinomaan joidenkin yksilöiden etuoikeus. Mutta kaikki 
tämä, tavat ja miten ihme tehdään eläväksi, pelastavaksi ja nä-
kyväksi, pohjautuu tarkoin määrättyihin tapoihin ja hyväksi 
koettuihin perinteisiin. 

Tämä pieni Clujin arkkipiispa Bartolomeu Anania ark-
kimandriitta Clopa Ilien ”Ortodoksisesta uskosta – ohjaaja-
vanhuksen vastauksia Kirkon perinnettä koskeviin kysymyk-
siin”-kirjasta poimittu katkelma luvun alussa kertoo kaiken, 
mistä itseään ainoana oikeana ja alkuperäisenä kristinuskon 
muotona pitävästä ortodoksiuskonnosta on pohjimmiltaan 
kysymys: perinteistä ja sen puolustamisesta aikaa ja järkeä 
vastaan vaikka tiede olisi toteennäyttänyt niiden perustuvan 
väärille tiedoille ja arvioinneille, jopa väärennöksiksi tai vä-
hintäänkin monitulkintaisiksi.

Suomen Ortodoksisen kirkon johtaja, Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa “korkeasti pyhitetty esipaimen” Leo 
muistuttaa “hänen pyhyytensä” Konstantinapolin patriarkka 
Bartolomeoksen “Mysteerin kohtaaminen – ortodoksinen 
usko” (Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 2009) 
– kirjassa olleessa esipuheessaan kristillisyyden olevan itäinen 
uskonto, joka syntyi Lähi-idässä ja vaikutti pitkään vahvana 
Egyptin, Syyrian, Libanonin, Armenian, Turkin ja Kreikan 
alueilla:

“Bysantin kulttuurin keskeisin ero suhteessa läntiseen kris-
tillisyyteen on korostus, jonka se antaa näkymättömän kirkon 
läsnäololle. Jumalanpalvelus, suitsutus, ikonit, laulu ja liike 
kertovat kaikki ortodoksisuuteen vahvasti ankkuroituneesta 
uskosta siihen, että enkelit ja kaikki muut taivaalliset voimat 
ovat kirkossa todella läsnä rukoilevan seurakunnan kanssa.”

Arkkipiispa Leon mukaan tämä näkymättömän ja näkyvän 
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maailman kohtaaminen on myös “Hänen Pyhyytensä, eku-
meeninen Patriarkka Bartolomeoksen, joka johtaa kirkkauden 
ja ylösnousemuksen kirkkoa” punainen lanka tässä kirjassa, 
jossa Patriarkka avaa lukijalle ortodoksisen hengellisyyden 
keskeisimmän aarteen – mystiikan:

“Sen keskiössä on ihminen, joka rukoillessaan tuo Juma-
lan eteen koko luomakunnan. Ortodoksinen jumalanpalvelus 
on mystiikan ikoni. Tuo mystiikka ei ole vanhoihin juma-
lanpalveluskaavoihin kangistumista, vaan vanhan alkukirkon 
apostolisen rukousperinteen rikkauden siirtämistä osaksi tätä 
päivää.”

“Vihreäksikin patriarkaksi” ympäristöstään huolta kanta-
van asenteensa takia itseään kutsuva Bartolomeos, on samaa 
mieltä eksistentiaalifilosofi Sören Kierkegaardin kanssa siitä, 
että ”kaikkein järisyttävin ihmisille annetuista asioista on hä-
nen mahdollisuutensa valita, hänen vapautensa.” 

Näin kirjoittaa kirjassa englanninnoksen esipuheessa or-
todoksimaailman älykkönä pidetty Diokleen metropoliitta 
Kallistos (Ware), jonka mielestä tässä teoksessa patriarkka Bar-
tolomeos käsittelee terävästi vaikeitakin asioita. Hän väittää 
mm, että patriarkan mielestä syvällinenkin analyysi paljastaa 
ihmisessä ainoastaan vain mysteerin, ja tarjoaa lääkkeeksi sa-
laista rukousta:

“Jos lopulta aiomme osallistua Kolminaisuuden ykseyteen, 
jos aiomme astua sisään Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen 
maailmaan ja jos aiomme elää sakramentaalista elämää, on 
kaikki mahdollista vain salaisen rukouksen kautta.”

Mutta mikä on tuo salainen ja ihmeellinen rukous, josta 
hän puhuu? Ortodoksiuskossa kaikki tiet palaavat aina lo-
pulta kotiin Konstantinapolin patriarkan luokse, joista yksi 
merkittävimmistä on ollut Fitiois (k.893). Fitiuksen mukaan 
Pyhän hengen alkusyy ei ollut jumalallinen olemus tai luonto 
vaan Jumala isä eli “hypostaattinen alkulähde”. Tämä onkin 
tärkeä ja erottava tekijä lännen katolisen teologian kanssa, 
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sillä Fitioksen mukaan Pyhän Hengen lähteminen ei voi olla 
kaikille persoonille yhteinen ominaisuus.

Olemisen historia ei voi olla koskaan menneisyyttä vaan se 
on aina edessämme. Kallistos ei tätä tajua, koska se salainen 
ja ihmeellinen rukous, josta Kallistos puhuu, on tietenkin 
patriarkka Fotioksen unohtumattomat sanat Kirkon “kau-
neudesta ja kirkkaudesta”. Fotios puolusti omasta mielestään 
vain kirkon hyväksi työskennellyttä papistoaan aikana, jolloin 
ortodoksiuskonnolla oli vielä vastaus kuin hihansuusta ihmi-
sille valmiina tarjoiltavana, kun muuta ei ollut vastapuolella 
kuin keisarin pakkovalta ja elämä ainaisessa köyhyydessä ja 
puutteessa sairauksien keskellä vailla lohtua paremmasta elä-
mästä ikeen alla saati paremmasta huomisesta. 

Koko ortodoksiteologien kokoon kyhäämä juttu vaikuttaa 
epäilyttävältä ja epäselvältä. Aristoteles varoitti puolustamasta 
epäuskottavaa tekstiä, jollainen tämä lajissaan on. Epäuskotta-
valla teesillä oli näet aina järjettömiä seurauksia. Ja lisäksi A:n 
mukaan ihmiset vihasivat tällaisen esittäjää.
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Uskonnoilla oli 
kerran meille

vastaus
“Uskonnon avulla voimme ymmärtää omia, torjuttuja tus-
kiamme; sen avulla voimme käsittää kaiken sen, mikä jää 
arkisissa keskusteluissa sanomatta; se voi yllyttää meitä va-
pautumaan siitä hedelmättömästä eristäytyneisyydestä, jolla 
suojaudumme inhottavimmilta ja epämukavimmilta puolil-
tamme.”

-Alain de Botton kirjassaan “Uskontoa ateisteille”

Ehkä siksi ortodoksiteologit varoittavat filosofeista, ettei-
vät heidän perustelunsa kestä tämän päivän tulkintoja, sillä 
heidän argumenttinsa eivät ole selkeitä, vaan johtavat joh-
topäätöksiin, joiden jälkeen on pakko esittää lisää hankalia 
kysymyksiä.

Ortodoksiargumentit näyttävät tuottavan johtopäätök-
sen mutta eivät tuotakaan. Tai ne tuottavat johtopäätöksen 
mutta ei kuitenkaan tarkoitettua johtopäätöstä. Näin tun-
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tuu tapahtuvan kaikissa epäselvissä, pelkkiin uskomuksiin ja 
kirkkoisien sanomisiin perustuvissa mahdottomaan johtavissa 
päätelmissä.

Aristoteleen mielessä tällaisissa tapauksissa argumentin 
epätotuus on enemmän sen esittäjän kuin itse argumentin 
vika, mutta se ei ole aina ammatikseen papattavien pappien 
vika. Heidät on koulutettu puhuviksi papukaijoiksi ilman 
älyllistä epäilyä eikä heitä voi vaatia huomaamaan argumentin 
epätotuutta, sillä he hyväksyvät työnsä ja uskonsa takia heil-
le totuudellisina syötetyt argumentit itsessään ennen monia 
toisia argumentteja.

Alain de Bottom kuvaa osuvasti, miten uskontojen suo-
sio on perustunut siihen, miten varmoja vastauksia niillä on 
tarjota inhimillisiin ongelmiimme: vaivasi meitä sitten mikä 
tahansa: mitä tahansa toivoimme tai pelkäsimme, uskonnoilla 
oli meille kerran vastaus:

“Uskonnoton aikamme ei voi enää hyväksyä uskontojen 
yliluonnollista ja dogmaattista sisältöä. Silti olisi suuri me-
netys, jos kaiken tuon hylätessämme luopuisimme myös 
kaikesta siitä viisaudesta, jota uskonnot pitävät sisällään. 
Vuosisatojen ajan uskonnot ovat tarjonneet lohtua, vaalineet 
yhteisöllisyyttä ja painineet kuolevaisuutemme kanssa. Näin 
tehdessään ne ovat luoneet korvaamattomia psyykkisiä ja so-
siaalisia mekanismeja, joista maallistuneenkaan yhteiskunnan 
ei pitäisi luopua.”

Tässä on se kohta, mikä osoittaa myös ortodoksien merki-
tyksen ja tehtävän, sillä Patriarkka Bartolomeos osaa vakuut-
taa oppineiden kirkonmiesten tapaan kauniisti ortodoksius-
kontoon oleellisesti kuuluvasta kauneuden rakastamisesta ja 
“hesykiasta”, joka tarkoittaa rauhoittumista ja hiljentymistä, 
ja joka ei ole poissaoloa, vaan enemmänkin läsnäoloa arvoi-
tuksellisessa hiljaisuudessa, ja hieman eteenpäin jalostettuna 
Jumalan ja maailman yhtymistä harmonisessa suhteessa sy-
dämessä.
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Ortodoksikirkon juuret löytyvät hänen mukaansa ni-
menomaan Raamatusta ja perinteestä sellaisina kuin nämä 
ilmenevät kirkon elämässä. Kirjansa ensimmäisessä luvussa 
patriarkka painottaa seitsemättä ekumeenista kirkolliskokous-
ta ja apostolista uskoa, jolle ortodoksien mukaan maailman-
kaikkeus on perustettu:

“Uskonsa ja käytäntöjensä osalta kirkko pitäytyy ekumee-
nisen kirkolliskokousten päätöksissä. Sana “ortodoksinen” 
merkitsee sekä “oikein uskovaa” että “oikein (Jumalaa) pal-
velevaa”, ja niinpä ortodoksisen kirkon katsotaan jatkavan 
katkeamatonta oikean uskon elävää perinnettä.”

Jos argumentit ovat tällaisia, niistä tulee muiden totuuk-
sien todistuksia, epätosia mutta totena esitettyjä uskomuksia 
vailla todellisuuden pohjaa, sillä jokin premisseiksi esitetyistä 
täytyy Aristoteleen mielestä olla silloin kuulumatta joukkoon. 
Argumentista tulee siten tämän todistus kuten Jumalasta.

Grath kirjoittaa siitä, miten ajatus siitä, ettei Jumalaa ole, 
alkoi houkutella vapautta kaipaavaa ihmismieltä ja mielikuvi-
tusta. Grathin kirja on samalla kertomus sekä ateismin nou-
susta että sen alamäestä. Sen pohjalla on helmikuussa 2002 
Oxfordissa järjestetty suuri väittely Oxford Union-seurassa. 
Kuuntelijoita kiinnosti silloin ajankohtainen kysymys: voiko 
ihmismieli tehdä selvää Jumalasta? 

Ei voinut sillä sen jälkeen ateismin suosio alkoi maailman-
laajuisesti hiipua samaan aikaan uusien ongelmien pelästyttä-
mät ihmiset alkoivat jälleen etsi turhaan uskontojen suojista 
unohtaen järjen ja rationaaliset selitykset.

Professori Timo Airaksinen kertoo järjen aikakauden al-
kaneen Ranskan ensyklopedisteista ja Diderotista. Dennis 
Diderotista, ranskalaisista ensyklopedisteista suurimmasta, 
väitelleen filosofian tohtori Jan Blomstedtin mukaan epäily 
ei alkanut valistuksesta, vaan antiikin skeptikoista, ellei jo 
aiemmin. Ateismi-sanalla oli antiikin aikana myös se merki-
tys, että joku tunsi jumalan (polyteismissä tietyn kotijumalan) 
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hylänneen hänet eli hän eli ilman jumalaa, ts. oli ”ateisti”. Tai 
oli vain välinpitämätön:

”Diderot oli yleisen käsityksen mukaan ateisti, mutta hän 
ei juuri mainostanut sillä itseään. ”Minä en julista, minä tut-
kin.” Eräiden aatehistorioitsijoiden mukaan hän pyrki jo en-
nen Darwinia hahmottelemaan eräänlaista evoluutioteoriaa 
(vrt. d’Alembertin uni, jota ei ole suomennettu), mutta tämä 
versio on jäänyt vitalistisena ajatuskokeena historian margi-
naaliin. Tämä tyyppi ei jättänyt jälkeensä esseitä jumalasta, 
kuten nykyateistit. Toki kieltäjiäkin oli: miten olisi Buddha, 
joka perusti ateistisen uskonnon? Pyrrhos oli käynyt Aasias-
sa... Pascal puhui 1600-luvulla ”pyrrhoslaisistua” kun tarkoitti 
skeptikkoja.”

Jo aiemmin mainittu saksalaisfilosofi Immanuel Kant asetti 
järjen Jumalaa vastaan, ja jatkoi valistuksen projektia nostaa 
ihminen tietämättömyydestä irti toimimaan itsensä ja yhtei-
sönsä parhaaksi tervettä järkeä käyttäen. 

Sartren näytelmässä ”Paholainen ja Hyvä Jumala”, jumalaa 
eikä taivasta tai helvettiä ole. On vain maa. Sartren näytel-
mästä paistaa läpi, ettei siellä missä on älyä ei ole illuusioita ja 
päinvastoin. Sartren mielestä ihminen oli itse keksinyt hyvän 
ja pahan, ja hän voi itse myös itsensä näistä vapauttaa tämän 
maan päällä ja tässä ajassa. Hyvä ja paha olivat erottamatto-
mia. Siinä olikin ”Paholaisen ja Hyvän Jumalan” eräs pääväit-
tämistä. - Sartren mukaan ei ollut olemassa mitään muuta 
kuin minä itse ja minun valintani. 

Skepsis r.y:n johtohahmoihin lukeutuva kosmologian pro-
fessori Kari Enqvist kirjoittaa kirjassaan ”Uskomaton matka 
uskovien maailmaan” (WSOY 2012) olevan aika selvää, että 
valtaosa evankeliumin tapahtumista on legendaa. Epähisto-
riallisin hänen mielestään on Johanneksen evankeliumi, jossa 
Jeesuksen suuhun pannuista sanoista pidetään aitoina kor-
keintaan yhtä prosenttia:

”Uuden Testamentin vahva sepitteellisyys ei sinänsä vie 
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pohjaa kristinuskolta, sillä kaikkivaltias Jumala voi halutes-
saan inspiroida myös merkityksellisiä legendoja, mutta riip-
pumattomaksi historialliseksi todistusaineistoksi siitä ei ole.”

Ajatus on lainattu Edward Westermarckilta, joka toteaa, 
että vaikka Johanneksen evankeliumilla on suuri arvonsa var-
haiskatolisen kirkon oppien ja siihen perustuvien katolisten 
opinkappaleiden muodostumisen historian kannalta, niin 
nykyjään myönnetään varsin yleisesti sen olevan suhteellisen 
myöhäinen asiakirja, joka ei tarjoa meille luotettavaa selostus-
ta Jeesuksen toiminnasta ja opeista, vaan edustaa perimätie-
don tarkoitusperäistä tulkintaa.

Tutkiessaan empiirisesti kristinuskoa ja sen nykyihmisestä 
oudoilta tuntuvia väitteitä maailmasta, elämästä ja ihmisistä, 
Enqvist tekee tärkeän huomion: enemmän kuin uskoa Ju-
malaan, kristinusko on uskoa Raamattuun. Silti uskovaisten 
sokea Raamattu-usko oli hänelle yllätys.

Ehkä leikkimielisesti ajateltuna yksi avain tämän ongel-
man ratkaisemiseksi voisi olla anarkistinen ”peppipitkätos-
sumainen” lapsenmieli ja lapset (jonkinlainen huutoäänestys 
päiväkotiraadissa), joiden tiedetään poikkeuksetta olevan in-
nokkaimpia filosofeja, sillä lapset osaavat kysyä aina ”miksi?” 
ja miettivät, mitä ihmiset tarkoittavat puheillaan, toisin kuin 
vanhat kulttuurin määräykset ja koodit omaksuneet aikuiset, 
joilla on vahva suomalaisvamma sielussaan (vahva yliminä ja 
heikko itsetunto), ja erityisesti kilttiä joko pakosta tai kas-
vatuksen tuloksena leikkivät sekä ahdistetut vanhat naiset ja 
kirkkouskovaiset (mikä on usein sama asia), joiden sisään pii-
lotettu aggressiivinen röyhkeys ”nöyryydessä ja uhrimielessä” 
on samaa luokkaa, mitä Ruotsissa kutsutaan koko kulttuurin 
mädättäväksi ns. ”piilotetuksi aggressioksi”.

Piilotettu aggressio näkyi aiemmin kirkon ylivoiman aika-
na samanlaisena yksipuolisena manipulointina, kuin nyt myös 
holhousyhteiskunnan halussa määritellä poliittisen korrektiu-
den nimissä tavat millä saa esittää itseään ja aiheet, joista saa 
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ilman rangaistusta puhua kaikkia samalla valheellisella tavalla 
jättäen oikeat ongelmat piiloon ymmärtämättä, etteivät ai-
kuisten toden sanat ole kauniita eivätkä kauniit sanat missään 
nimessä tosia.

Ortodoksit eivät turhaan karta kuin ruttoa totuutta esiin 
hinnalla millä hyvänsä valheesta kaivavia itsepäisiä filosofeja, 
sillä kun heidän argumenttinsa saavuttavat johtopäätökset 
epätoden ja lapsellisten premissien perusteella, ne ovat myös 
huonompia kuin monet muut sellaisetkin argumentit, joissa 
päätellään epätosi johtopäätös. Asiaa auttaisi, jos heti alussa 
tutkittaisiin ”onko argumentti tosi vai epätosi ja millaisten 
premissien perusteella se on esitetty”. 

Aristoteles sanoi, että jos se perustuu epätosiin mutta us-
kottaviin premisseihin, se on dialektinen argumentti, mutta 
jos se perustuu tosiin mutta epäuskottaviin premisseihin, se 
on huono argumentti, ja jos premissit ovat sekä epätosia että 
aivan epäuskottavia, argumentit ovat selvästikin huonoja, 
kuten ortodoksiteologien kirjoituksia lukiessamme voimme 
huomata asian laadun ilman hämääviä selityksiä tai ikuisiin 
auktoriteetteihin vedoten olevan typerimmillään. 

Arkkimandriitta Clopa Ilien (1912-1998) kirja on hyvä 
huono esimerkki tästä ja aivan erityisesti ortodoksiuskovaisten 
Raamattu-uskosta, ja on samalla sekä hämmentävä lukuko-
kemus ei-ortodoksille paljastaessaan ortodoksisen uskonnon 
fundamentalistisen luonteen, että myös avain ymmärtää mitä 
ortodoksit ajattelevat itse ortodoksisuudesta, ja miksi he ajat-
televat kuten ajattelevat: olevansa ainoita alkuperäistä (kaikki 
kristinuskon suunnat syyllistyvät samaan helmasyntiin) Ju-
malan sanaa oikein ja herran tarkoittamalla tavalla tulkitsevia 
oikeauskoisia kristittyjä.

Aristoteles kirjoittaa siitä, miten kysyjä pyrkiessään todista-
maan väitteensä, pyytää hyväksymään jotain universaalisesti, 
esimerkiksi kun hän yrittäessään osoittaa, että vastakohtia 
koskee vain yksi tieto, pyytää hyväksymään, että myös vas-
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takohtiakin koskee vain yksi tieto. Näin hän yrittää pyrkiä 
samalla hyväksymään monien muiden asioiden ohella juuri 
sen, mikä piti osoittaa.

Juuri näin tekee myös kirjansa esipuheessa, mikä on al-
lekirjoituksen mukaan tehty Sihastrian luostarissa ”Herran 
taivaaseenastumisen juhlana 1980”, Clopa Ilie, joka kertoo 
käyneensä joskus luokseen uskonasioista keskustelemaan 
tulleiden kanssa niin kiivaita keskusteluja uskonkysymyksis-
tä, että vieraat ovat menneet ymmälleen ja alkaneet kysellä 
mielessään, vastasiko heidän vanhemmiltaan ja esi-isiltään 
perimänsä usko todella jumalan ilmoituksen totuutta vai ei. 
Koskaan hän ei ollut kuitenkaan omien sanojensa mukaan 
torunut uskovaista, jolla oli epäilyjä, sillä hän ei halunnut 
kenenkään uskovan sokeasti:

”Jos olisin tehnyt niin, se olisi merkinnyt, että olisin myön-
tänyt juuri niiden olevan oikeassa, jotka vaativat toisia usko-
maan siten kuin he, kyselemättä mitään.”

Menetelmä on ollut kirjoittajan mukaan palkitseva. Pa-
rempi tarjota väsyneelle mieluummin porkkanaa kuin keppiä, 
sillä hänen ei ole tarvinnut pettyä:

”Olen iloinnut saadessani nähdä hedelmiä tällaisista kes-
kusteluista niissä ihmisissä, jotka tulivat luokseni uskonepäi-
lysten hämmentäminä, mutta lähtivät pois sielu kirkkaana 
kuin vuorilähde.”

Kirja on raskasta luettavaa sille, joka ei ymmärrä eikä hy-
väksy totuuden supistamista kapea-alaiseksi ja pelkän vaiston 
tai uskonnollisen tunteen varassa toimivaksi Jumalan apuvä-
lineeksi. Jatkuvat viittaukset Raamattuun syövät lisää kirjan 
muutenkin heikkoa uskottavuutta, vaikka kirjan kustantajan 
esipuheessa Hannu Pöyhönen varoittaakin tekopyhästi luki-
jaa siitä, että runsaat raamatunviitteet saattavat hämmästyttää 
lukijaa yrittäen sillä viedä huomion pois siitä, että kirjoitukset 
ovat silkkaa hurahtaneen vanhuksen houreita ja sekopäisissä 
mielentiloissa sepittämää ikiaikaista jaaritusta asioista, jota 
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hän ei tiedä kun ei ole kokenut eli silkkaa hölynpölyä:
”Ne osoittavat kuitenkin hyvin konkreettisesti, miten kes-

keinen Raamattu on myös Ortodoksiselle kirkolle ja miten 
perusteellisesti sen kilvoittelijaisät ja -äidit ovat sen aina tun-
teneet.”

Se, että arkkimandriitta Cleopa Ilie on kirjan esittelyn 
mukaan viime vuosisadan kirkkaimpia tähtiä Romanian or-
todoksisen kirkon, joka on maailman toiseksi suurin ortodok-
sikirkko, hengellisellä taivaalla, kertoo jotain hälyttävää sekä 
ortodoksikirkosta että itse uskosta, vaikka hän yrittääkin par-
haansa mukaan ja uskonsa sallivuuden rajoissa esittää urheas-
ti etsivänsä oikeita argumentteja puolesta ja vastaan jokaisen 
teesin osalta, ja heti kun on sellaisen löytänyt, etsivän niihin 
muka järjellistä ratkaisua, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa 
ratkaisua mihin on pakolla ympätty Jumala mukaan.

Tästä hyvänä esimerkkinä on se kun hän ensimmäisessä 
luvussa vastauksessaan kirkosta kysyvälle oppilaalle Kirkon 
olevan pyhä laitos, jonka lihaksi tullut ”Jumalan Sana” on 
perustanut, jotta ihmiset pyhittyisivät ja pelastuisivat. 

Tiedon ja filosofisen järjenkäytön kannalta olisi kuiten-
kin hyödyllistä, että hän olisi ollut kykenevä erottamaan eri 
oletusten seuraukset. Mutta ei. Koko hommassa haise läpi 
vuosituhantinen ulko-opetellun toistamisen tapa, ei paljoa 
muuta, kun hän samalla sekä paljastaa ortodoksisen uskon 
yhden tärkeimmistä dogmeista että puhuu itse Jeesusta vas-
taan, joka ei koskaan puhunut papeista tai kirkosta saati että 
olisi halunnut perustaa itselleen oman uskontonsa.

Kaikki tämä siksi, ettei ortodoksipapit yleensäkään Cleo-
pa Ilie tavoin hallitse yleisiä määritelmiä ja osaa pitää käsillä 
uskottavia premissejä keskusteltaessa heidän uskostaan perin-
pohjaisten totuuksien lähteillä. He tuntuvat painaneen mie-
leensä pikemminkin yleiset premissit kuin argumentit, sillä 
he tietävät kuinka vaikeaa on olla asianmukaisesti perillä läh-
tökohdasta ja oletuksesta kuten vaikka uskosta ja Jumalasta. 
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Thesleff muistuttaa ”Platonin arvoitus”-kirjassaan, että 
alexandrialaiset Klemens ja Origenes, joka oli juuri se tär-
keä kirkkoisä ortodokseille, josta ”Inarin matkapappi”, kuten 
saame hänestä kertovasta luvusta lukea, ei kirjoita mitään kir-
jassaan, kun ei ole älyllistä laiskuuttaan jaksanut tai halunnut 
paneutua hänen vaativiin kirjoituksiinsa, tunsivat keskipla-
tonilaisuutta hyvin, mikä vaikutti myös ortodoksisuuteen :

”Platonistien korkein hyvä voitiin ymmärtää Jumalaksi ja 
Logos (sopivissa kohdin) hänen lihaksi tulleeksi Sanaksi.”

Thesleff painottaa Platonin Sokrateella ”logoksella” olleen 
selkeä suunta ja metodi:

”Lukemattomissa kohdissa painotetaan ”logoksen” tarpeel-
lisuutta merkityksessä ”järkevä argumentointi. On selvää, että 
”logos” ohjaajan ja ohjattavan välisessä niin sanotussa dialek-
tisessa yhteispelissä on Platonin argumentoinnin tärkein me-
netelmä (ks. Valtio VII 53id-ja Filebos 58b-).” 

Munkki Ilie on sivistynyt, tuntee hyvin uskonsa perusasiat 
ja siksi hyvin Origeneensä lukenut, sillä hän ottaa ”logoksen 
(mikä oli Herakleitokselle sekä ajatus että sääntö että tulen-
kaltainen voima)” aseman ihmissielun jumalallisena aineksena 
huomioon, vaikka kyseessä ei ollut Platonille mystinen kyky, 
kuten se tuntuu olevan munkki Ilielle (ehkä hieman yllätyk-
seksi Platon ei Thesleffin mukaan torjunut yleisinhimillistä 
käsitystä siitä, että sielu on ”henki”, jonka ihminen hengittää 
ulos kuollessaan, ja joka kenties jälkeenpäin on olemassa var-
jona jossakin):

”Filosofin sielu oli Platonille korostetun älyllinen voima-
keskus; argumentoinnin vuoksi Faidonissa torjutaan sielun 
ruumiilliset tunneaspektit niin, että dualistinen (sielu on ruu-
miista erillinen olio) tulkinta korostuu. Platon ottaa kuitenkin 
aina lukuun sielun ja ruumiin keskinäisen suhteen tavalla, joka 
vastaa kahden tason mallia (antiikin ajoista lähtien Platonin 
maailmankuva on haluttu jakaa kahtia: ideamaailmaan ja ha-
vaittavissa olevaan todellisuuteen. Kahden tason malli hyödyn-
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tää Thesleffin mukaan aikaisemman kreikkalaisen ajattelun ja 
maailmankuvan pääsisältöä. Sen olennainen ominaisuus on, 
että se periaatteessa yhdistää kaksi eri tasoa ja se on siis pikem-
minkin monistinen kuin dualistinen).”

Platon ei koskaan epäillyt sitä, että sielu on ihmisen keskei-
nen ”minä”. Munkille maailma on avoimesti ihmeteltävä ja 
kaunis Jumalan rakkaus omien kirkollisten liukuhihnasano-
jensa mukaan. Mutta jokin ei täsmää hänen vakuutteluissaan. 
Ne vaikuttavat väitteiltä ilman vastaväitteitä, sellaisinaan niel-
täviltä ilmoituksilta, joissa ei ole epäilylle sijaa. Munkki käyttää 
kirjoituksessaan hyväkseen tässä kohden Aristoteleen ohjeita 
siitä, että tulee pitää valmiina argumentteja sellaisia ongelmia 
varten, joissa hallitsemme argumentit, vaikka niitä olisikin vain 
vähän, sillä ne ovat käyttökelpoisia mahdollisimman monia 
tilanteita varten – niitä ovat mm. juuri munkin käyttämät 
universaalit ”Jumala, usko- ja hyvyys”-argumentit, mitkä ovat 
aina liittyneitä toisiinsa, ja lisäksi sellaiset argumentit, joita on 
vaikea muodostaa käsillä olevissa tilanteissa.

Aristoteles olisi tässä vaiheessa munkin kirjoituksia lu-
kiessaan puhunut sofistisista kumoamisista eli näennäisistä 
kumoamisista, jotka todellisuudessa ovat virhepäätelmiä Ju-
malasta, uskosta ja hyvyydestä yhdessä ja erikseen eivätkä siis 
kumoamisia. Hänestä oli näet ilmeistä, että jotkin todella oli-
vat päätelmiä, kun taas jotkin, kuten munkin kirjoituksen ta-
paiset näennäispäätelmät, näyttivät olevan päätelmiä olematta 
todellisuutta sellaisia.

Tämä näkyy hyvin siinä, kun munkki esittelee muistikuvia 
ideaalisesta ja universaalista kauneudesta, mikä sinänsä on jo 
eräs perustavanlaatuinen virhepäätelmä todellisuudesta, jota ei 
ole muuta kuin munkin haluissa ja toiveissa että luonto ja siel-
lä piilossa oleva yleismaallinen hyvän yliolento olisi sellainen 
hyvään kaikkia luontokappaleita ohjaava, kun hänen sielulleen 
kasvaa Platonin filosofille tarkoittamalla tavalla siivet ja hänen 
hurmioitunut tekstinsä lähtee lentoon kuin askeesin kirkasta-
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man runoilijan kynästä, kun hän Sokrateen tavoin muistuttaa 
huolenpidon tärkeydestä omasta sielustaan kuulijoilleen.

Kyseessä on virhepäätelmien kaksoisvirhe, missä sekä olet-
tamus että päätelmä ovat perustavalla tavalla vääriä. Mutta 
munkki onkin enemmän viihdyttäjä sillä samalla kyseen-
alaistavalla merkityksellä, millä Sibelius kuvasi Tsaikovskin 
balettimusiikkia. Nämä suurelle yleisölle tarkoitetut namut 
ja kirjalliset helmet ovat vähissä. Munkki uuvuttaa lukijansa 
käyttämällä liian paljon aikaa ja tilaa esitelläkseen Raamatussa 
olevia nimityksiä ortodokseille tärkeisiin asioihin kuten ”Pe-
rinne, Jumala ja Sana”. 

Oikean päätelmän pitäisi kuitenkin muodostua joistakin 
väitteistä sillä tavalla, että olisi välttämätöntä lausua jotain 
muuta kuin ne niiden perusteella, ja kumoamisen taas pitäisi 
olla päätelmä, johon liittyy johtopäätöksen vastakohdan esit-
täminen. Mutta ei. Siitä tässä ei ole kysymys vaan annettujen 
epätotuuksia sisältävien uskomusten toistamisesta. Esimerkiksi 
hänen puheensa maailmasta yhden väistämättömän ja ainoan 
mallin toteuttajana muistuttavat ikävällä tavalla jo aiemmin 
mainittua Parmenidesta, jonka mukaan ympärillämme oleva 
aina muuttuva todellisuus oli epätosi ja ainoa tosi ja aito maa-
ilma muuttumaton ykseys. 

Ja kun häneltä kirjassa kysytään miksi vain piispat ja papit 
saavat ortodoksiuskossa tulkita pyhää Raamattua ja saarnata 
sen perusteella julkisesti Jumalan sanaa, hän vastaa, että jo-
kaisella kristityllä on lupa lukea pyhää Raamattua, mutta vain 
Kirkolla on oikeus opettaa, minkä se toteuttaa papiston ja Kir-
kon tunnustamien opettajien kautta, jolloin hän muistuttaa 
tavoiltaan etsiä Jumalaa, tavallaan vaikkakin kaukaa haettuna, 
Platonia, joka pyrki ”oikealla filosofiallaan” syvemmälle ja lä-
helle totuutta.

Tärkeintä hänestä on kuitenkin perinne, sillä se on munkin 
mukaan molempien testamenttien, sekä Vanhan että Uuden 
testamentin lähde ja alkujuuri. Sen tähden ortodoksit nimittä-
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vät sitä ilmoituksen toiseksi lähteeksi ja he pitävät sitä yhtä tär-
keänä kuin itse Raamattua eikä heillä ole lupa ihmisten sanojen 
ja perinteen kautta korvata eikä muuttaa Jumalan säädöksiä 
eikä lisätä mitään pyhän Raamatun sisältämään lakiin.

Korpelan mukaan perinne muotoutui kuitenkin eri aika-
jaksoina ja ei-kristilliseltä pohjalta. 200-luvulla tapahtui suuri 
henkinen murros, jonka tuloksena siirryttiin tuonpuoleisuutta 
korostaviin filosofisiin ja uskonnollisiin opetuksiin. Esimer-
kiksi neitsyt Marian kultti alkoi kehittyä 100-luvulla ja perus-
tui Raamatun ulkopuoliseen Jaakobin (proto)evankeliumiin. 
Siihen tuli heti alkuvaiheessa selkeitä yhtymäkohtia antiikin 
suosittuihin hedelmällisyyskultteihin mm. Kybele ja Isis.Ja 
kun kristinuskon menestystekijä oli avoimuus pakanakään-
nynnäisille, johti tämä siihen, että opetuksia, juhlia ja pyhiä 
tuli jo edellä mainittujen Kybelen ja isiksen kulttien lisäksi 
mm. Mithran, Auringon ja lukuisten muiden joukosta sopi-
vasti poimittuna sen enempiä niitä kyseenalaistamatta. 

Nykytutkijat ajattelevat Robert Mooren tavoin, että vasta 
1100-luku, joka myös tunnettiin uusplatonismin ja tieteen 
vuosisatana, merkitsi suurta katkosta, koska silloin syntyi 
eurooppalainen valta, kristillinen dogmaattinen uskonto ja 
sydänajan oppineisuus sekä lopulta Konstantinus Suuren 
kristinuskon varaan luoma universaalinen Kristuksen keisa-
riuden valtajärjestelmä romahti. Samoihin aikoihin alkoivat 
luostareiden pohjalta syntyä yliopistot, joiden kautta levisivät 
ensin epäily ja myöhemmin ateistiset ajatukset.

Kysymys on ortodoksiuskon lähtökohtien selvittämisestä, 
on samalla myös moniarvoisuuden ymmärtämisestä eri tavoin, 
vaikka siitä on tullutkin Albert Camusin sanoin nykyinen sel-
lainen kysymys, että jos hän teki itselleen kysymyksen, mistä 
hän voi päätellä että jokin kysymys oli kiireellisempi kuin jokin 
toinen? Sen voi päätellä sen teoista, joihin kysymys johtaa. 
Kun ihminen oli unohtanut olemisen ja ajattelun todellisen 
luonteen, Heidegger pohti, voidaanko pyrkimystä palauttaa 
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ajattelu takaisin elementtiinsä kutsua ”irrationalismiksi”? - 
hyvä kysymys. 

Kyllä mutta se vaatii totuuden vastakarvaista kohtaamista 
Jumalan kanssa, vaikka on vaikea sanoa, onko Jumalaa olemas-
sa vai ei. Luettuaan samaan aikaan toisiaan vertaillen patriarkka 
Bartolomeoksen ja McGrathin kirjaa, ymmärtää ettei se aina-
kaan ole sellainen kuin Raamattuun vannovat ortodoksiristityt 
väittävät, sillä älyllisesti sen keskeisiä väittämiä ei voi ottaa enää 
vakavasti tai olla niistä huvittumatta ellei usko ole luja.

Saman paljastaa rivien välistä itse ortodoksipatriarkka, kun 
hän muistuttaa, että kun ortodoksinen kirkko ilmaisee uskonsa 
ja ylistää Jumalaa, se noudattaa mahdollisimman tarkasti Raa-
matun oppeja ja kirkon perinnettä.
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Ateismi vastaan 
uskonnot

”Aluksi on todettava, mikä on tutkimuksemme aihepiiri ja 
mitä se koskee – eli että sen aihe on todistaminen (apodeikis) 
ja että se koskee todistettavaa tiedettä (episteme).”

-Aristoteles

Näin Aristoteleen lahjomatonta argumenttikaavaa hyväksi-
käyttäen, olemme huomanneet, miten ilmeistä on, että jotkin 
todella ovat päätelmiä, kun taas jotkin näyttävät olevan sellai-
sia, mutta eivät todellisuudessa ole vaan esittävät hämäyksen 
vuoksi sellaisia olevansa, kuten uskonnoissa on yleensä ja or-
todoksiuskossa aivan erityisesti.

Muistutettakoon vielä, että päätelmä muodostuu joista-
kin väitteistä sillä tavalla, että on välttämätöntä lausua jotain 
muuta kuin ne niiden perusteella, ja kumoaminen taas on 
päätelmä, johon liittyy johtopäätöksen vastakohdan esittä-
minen.

Mainio tamperelainen (kotoisin kaiketi Rovaniemeltä, 
kummastakin kaupungista olen tehnyt sekä lehtijuttuja että 
omat kirjansa) filosofi, Tampereen yliopiston filosofian do-
sentti Juhani Sarsila kertoo kirjassaan ”Melancholia – polee-
misia esseitä” (Tampere University Press 2013) Leukippoksen, 
Demokritoksen, Epikuroksen ja Lucretiuksen metafyysisestä 
materialismista, joka jo aikojen alussa osoitti ihmisen voivan 
olla vapaa eikä Jumalaa pitänyt pelätä; Haadeksen kauhut oli-
vat vain taikauskoisten mielikuvia. Uskonnoista tuli päästä 
eroon, niin paljon hätää ja ahdistusta ne olivat mukanaan tuo-
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neet. Jokainen voi siis hänen mukaansa elää ja kuolla rauhassa. 
Sarsila lainaa kirjansa luvussa ”Kuolemattomia runoilijoi-

ta” varsin epäroomalaisen Titus Lucretius Caruksen, jota hu-
manisti Oscar Lavertin (1862-1906), kutsui ”epikurolaiseksi 
kaunosieluksi”, oppia maailmojen synnystä ja tuhosta sekä 
siinä matkassa ihmisen ohikiitävästä häähumusta:

”Elämä sammuu kuin lyhty, kun sieluksi nimetty atomi-
kooste hajoaa kuin tuhka tuuleen, kuten akanat lennähtävät 
pohtimesta jäänkuulaana syyspäivänä.”

Luvun hienointa antia on kuvaus runoilija Horatiuksen 
vieraantuminen omasta filosofisesta äidinmaidostaan (tuohon 
aikaan runoilijat olivat myös filosofeja samalla, koska runo-
us oli vielä tuolloin yksi korkeimman tiedostamisen tapa), 
Demokritokselta tieteellisen maailmankuvan omaksuneen 
Epikuroksen opeista, kuten hän kertoo ”Satiireissaan”. Indi-
vidualismiin taipuvainen Horatius vieraantui Sarsilan mukaan 
Epikuroksesta huomattuaan tämän oppien ilmentyvän varsin 
dogmaattisina ja siksi epäilyttävinä.

Sarsila kertoo, miten Horatius yritti ottaa rennosti elämän-
sä siinä ihan sataprosenttisesti onnistumatta. Oodeissaan Ho-
ratius lauloi viinin, rakkauden ja ystävyyden sekä Rooman 
ylistystä. Oodikokoelmansa saamaan nuivaan vastaanottoon 
hän kuulemma pettyi. Roomalaiset eivät tajunneet, että runo-
udessa, kuten retoriikassakin, täydellinen selkeys, mutkatto-
muus, laskettiin ”tekniseksi” eli taiteelliseksi virheeksi.

Jumalia Horatius pilkkasi tietäen saavansa olla heiltä rau-
hassa. Sarsila kirjoittaa ihmisen ylä– ja alapuolelta puuttuneen 
moraalisen auktoriteetin. Tätä kutsuttiin ”profaaniksi humaa-
nisuudeksi”. Horatius luotti ja koteloitui omaan hyveeseensä 
ja hänestä tuli ”eklektikko” valikoiva, joita on Hegelistä läh-
tien moitittu alkuperäisyyden puutteesta ja kyvyttömyydestä 
rakentaa eri tahoilta keräämiään elementtejä selkeiksi koko-
naiskuviksi.

Asia ei ole kuitenkaan ihan Hegelin tuomion mukainen. 
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Horatius oli nimittäin tärkeä edelläkävijä. Hän rakensi oman 
aikansa Jumalista vapaata eksistentialismiaan, missä lähtökoh-
taisesti oli ongelmana maailma ja elämä siinä. Piti toimia järki 
oppaanaan ja seurata luontoa, hän ajatteli. Horatius antoi jäl-
kipolville hyvän neuvon: ”Älä pelkää”- (Sapared aude), minkä 
Kant otti valistuksen motoksi ajatuksella valistuksen olevan 
ihmisen vapautumista hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyy-
den tilasta. Marx ymmärsi myöhemmin renessanssin arvon 
vähän samalla tavalla Kantin ja Horatiuksen innoittamana, 
sanoessaan, ”että silloin ensimmäisen kerran ihminen katsoi 
itseään sellaisena kun oli, vapaana taikauskosta ja myyttien 
kahlitsevasta voimasta”.

Professori Timo Airaksinen kirjoittaa uusimmassa kirjas-
saan ”Ihmemaan tarinoita - kolme sarjaa ajatuksia henkisyy-
destä, hengellisyydestä ja uskonnoista” siitä miten ihminen 
ei tyydy katsomaan maailmaa runouden, totuuden, hyveen, 
arvojen, korkeiden päämäärien ja suurien kokonaisuuksien 
kannalta, vaan sortuu hengellisyyden pauloihin pelkojen-
sa ja ahneutensa takia mielikuvituksen viettelemänä. Toisin 
sanoen, henkinen elämä muuntuu – tai oikeastaan taantuu 
– hengellisyydeksi, ja tämä tarkoittaa eräänlaista väärää ai-
neellistumista. Täysin aineellistuneena hengellisyys tavataan 
hengellisessä säädyssä eli papeissa: 

”Ihminen istuu alas ja meditoi itseään ja maailmaa, kokee 
kaiken ajattelematta mitään, luomatta käsitystä siitä mitä on, 
mitä saattaisi olla ja mitä pitäisi olla. Ottaa kaiken niin kuin 
se on ja jättää sikseen ja kaiken silleen. Joskus näin tapahtuu. 
Jotkut kouluttautuvat tähän ja pystyvät jättämään ajattele-
mansa ja kokemansa maailman silleen, siis vaille kommenttia. 
Katson kun lintu lentää, mutta en ajattele siitä mitään. Lintu 
vain lentää, minne ja miksi ei kiinnosta minua. En kysy. Sa-
maa soisi yritettävän muidenkin havaintojen ja tapahtumien 
kohdalla. Mutta ei, ihminen kysyy, miksi se lentää ja mihin? 
Miten se pystyy lentämään? Ja sitten, kauhistuksen kauhistus, 
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tulee mieleen pahin kaikesta, pystyisinkö minäkin lentämään 
niin kuin tuo lintunen? Siitä se alkaa maailman muuttami-
nen.” 

Yksi syy maailman sekavuuteen ja valheen rajattomaan 
määrään ja hallitsevaan asemaan ihmisten ohjailussa liittyy 
sanoihin. Koska ei ole Aristoteleen mukaan mahdollista tuoda 
keskusteluun itse asioita, vaan käytämme sanoja symbolisesti 
asioiden sijasta, oletamme tämän vuoksi että se, mikä koskee 
sanoja, koskee myös asioita. Tilanne ei kuitenkaan hänen mie-
lestään samanlainen, sillä sanojen ja ilmaisujen määrä oli rajal-
linen, mutta asioiden määrä on rajaton, joten saman ilmaisun 
ja yhden sanan oli siis välttämättä merkittävä useampaa.

Maailma on sanojen vanki ja sitä selittävät osaavat am-
mattimaisesti harhauttaa muita ihmisiä juuri sanoilla. Samalla 
tavalla myös argumenttien yhteydessä sanojen voimasta tie-
tämättömät tekevät virhepäätelmiä sekä itse keskustellessaan 
että muita kuunnellessaan, kuten katoliseen kirkkoon petty-
nyt pappi Jean Meslier (1678-1733), joka oli yksi ensimmäisiä 
tähän ristiriitaan kyllästyneistä ”Jumalan miehistä” ja ateismia 
levittäneistä ranskalaisista. 

Kirjassaan ”Testamentti” hän aloitti syytössarjan kirkko 
kohtaan, joka hänen mielestään petti tavallisia ihmisiä epäre-
hellisten pappien aiheuttaessa ihmisille vain surkeutta. Van-
han testamentin järjenvastaisuuksien oli hänen mielestään 
mahdollista vain ”mielettömille (hulluille)”. Kristinusko oli 
Meslierille moraalisesti turmeltunutta, degeneroitunutta ja 
älyllisesti naurettavaa, sillä hän tajusi valheen levittämisen am-
mattilaisena yhtenä ensimmäisten joukossa, että oli olemassa 
näennäisiä päätelmiä ja kumoamisia, jotka eivät kuitenkaan 
olleet todellisia.

Aristoteles kiteytti tämän teeskentelijän psykologiseksi ih-
miskuvaksi, koska hänen mielestään oli ihmisiä, joiden mie-
lestä kannatti pikemminkin näyttää viisaalta (tässä kohden 
länsimaisen kulttuurin läpitunkema, jokainen, niin minä kuin 
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sinäkin, pinnallinen ihminen tuntee viiltävän pistoksen sydä-
messään syyllisyyttään potien mutta ei voi muuta kuin joko 
tuhahtaa tuohtuneena itsepuolustukseksi tai hävetä hetken 
hiljaa sisimmissään) kuin olla varsinaisesti viisas siltä näyttä-
mättä (sofistiikka oli hänestä vain näennäistä viisautta ja sofisti 
näennäisellä viisaudella rahastava hieman kuin nykypäivänä 
risteyttäisi filosofi Pekka Himasen ja julkisen hölöttäjä Jari 
Sarasvuon Tuomas Enbusken saunassa Mari Veitolan ollessa 
samaan aikaan Enbuskella yökylässä mtv-katsojien suurek-
si iloksi ja älylliseksi riemuvoitoksi), on selvää, että heidän 
mielestään täytyy myös pikemmin näyttää siltä, että toteuttaa 
viisaan tehtävää, kuin toteuttaa sitä ilman, että näyttää sitä 
tekevän.

Aristoteleen mielestä voi sanoa, että kustakin asiasta tie-
tävän henkilön tehtävänä olisi toisaalta kyetä paljastamaan 
ne, jotka esittivät epätosia väitteitä. Se edellytti taas hänen 
mukaansa sitä, että kykeni sekä esittämään argumentin että 
vaatimaan sitä. Juuri niin tekeekin ja vieläpä upealla älyllisellä 
tavalla yhden elämänmittaisella tutkimusretkellään Jumalan 
parissa entinen katolinen nunna Karen Armstrong, joka jatkaa 
Meslierin aloittamaa projektia tiiliskivikirjassaan ”Jumalan 
historia” (Ajatus-kirjat 2007) sanoista ”minä en usko Juma-
laan”, miten ne ovat merkinneet hieman eri asioita historian 
eri vaiheissa. 

Ateisteiksi kutsutut ihmiset ovat kieltäneet vuosien saa-
tossa kulloinkin aivan tietynlaisen käsityksen jumaluudesta. 
Siksi hän kysyykin aiheellisesti ja hieman pirullisesti, onko siis 
nykyisten ateistien hylkäämä ”Jumala” patriarkkojen Jumala, 
profeettojen jumala, filosofien Jumala, mystikkojen jumala 
vai 1700-luvun deistien Jumala? Historiasta tiedämme sen, 
että ajan saatossa sekä juutalaiset että kristityt ja muslimit 
ovat kunnioittaneet kaikkia näitä jumalhahmoja Raamatun 
ja Koraanin Jumalana.

Ranskalaisfilosofi Alain Badiou väitti, että filosofialla oli 
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täysi työ repiessään sanoja irti niiden huoraavasta käytöstä. 
Jo Platon sai nähdä suurta vaivaa pitäessään pintansa sanan 
oikeus suhteen sofistien rettelöivää ja ailahtelevaista sanan 
käyttöä vastaan. Tällainen umpinainen uskonnollinen ahdas-
mielisyys pyrkii yhdenmukaistamaan ”varmuudella” ja tasa-
päistämään ihmiset saman muotin mukaan, jotta heitä olisi 
helpompi kontrolloida ja käskeä tiukan paikan tullen. 

Normaali ei todista mitään, poikkeus todistaa kaiken: se 
ei ainoastaan vahvista sääntöä, vaan sääntö elää pelkästään 
poikkeuksesta. Poikkeuksessa todellisen elämän voima rikkoo 
toistumiseen jähmettyneen mekaniikan kuoren.

Badioun totuuskäsityksen lähtökohtia on, että minkä ta-
hansa olemassaolon voi koska tahansa lävistää ja muuttaa jokin 
tapahtuma, joka koskee kaikkia. Kyse ei ole ymmärtämisestä, 
vaan uskollisuudesta totuudelle ja tuolle olemisen lävistäväl-
le tapahtumalle. Totuus voidaan saavuttaa vain maailman ja 
historian vastakarvaisella kohtaamisella, koska manipuloidut 
ja pelästytyt ihmiset sekoittivat tekopyhästi politiikan ja ty-
perän uskonnollisuuden. Intellektuaalinen vastavallankumous 
moraalisen terrorismin muodossa tyrkytti länsimaisen kapita-
lismin alhaisuuksia universaalina mallina.

Aristoteles piikitteli näitä oman aikansa humpuukimaa-
kareita eli sofisteja sanomalla, että niiden, jotka halusivat 
olla sofisteja, oli välttämätöntä tutkia epärelevantteja argu-
mentteja; se oli hänestä hyödyllistä siksi, että tällainen kyky 
sai heidät näyttämään viisailta, ja se oli nimenomaan heidän 
tavoitteensa. 

Ei olla viisas tai puhua viisaita vaan yrittää näyttää siltä 
ja olla päästämättä suustaan liikaa omia sanoja paljastamatta 
samalla omaa pohjatonta typeryyttään ihan kuten Erasmus 
Rotterdamilainen kirjoitti halveksivaan sävyyn julkisesta 
palvonnasta, joka kohotti julmimmankin tyrannin Jumal-
ten tasolle. Hänestä mikään ei voinut olla typerämpää kuin 
tällainen meno, eikä siihen yksi Demokritos riittänyt hänen 
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mielestään sen naurettavuuden osoittamiseksi.
Palaan tarkemmin Armstrongin kirjaan luvussa ”Minulla 

on tarina, joka saa teidät uskomaan Jumalaan!”, jossa käsit-
telen Jumalan olemassaoloa ja ortodoksiuskoa Armstrongin 
kirjan lisäksi Yann Martellin ”Piin Elämä”(Tammi 2003) sekä 
kirjallisuusnobelisti Svetlana Aleksijevitsin ”Tsernobylista 
nousee rukous” (Tammi 2015) kirjojen pohjalta. Alain de 
Botton muistuttaa uskontojen olevan keksitty kahden eri tar-
peen tyydyttämistä varten – tarpeiden, jotka ovat nykyäänkin 
läsnä ja joita maallinen yhteiskunta ei ole osannut ratkaista 
erityisen hyvin:

”Ensinnäkin meillä on tarve elää sopusointuisissa yhtei-
söissä, jotka hillitsevät luontaista itsekkyyttämme. Toiseksi 
meillä on tarve elää sen tosiasian kanssa, että olemme alttiita 
kokemaan hirvittäviä tuskia kohdatessamme sellaisia asioita 
kuten ammatillinen epäonnistuminen, hankalat ihmissuhteet, 
rakkaiden poismeno sekä oma rappeutumisemme ja vääjää-
mätön kuolema.”

Bottonin uskovaisille epämiellyttävä älyllinen jaottelu us-
konnollisesta lautasmallista on kiusallista ja piinaavaa luetta-
vaa oli sitten kyseessä mikä tahansa kristillinen suuntaus. Ta-
vallisen kärsivän ja toivonsa elämänsä kolhuissa menettäneen 
surkean ihmisen kannalta on kuitenkin vahinko, että usein 
eristäytynyttä eliittiä edustavat jyrkät sormenheristelyt tulevat 
sielun järkkymättömältä mustalta puolelta, missä ei tunneta 
armoa, sääliä tai rakkautta heikompia tai erilaisia kanssaihmi-
siä kohtaan, vaikka niin sanoin yritetään todistella.

Uskontojen epäonneksi nykyaikainen tiedonvälitys on 
tehnyt melkein mahdottomaksi uskoa hyvää tarkoittavaan 
Jumalaan. Uskonnot ovat silti tärkeä osa elämää ja kuolemaa. 
Ihmiset eivät pääse niistä koskaan kokonaan eroon ehkä siksi, 
että ihmisiä on aina kiehtonut salaperäinen, arvoituksellinen 
ja ei-näkyvä, meistä itsestämme riippumaton todellisuus, oli 
sitä olemassa tai ei.
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Immanuel Kant puhui ajan venyvyydestä. Einstein suhteel-
lisuudesta. Moderni aivotutkimus on kuuluisimman esimerk-
kinsä, Henri Bergsonin johdolla jo 1920-luvulta osoittanut, 
että tajuntamme ulottuu oikeastaan, joskaan ei tosiasiallisesti, 
yhtä laajalle kuin elämä. Elämä onkin tämän näkemyksen mu-
kaan vapautta, joka työntyy välttämättömyyteen muovaten 
sitä omaksi hyödykseen – ajatus on siis mahdollisimman kau-
kana kristillisestä näkemyksestä Jumalan tahdon ja valvovan 
silmän alla tapahtuvaa ennalta määrittelemätöntä olemisesta 
ja tekemistä.

Yleisinhimillisiin arvo – ja merkityskysymyksiin kytkey-
tyessään uskonto lähestyy etiikkaa. Ehkä myös mystiikkaa tar-
vitaan ettei ihminen muuttuisi ennalta -arvattavaksi koneeksi, 
jos ihminen tietäisi itsestään kaiken niin kuin pahimmissa 
uhkakuvissa on esitetty tieteen voittokulun loppupäässä. Siksi 
uskontoja ehkä tarvitaan? Vai tarvitaanko? Kysymyksen pitäisi 
ehkä kuulua: kuka tarvitsee ja miksi? 

Uskontojen suosio perustuu siihen, miten varmoja vas-
tauksia niillä on tarjota inhimillisiin ongelmiimme: vaivasi 
meitä mikä tahansa, mitä tahansa toivomme tai pelkäämme, 
uskonnoilla pitäisi olla meille vastaukset helpottaakseen vai-
keuksien keskellä vaivalloista kulkuamme elämän havereiden 
läpi. Joku vääräleuka onkin todennut, että selviytyäkseen ny-
kyajan suurista haasteista, kristinusko voisi pelastua ja päästä 
taas ihmisten suosioon, jos se kiellettäisiin lailla.

Kristinusko on tärkeä osa läntistä aatehistoriaa ja sen ym-
pärillä on tapahtunut paljon sekä hyvää että pahaa niin idässä 
kuin lännessäkin. Usko on uskoa ja tieto tietoa ja ne ovat aina 
vastakkain toistensa kanssa. Ajankohtaista tämä on maallis-
tuneessa maailmassa siksi, että uskonnon ja kirkon merkitys 
ihmisten arkielämässä ja osana identiteettiä on radikaalisti 
vähentynyt 1900-luvun lopulta 2010-luvulle.

Oikeastaan se, jota pitäisi kaikesta tahallisesta väärinym-
märryksestä syyttää, on koko länsimaisen kulttuurin väärille 
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raiteille suistanut hyvän kaapuun puettu paha poika, Augus-
tinus, joka hallitsi hurskauden ja kirkonopin historiaa viiden-
nen vuosisadan alusta aina uskonpuhdistukseen asti, ja jonka 
”Tunnustuksilla” on elämänkerrallinen muoto, mutta niiden 
punainen lanka on synnintunnustus, joissa hän hekumoi ta-
rinoillaan villistä nuoruudestaan, nostaakseen idealisoidun 
Jumalan armon ihmisen yläpuolelle, sen saman, joka antoi 
hänelle tilaisuuden katua ja pelastaa sielunsa, ja jota hän meil-
le yhtä auliisti tarjoaa ainoaksi tieksi elämässämme poissulkien 
samalla meistä järjen ja sydämen uskon tieltä. 

Augustinuksen ajatus, että Jumala on määrännyt edeltä 
käsin muutamat henkilöt pelastukseen ja toiset kadotukseen, 
johtaa meidät Edvard Westermarckin mukaan vapaan tah-
don ja moraalisen vastuun ongelmaan, sillä kun ihmisen koko 
käyttäytymisen määrää hänen toimiaan hallitseva ulkonainen 
voima, Jumala tai kaikkivaltias kohtalo, ei häntä ilmeisesti 
voida pitää itseään vastuullisena mistään teoistaan.

Augustinuksen käsitys perisynnistä saa myös kyytiä Wes-
termarckin kynästä, sillä hänen mielestään se ei voi tyydyttää 
alkeellisimpiakaan vaatimuksia. Aatamin teko, johon tämä 
antoi johdattaa itsensä, ei ollut luonteeltaan moraaliton vaan 
ainoastaan koettelemukseksi annetun käskyn rikkominen. Us-
konnoilla ja kirkoilla on tärkeä osa ihmisten yksityisissä mie-
lissä sekä tapoina ja perinteinä että ennen kaikkea ihmisyyttä 
ja sen hengellistä puolta tukevina instituutioina. 

Siksi uskontoja ja kirkkoja ei pidä väheksyä missään määrin 
eikä julistaa Jumalaa kuolleeksi tai kirkkoja turhiksi ja us-
kontoja vain vallanpitäjien keinoina pitää ihmiset ruodussa 
siitäkään huolimatta, että liian usein niiden toimintaa seura-
tessa huomaa terveen järjen valitettavan poissaolon ja ilmeisen 
psyykkisen kunnon heikon tilan kuten ortodoksiuskovaisten 
keskinäisiä kampituksia seuratessa.

Platonilla filosofoivan ihmisen tehtävä oli kehittyä mah-
dollisimman suuressa määrin jumalan kaltaiseksi ja tarkoi-
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tuksenmukaisuutta oli hänen mielestään hyvä ja luonnollista 
pitää kaiken toiminnan tavoitteena, sillä filosofin yhteiskun-
nallinen tehtävä oli tuoda valtiolle oikea eli hyvä johtajuus. 
Platon korostikin, että kaikki päähyveet, niin sanonut kar-
dinaalihyveet, etenkin oikeudenmukaisuus olivat yhteydessä 
tietoon ja järkeen. 

Kristityillä se on päinvastoin. Oikeudenmukaisuus on kris-
tittyjen Akilleen kantapää, sillä esikuvana ei ole tinkimätön 
ärsyttäjä ja kiusaaja Sokrates, jolla ei ollut muuta menetettävää 
kuin kiukkuinen vaimo, ja joka ei antanut periksi kuoleman-
kaan hetkellä periaatteistaan, vaan Platonin mukaan kertoi 
tuomarille, että olet väärässä, jos sinun mielestäsi ihminen 
sai välittää hengenvaarasta. Jos mies oli mistään kotoisin, hän 
ajatteli toimiessaan vain sitä, että tekikö hän oikein vain vää-
rin, hyvänkö vai huononko miehen töitä.

Kaiken kristillisen väärintulkinnan lähde jo alussa mainit-
tu ovela manipuloijia ja kristillisten nyyhkytarinoiden isänä 
pidetty Augustinus, jonka ajoista lähtien kristinusko on ollut 
osa sekä menetelmää että itse tuotetta, jolla ihmismieliin on 
vaikutettu kristinuskon opinkappaleiden ja tulkintojen vaih-
dellessa rajustikin keskenään aina ihmisen jäädessä häviölle 
maaottelussa Raamatun Jumala vastaan tavallinen ihminen. 

Vai pitäisikö oikeammin sanoa: kirkolliskokousten äänes-
tyspäätöksillä luoma kuva Jumalasta, millä ei ole mitään teke-
mistä Raamatun Jumalan kanssa, jos Raamattua lukee oikein 
ja avoimin mielin ymmärryksellä. Esimerkiksi areiolaisuuden 
päävastustajiin kuulunut Athanasios muotoili Nikean kirkol-
liskokouksen 300-luvulla jKr. hyväksymän kolminaisuuso-
pin, joka on yksi tärkeä kristittyjen uskontunnustuksen osa 
kirkkokunnista riippumatta; hyvä kysymys onkin: uskovatko 
uskovat siis oikeaan Jumalaan vai kirkolliskokousten äänestys-
päätöksillä luomaan kuvaan Jumalasta?

Siksi kristityn peruskysymyksiin tulisi kuulua: Mitä ja mi-
hin oikein uskon kun uskon ja ketä siis uskon? Uskomisessa 
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on usein kyse itse uskon lisäksi myös kuulumisesta johonkin 
ryhmään ja altruismi, toisten hyväksi ja puolesta toimiminen 
sekä hyväksytyksi tuleminen, joskus jälkeenpäin hirveissä his-
toriallisissa kulisseissa ihan kuten Pärttylinyön tapauksessa, 
missä pahuus otti itselleen kirkolliset kasvot, usein taistelus-
sa ihmisen tärkeimmän ominaisuuden, vapauden puolesta, 
kuten valistuksen aikaa vastaan kristinuskon dogmit, jähmeä 
kirkko ja hallitsijat voisimme kuvailla. 

Mark Twainin “Matkakirjeitä maasta”-kirjan Saatanan 
mielestä Pärttylinyö oli alallaan kiistämättä hienointa, mitä 
sen aikaisessa maailmassa oli milloinkaan suunniteltu ja toteu-
tettu (katoliset teurastivat silmittömästi kuninkaan häihin vie-
raiksi tulleita protestantteja). Saatanan mukaan ranskalaisilla 
on toki ollut myöhemminkin verilöylyjä yllin kyllin kiitok-
seksi asti, mutta mitkään näistä eivät ole olleet ranskalaisille 
sellaisia ylpeyden aiheita kuin heidän verraton Pärttylinyönsä.

Pärttylinyö on siksi tärkeä, että sitä voidaan pitää järkyt-
tävyytensä takia eräänlaisena ”mitta tuli täyteen kristittyjen 
uskonnon nimellä suorittamaa lahtausta kohtaan” vaikka sen 
vapauttavat vaikutukset näkyvät kunnolla vasta I:sen maail-
mansodan jälkeen ihmisten vapautumisen ja modernisuuden 
läpimurtona sekä kristillisistä kahleista vapautumisena eri-
tyisesti vuoden 1920 jälkeen niin yleisesti elämässä, taiteessa 
kuin taloudessa ja politiikassakin, jolloin alettiin filosofien ja 
historioitsijoiden piirissä yleisesti puhua ”rationaalisesta uu-
desta ajasta ja uuden ajan rationaalisuudesta”, joka tietenkin 
on jo moneen kertaan romutettu myytti.

Stephen Toulmin kuvaa kirjassaan ”Kosmopolis – kuinka 
uusia aika hukkasi humanismin perinnön” (WSOY 1998) 
löytää mielenkiintoisia huomioita Pärttylinyöstä ja tekee jän-
nittäviä sekä uusia ajatuslöytöjä yrittäessään etsiä uuden ajan 
alkamisen tarkkoja koordinaatteja annetuista lähteistä kysy-
mällä mm. kuinka paljon uuden ajan filosofian ja eksaktien 
tieteiden syntyyn vaikutti ”todellinen vastarenessanssi ja ketkä 
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sen takana olivat ja miksi?”.
Toulmin kertoo, miten esimerkiksi Italian 1500-luvun aa-

tehistoriasta kirjoittanut Eugenia Battista, joka oli havainnut 
Trenton kirkolliskokouksen vanhoillisuudessa, jotain mikä 
hän kutsui myös ”antirinascimentoksi” eli vastarenessans-
siksi. Tästä voikin alkaa laskeneeksi katolisen liigan agendan 
renessanssi ja sen perillisiä vastaan. Vielä niinkin myöhään 
kuin Napoleonin hävittyä historiallisena ilmiönä eurooppa-
laisilta kartoilta Wienin tanssivassa kongressissa lopullisesti, 
kongressia ja silloista Eurooppa johtanut ruhtinas Metternich 
sai yhdistettyä vanhoilliset kiristämään otettaan vallasta seu-
rauksilla, jotka myöhemmin johtivat I:seen maailmansotaan.

Eurooppa koetteli ranskalaisen historiantutkija Roland 
Mousnierin kuvaamana ”yleinen kriisi”. Vuosina 1619-1622 
koettiin vakava lama. Kansainvälinen kauppa kuihtui ja työt-
tömyys oli yleistä. Kaiken lisäksi ongelmia lisäsi ilmaston 
yleinen huononeminen, kun ilmekehään tuli epätavallisen 
paljon hiiltä. Tätä aikaa kutsuttiin ns. pikku jääkaudeksi, 
jolloin Thamesjoki jäätyi Lontoossa ja sen jäällä paistettiin 
kokonaisia härkiä. Englantia kuritti vielä kaiken lisäksi suuri 
ruttoepidemia vuosina 1630-1665. Lisäksi Lontoo oli alko-
holistein käsissä. 

Kaupungin 350.000 asukkaasta katsottiin olevan rap-
pioalkoholisteja, joista monet lapsia ja vanhuksia, peräti 
150.000. Juoppoja kuoli kaduille. Iljettävät räkälät mainos-
tivat: puolella pencyllä kunnon kännit. Koko pencellä pers-
kännit. Perusviina oli gini. Jos lukee ”The New Cambridge 
Modern History” osa IV, joka kattaa 1500-luvun lopun ja 
koko 1600-luvun alun, huomaa, miksi Toulminkin itsekin 
aikoinaan opiskeluaikoinaan kirjaa tarkasti lukeneena etsii 
uuden ajan alkua uskonsodista, yhtä lukuun ottamatta kirjan 
artikkelit nimittäin käsittelevät uskonsotia, varsinkin kolmi-
kymmenenvuotisen sodan seurauksia.

Toulmin kumoaa heti alkuunsa näkemyksen, että katolisen 
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kirkon vaatimuksia ja ohjeita olisi höllennetty 1600-luvulla. 
Totuus oli hänestä pikemminkin täysin vastakkainen. Paa-
vinistuin torjui kaikki protestanttisten uudistajien yritykset 
muuttaa kirkollisia instituutioita ja toimintaa sisältäpäin, va-
liten suoran hyökkäyksen julistamalla protestantit skismaa-
tikoiksi:

”Linja tuli voimaan 1500-luvun lopussa Trenton kirkol-
liskokouksen jälkeen, mutta se huipentui vuodesta 1618 kol-
mikymmenvuotisen sodan verenvuodatukseen. Sen jälkeen 
lipsujia ei armahdettu. Teologinen sitoutuminen tuli entistä 
tiukemmaksi ja vaativammaksi kuin ennen.”

Näin Toulmin löytää näin heti alkuun merkittävän ve-
denjakajan eurooppalaisen turhamaisen pikkumaisuuden ja 
nirppanokkaisen uskonnollisen tiukkapipoisuuden nimissä 
tarpeesta sulkea rivit ja puolustaa katolista uskoa protestant-
tisia harhaoppeja vastaan kohottamalla tärkeimmät opinkap-
paleet jopa kaikkein suopeimpien ja vankimpien uskovaisten 
uudelleenarvioinnin ulottumattomiin.

Jännittävää on huomata myös miten suvaitsemattomuus 
ja varmuuden etsiminen liittyvät toisiinsa ja saavat Trenton 
kirkolliskokouksessa tuekseen sen jälkeen kristillisinä tabui-
na katolisessa maailmassa pidetyt dogmit samoin kuin ratio-
naalisten ajattelu- ja toimintatapojen omaksumisesta näytti 
tulevan veteen piirretty viiva keskiajan ja uuden ajan välille. 

Toulmin ei tyydy vähempään filosofian pelastamiseksi kuin 
kaivamaan esille ne Descartesin syrjän sysäämät ”premoder-
nit” aiheet tutkimalla filosofisesti retoriikan keinoin Kantin 
ja Wittgensteinin antamin avaimin ajattelun syvämerkityksiä 
epäilyn merkityksestä maailmanhistoriasta, mistä Hayden 
White väitti erottelun perustuneen 1800-luvun väärinkäsi-
tykseen positivististen tiedemiesten ja romantiikan taiteilijoi-
den välillä. 

Vaikka White ei maininnut sanaa nostalgia, esiin tuli kui-
tenkin eräänlainen menneisyyteen takertuminen ja mennees-
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sä eläminen. Lähtökohtana piti olla epäjatkuvuus ja kaaos; 
nykyisyys ei muistuttanut aiempia tilanteita - nämä ovat itse 
asiassa osittain samoja teemoja, joihin myös Michel Foucault 
tarttui muutamaa vuotta myöhemmin kirjassaan ”Tiedon ar-
keologia” (Vastapaino 2005). White tähdensi vuonna 1966, 
että menneet tulevaisuudet ovat periaatteessa olleet yhtä avoi-
mia kuin nykyisyyden tulevaisuuskin:

”Tärkeää on, miten tuo tulevaisuuteen vaikuttava mennei-
syys ymmärretään. Historioitsijan taakka ja moraalinen vel-
vollisuus oli nostaa tieteenalan tasoa, jotta hän voisi osallistua 
nykyisyyden ja ihmisten vapauttamiseen historian taakasta. 
Historian oli haettava ratkaisuja nykyongelmiin. Tällöin tai-
teen ja oman ajan tieteen kuten sosiologian teorian asettamat 
kysymykset oli otettava vakavasti.” 

Vuonna 1958 Stephen Toulmin näyttää uusretoriikan 
avainteoksessaan ”The Uses Of Argument - (suomeksi Argu-
mentit – luonne ja käyttö”(niin&näin 2015), olevansa tiukasti 
kiinni logiikalle ominaisten ongelmien kimpussa. Toulminia 
kiinnostaa se, miten argumentaatiota ja väitelauseita voidaan 
arjen käytännössä tutkia. Hänen hellimänsä perusajatus argu-
mentaatiosta empiirisen tarkastelun alla saa kulminaatiopis-
teeseensä vuonna 1990 ilmestyneessä Kosmopolis-kirjassaan, 
jossa hän kirjoittaa miten että Descartesiinkin aluksi vetosi 
Montaignen skeptisismi: 

”Puolustuksen skeptisen esimerkin voima ja Esseille tyy-
pillinen suora, ylitsevuotava ilo, tempaisivat hänet mukaansa. 
Mutta hän ei voinut jakaa Montaignen suvaitsevaisuutta, mo-
niselitteisyyttä, epäselvyyttä, varmuuden puutetta, tai ihmis-
ten vastakkaisten mielipiteitten runsautta kohtaan.” 

Toulmin jatkaa, ettei yksikään Descartesin julkaistuista 
filosofisista teoksista ole lähimainkaan yhtä vilpitön ja rento 
kuin Montaignen tekstit. Hän myös kirjoittaa, ettei kukaan 
kyseenalaista Montaignen kykyä puhua yli vuosisatojen taval-
la, jonka tunnemme omassa sykkeessämme. Miksi Toulmin 
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on niin tärkeä ajattelija että jaksan hänestä jankuttaa niin 
usein ja paljon kuin teen? Juuri siksi, että hän etsii ja löy-
tää ajattelun suurten linjojen välistä löytöjä, joita harvat ovat 
aiemmin edes kommentoineet. 

Toulminin mukaan renessanssiajan oppineet olivat enem-
män kiinnostuneita käytännöllisistä, olosuhteista riippuvista 
lääketieteen, juridiikan tai moraalin kysymyksistä, kuin teo-
reettisen filosofian ajattomista, universaaleista asioista. Toul-
minin toinen tärkeä huomio on Trenton kirkolliskokouksen 
päätös viitoittaa tietä konservatiivisuudelleen erottamalla 
doktriinit ja dogmit: vastauskonpuhdistusta käyvästä kato-
lisesta kirkosta tuli näin Toulminin mukaan dogmaattinen 
tavalla, jota uskonpuhdistusta edeltänyt kristinusko, vaikkapa 
Tuomas Akvinolaisen oppi, ei olisi koskaan voinut olla. 

Pitää muistaa, että uskonpuhdistus ei ollut vain vasta-
lause katolisen kirkon opettamia oppeja vastaan, vaan myös 
sen nimissä harjoitettuja moraalisia väärinkäytöksiä vastaan. 
Toulminin suuri arvo älyllisille pohdinnoille on siinä, että 
hän pistää meidät harkitsemaan uudestaan historian vääriä 
oletuksia tuoden samalla historian unohdetuilta lehdiltä ta-
kaisin päivänvaloon ne puuttuvat ja sieltä tahallisesti revityt 
palaset, joiden avulla ymmärrämme paremmin, miksi ne on 
sinne aikoinaan ja mitä tarkoitusta varten piilotettu funda-
mentalistikristittyjä varten.

Juuri he sitten myöhemmin totuudenvastaisesti yrittäes-
sään mustamaalata urbaania avoimuutta ja skeptistä suvaitse-
vaisuutta edustaneet renessanssihumanistit, käyttävät heistä 
pilkkanimeä sekulaarihumanistit. Toulminin pointti onkin 
se, ettei heidän avaria ajattelutapojaan kahlinneet seurakun-
nankaitsijan tai kirkonvirkojen vaatimukset, vaan he tarkas-
telivat ihmisen asioita avoimin silmin ja tuomitsematta ensi 
kertaa sitten antiikin. Jumala oli useimmille heille samoin kun 
Platonille, enemmän idea ja ulkopuolinen näkymätön voima 
kuin persoonallinen, tahtova ja käskevä ihmistä kiduttava ja 
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ohjaileva voima.
Monet heistä olivat myös varovaisia aikana, jolloin katsot-

tiin totuutta vain yksien silmälasien lävitse. Juuri se teki heis-
tä vapaita ja avarasieluisia ja johti Toulminin mukaan aitoon 
käytännön epäilyyn siitä, mikä on ”teorian” merkitys ihmisen 
kokemukselle, oli sitten kyse teologiasta, luonnonfilosofiasta 
tai etiikasta.

Tätä taustaa vasten Toulminia voi lukea myös uskon-
nollisen huijauksen, harhan ja poliittisen pelin paljastavana 
sokraattisena polyhistorioitsijana ja kriittisenä historismia 
vastustavana ja valtavirrasta silloin (1960-luvulla) vahvasti 
poikenneena tutkijana, sillä hän antaa ymmärtää, aivan oi-
kein, katolisen uskondogmien perustan epäilyttäviksi Trenton 
kirkolliskokouksen jälkeen niiden poliittisten tarkoitusperien 
takia; samoin jos vertaamme vuoden 1600 jälkeisen filosofian 
tutkimusagendaa vuosisataa aiempaan, huomaamme siellä hä-
nen vihjeittensä perusteella selviä muutoksia avaramielisestä 
järkeilystä kohti umpimielistä tosikkomaisuutta:

”Ennen vuotta 1600 teoreettisia tutkimuksia tasapainotti-
vat keskustelut konkreettisista, käytännöllisistä kysymyksistä, 
kuten täsmällisistä ehdoista, joiden vallitessa yksinvaltiaan on 
moraalisesti hyväksyttävää aloittaa sota tai alamaisen surmata 
tyranni. Sitä vastoin vuoden 1600 jälkeen useimmat filosofit 
omistautuvat abstrakteille, universaaleille teorioille ja sulkevat 
käsittelystä kaikki konkreettiset asiat.”

Toulmin huomaa tapahtuneen selvän muutoksen; filo-
sofiasta, joka pitää silmällä sekä paikkaan ja aikaan sidottua 
toimintaa että yleismaallisia, ajattomia teorioita, on tultu fi-
losofiaan, joka hyväksyy universaalit, ajattomat teoriat oikean 
”filosofian” ainoaksi asiaksi, asia, joka vaikutti niinkin pitkälle 
kuin 1920-luvulle asti, jolloin Wittgenstein alkoi purkaa fi-
losofian ongelmasolmuja omissa pohdinnoissaan kielestä ja 
sen merkityksestä. 

Tässä vaiheessa kuvioihin astuu mukaan historiallinen 
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murhasarja, joka tunnetaan nimellä Pärttylinyö, jossa ka-
toliset teurastivat mielin määrin Pariisiin juhlimaan tulleita 
protestantteja, niin että kaupungin läpi virtaavan Seinejoen 
kerrotaan muuttuneen punaiseksi tuhansien uhrien verestä 
moneksi päiväksi. Oikeastaan murhakavalkadin nimeksi olisi 
pitänyt laittaa ”Esinäytös avaramielisestä järkeilystä kohti um-
pimielistä tosikkomaisuutta – vastarenessanssin ja taantumuk-
sellisten vallanpitäjien kurinpalautus vapaudesta haaveileville 
ja älyllisesti niskuroiville kansalaisilleen!”. 

Alister McGrath kirjoittaa kirjassaan “Ateismin lyhyt his-
toria” (Kirjapaja 2004) miten brittipääministeri Winston 
Churchill oivalsi jo sodan aikaan sanoessaan 1943 Harvardissa 
opiskelijoille tulevaisuuden valtakuntien rakentuvan ihmis-
mieleen. Tällä hän tarkoitti sitä, että länsimainen kulttuuri 
oli jo siirtymässä kansallisvaltioista kohti ideologisia valtioita. 

Churchillin mukaan tulevaisuuden valloittaisivat ajatukset, 
eivät kansakunnat. McGrathin mukaan suurin tällainen “ny-
kyajan ihmismielen imperiumi” oli kerran ateismi, joka kui-
tenkin hukkasi mahdollisuutensa. Hänen arvionsa mukaan 
vuonna 1960 arvioitiin jo puolet maailman väestöstä olleen 
nimellisesti ateisteja:

“Huippuaikoina ateismi oli laaja ja moniulotteinen maa-
ilmanvalta, johon kuului useita, toisistaan selkeästi erottu-
via valtakuntia. Niitä yhdisti kuitenkin kaikkien sellaisten 
jumalolentojen, yliluonnollisten mahtien ja tuonpuoleisen 
todellisuuden torjunta, jotka olivat rajoittaneet ihmiskunnan 
kehitystä ja menestystä.”

McGrath tulee kirjoituksessaan luoneeksi nykyaikaisen ja 
liberaalia nykyihmistä kiinnostavan mutkattoman elämänma-
nifestin ateismin puolesta uskontoja vastaan kirjoittamalla, 
että nykymuotoinen ateismi tarkoittaa sitä, että hengellisten 
mahtien ja yliluonnollisten olentojen olemassaolo selkeäs-
ti torjutaan tai että vaaditaan tuonpuoleisen todellisuuden 
kieltämistä, koska se on ateisteista pelkkä tavallista elämää 
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haittaava, vahingollinen ja perinteen kahlitsevaan voimaan 
sidottu riippakivi ja harhakuva.

Yksi merkittävä syy tähän on Immanuel Kantin Puhtaan 
järjen kritiikissä alkanut prosessi vuonna 1781 sekä yliopis-
toissa 1800-luvulta lähtien harjoitettu analyyttinen raamatun-
tutkimus. Raamattu ja kristinuskon kertomukset on läpiva-
laistu ja riisuttu tieteellisesti myyteistä kuten Raija Sollamon 
toimittamassa kirjassa Paimentolaisten uskosta kirkkolaitok-
seksi. 

Useinhan meille erheellisesti uskotellaan, että Uuden tes-
tamentin kirjoitukset ovat “pyhiä ja autenttisia” eli totuuden 
suhteen luotettavia ja aukottomia tekstejä, vaikka ne eivät sitä 
ole vaan keskenään erilaisia ja osin jopa ristiriitaisia tekstiko-
koelmia, jotka syntyivät pääosin ensimmäisellä vuosisadalla 
Jeesuksen syntymän jälkeen. Itä-Suomen yliopiston yleisen 
historian professori Jukka Korpela kertoo kirjassaan “Miespa-
rin siunaaminen” että varhaiskristittyjen kesken vallitsi suuria 
opillisia riitoja, eikä siten mitään yhtenäistä alkuseurakuntaa 
koskaan ollut olemassakaan:

“Kun keisari otti kristinuskon valtansa tueksi, hän pakotti 
riitelevät lahkot yhteen: uskonto toimi vallan välineenä vain, 
jos sen kannattajat opettivat yhdenmukaisesti. Suuret kirkol-
liskokoukset määrittelivät 300-luvun alun jälkeen opin niin 
pitkälle, että se tuki keisarin valtaa. Yksityiskohtia myöten 
yhtenäisestä opetuksesta ei kyetty sopimaan. Varhaisvaiheessa 
kirkko vainosikin harhaoppisina vain sellaisia kristillisyyden 
muotoja (esi. areiolaisuus), jotka eivät tukeneet kirkon ja kei-
sarin valtaa.”’

Korpelan mukaan varhaiskristillisyys oli kiintoisa, moni-
muotoinen ja epäyhtenäinen kokoelma paikallisia pakanalli-
sia kultteja, kristillisiä perinteitä ja antiikin Välimeren maail-
man uskontoja. Ranskalaissosiologi August Comte huomasi 
1800-luvulla, ettei kukaan älykäs ihminen voinut uskoa sen 
ajan tieteen saavutusten keskellä enää Jumalaan. Hänen mie-
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lestään usko kelpasi enää sen jälkeen vain oppimattomille, 
lapsille, fanaatikoille, parantumattomasti sairaille sekä van-
huksille.

Comte rakensi uudenlaisen ohjelman, jota kutsui itse “us-
konnoksi ateisteille”. Idea oli löytää nykyihmiselle järkevä ja 
sopiva tapa uskoa ilman historiallisesti rasittuneita painolas-
teja ja tulkintoja. Comten uskonnosta, mikä ei saavuttanut 
menestystä edes pienessä määrin pienissä piireissä, voi lukea 
lisää “Universaalin uskonnon yleisesitys” ja “teoria ihmisen 
tulevaisuudesta”-kirjoista. Hän yhdisti näkemykseensä van-
hojen uskontojen parhaita puolia. Papeista hän olisi halunnut 
terapeutteja.

Meslierin kirjoitukset avasivat kuitenkin ensimmäisenä val-
tavat uskonnolliset padot ja Ranskan katolista kirkkoa koh-
taan asettuivat yhdessä vastustamaan sen valtaa. Joukossa oli 
ateisteja ja deistejä, jotka olivat usein filosofeja kuten Diderot, 
Rousseau ja Voltaire, joilla oli filosofinen, luonnon ja järjen 
ihannetta vastaava käsitys Jumalasta erityisen kristillisen Ju-
mala-kuvan asemesta. 

Ja kun Heidegger yrittää löytää myöhemmin puhdasta ajat-
telua, hän muistutti ettei ajattelun kurinalaisuus ollut tieteisiin 
verrattuna pelkästään käsitteiden keinotekoista, toisin sanoen 
teknis-teoreettista täsmällisyyttä, koska se perustui siihen, 
että sanominen pysyi “puhtaasti” olemisen elementissä ja salli 
moniulotteisuutensa yksinkertaisuuden vallitessa. Huolimatta 
asettumisesta pahan puolelle, Heidegger pyrki ajattelussaan 
analysoimaan sitä, mikä muodostaa ihmisen sellaiseksi, jol-
le olemisen alkuperäinen mieli ja merkitys tai eetos oli ole-
massaolon valinta ja pohja käyttäytymiselle. Jean-Luc Nancy 
väittää kirjassaan ”Heideggerin alkuperäinen etiikka” (Loki 
1998) ettei Heideggerilla ollut moraalia, jos tällä ymmärrettiin 
tiettyä käyttäytymisen periaatteiden ja päämäärien kokonai-
suutta, jonka jokin kollektiivinen tai yksilöllinen auktoriteetti 
tai valinta on laatinut. Tässä löytyy tärkeä paikka Jumalalle 
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ja uskonnolle; yritys ymmärtää hyvän ja pahan välinen ero 
konkreettisemmin yhtenä elämän peruskysymyksenä.

Voltairen taisteluhuuto “Ecrasez lìnfame – Kukistakaa tuo 
kunniaton!” - oli suunnattu Ranskan katolisuuden hierarki-
aa ja elämäntapaa vastaan. Voltaire oli nimenomaan vastaan 
kirkon erityisoppeja ja ilmiselviä väärennöksiä. Hän sanoi 
olevan mahdotonta suvaita suvaitsemattomuutta kirjoittaes-
saan vuonna 1978 madonluvut niin kristinuskolle kuin sen 
Jumalallekin:

“Mikäli taivaat, taivaista jälkeään vailla milloinkaan voi-
sivat vaieta Hänestä, mikäli Jumalaa ei olisi, täytyisi Hänet 
keksiä. Hänet, jota viisaat julistavat Hänet, jota kuninkaat 
palvovat.”

Yksi hyvä selitys tähän ongelmaan on Heideggerilla, joka 
sanoo, että kun ajattelu luiskahtaa elementistään ja ehtyy, sii-
tä tulee “tekhne”, jolloin se korvaa elementtinsä menetyksen 
pätevöitymällä kasvatuksen instrumentiksi, osaksi koulutus-
ta ja myöhemmin kulttuuria, jolloin filosofiasta muodostuu 
tekniikka sellaiselle selittämiselle, joka aloittaa perimmäisistä 
syistä eikä enää “ajatella”, vaan harrastetaan “filosofiaa”.

Sarsila kirjoittaa Horatiuksen kehottaneen lukijaa pysy-
mään rehellisenä itselleen. Eheä mieli oli Sarsilan mukaan näet 
”mitä suositeltavin”, ja sen puute lienee enemmän meidän 
kuin Horatiuksen aikalaisten ongelma. Rikkinäisen ihmisen 
voi Sarsilan mielestä tuskin sanoa elävän: hän on ”poissa, tosin 
läsnä”, kuten Herakleitoksen paradoksi kuuluu. 

Mutta entä kun kielen olemassaoloa ei enää noteerata ja jää 
ainoastaan toiminta representaatiossa, kuten filosofi Michel 
Foucault väitti? Ensimmäisessä alkuperässään kieli on tehty 
merkintöjen järjestelmästä, jonka yksilöt valitsivat ensisijai-
sesti itseään varten.

Juuri tätä ilmentää Pirkko Saision raadollinen nykykulttuu-
rin sidoksissa oleva kieli paljastaessaan ortodoksinen ihmisku-
va kaikessa järkyttävyydessäänkin.
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Onko irvailevan 
Pirkko Saision 

analyysi 
ortodokseista 

oikea?
”Kun Diogenes näki vanhempiensa ponnistelevan saadakseen 
lunastaa hänet vapaaksi orjuudesta, hän sanoi:”He ovat type-
riä. Se joka hoitaa ja ruokkii minua, on minun palvelijani!”

-Michel de Montaigne

Pirkko Saisio sai kirjallisuuden Finlandia-palkinnon ”Punai-
sesta erokirjasta” (WSOY 2003) vuonna 2003 vihertävältä 
akateemiselta feministi Mervi Kantokorvelta, joka tunnetaan 
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myös ”nuorten kirjailijoiden kummitätinä”. 
Tätimäisyyttä voi pitää huvittavana piirteenä hänessä var-

sinkaan kun hän ei vielä ollut silloin täti-ikäinen. Kantokorpi 
tuli yliopistoon taistolaiskauden jälkeen ja sai vaikutteensa 
”1980-luvun posthapanimelävirtauksista”, vaikka onkin leh-
tikriitikkona osoittanut kohtalaista itsenäisyyttä eikä mitään 
surkuhupaisan ilmeistä poliittista harrastuneisuutta, huoli-
matta edesmenneestä taidekriitikkona toimineesta Otso-mie-
hestään (vas.). 

Saisio on taas varhaisempaa sukupolvea, sitä 1970-luvun 
ärhäkän tulipunaista, johon kuului suuri osa sen ajan nimitai-
teilijoita nimenomaan teatteripuolella. Kun täti Kantokorpi 
on kehunut Saisiota, sopiva pilkkanimi Kantokorvelle olisi 
”myötäjuoksija” (1930-luvun tyyliin) tai seniorisympatisoija, 
kun häntä on kiinnostanut mahdollisuus palkita mahdollisesti 
hyvän kulttuuriystävän lisäksi ”kirjan runollinen ja asioita päi-
väkirjamaisesti listaava ominaisuus sekä kolmannessa persoo-
nassa liitelevä kertojanääni”, kuten pienessä maassa on tapana 
ilman että kukaan epäilisi pienen maan pienen kulttuurieliitin 
keskinäistä ikuisuusjääviysongelmaa. 

Ero on huikea venäläisnobelisti Svetlana Aleksijevitsin 
”Sodalla ei ole naisen kasvoja” (Tammi 2017)-kirjan eduksi, 
joka on Punaisen erokirjan tapaan tunnustus, dokumentti ja 
muistelma mutta myös loistava esimerkki suuren venäläisen 
kirjallisuusperinteen nykyvoimasta. Olin samaan aikaan itse 
Tukholmassa kun Svetlana Aleksijevits palkittiin jonottamassa 
turhaan Kulturhusetiin tuntitolkulla päästäkseni kuulemaan 
ja näkemään häntä. Nobel-komitean perusteluissa palkintoa 
hänelle perusteltiin aiheesta kirjailijan moniäänisillä kirjoi-
tuksilla, ”jotka ovat kuin elävä muistomerkki aikamme kärsi-
myksille ja rohkeudelle”.

En edes kehtaa kirjoittaa, millä pursuilevilla ylisanoilla 
Mervi Kantokorpi ylisti Saision melko tyhjänpäiväistä pinta-
raapaisutekelettä. Oikeastaan en edes puhuisi kirjasta Saision 
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kohdalla vaan enemmänkin näyttämölle ajatellusta henning-
mankel-dramatisoidusta käsikirjoituksesta. 

Kustantaja kuitenkin markkinoi teosta hätkähdyttävänä 
romaanina 70-luvun alusta vaikka kirja ei itse asiassa ole ro-
maani vaan romaaniksi naamioitui ja siksi aika tylsää luettavaa 
sellaisenaan fragmentaarisuudessaan kun hänen ”verisuonis-
taan kasvaa suonten punainen verkosto, johon sykkeen luo 
maailman yhteinen, salainen valtimo (lisäksi hän rakastaa 
tovereitaan kuumasti ja aidosti)”-päiväkirja päähenkilön tun-
temuksista läpi vuosikymmenten, ellei ole kiinnostunut itse 
henkilöstä ”ad hominen” nimeltä Pirkko Saisio.

Julkisten ja yksipuolisten hehkutuksien ongelma on vähän 
sama, mitä La Rochefoucault sanoi ihmisten luulevan rakas-
tuessaan siksi että rakastuvat, vaikka he tosiasiassa rakastuvat 
vain koska olivat kuulleet ja lukeneet rakkaudesta. Jo alusta 
saakka on Saision tunnustuksellisissa elämänkerrallisissa teok-
sissa ollut selvää uteliaan yleisön juorunnälän tyydyttäminen 
Oscar Wilden hengessä, joka sanoi osuvasti, ettei taide kiin-
nostanut yleisöä pennin vertaa, ellei siinä ollut jotain ”mo-
raalitonta”. 

Kirjassa on yksi ärsyttävä ja paljastava sivujuonne miksi sitä 
on vaikea lukea romaanina, enemmänkin ehkä punaisena syy-
töskirjana miksi kaikki se mitä ei tapahtunut, ei tapahtunut, 
koska eri ilmaisuilla on omat viestin tulkitsemista auttavat 
norminsa ja normi itse Kenneth Burken sanoin ”a conflict 
become fusion” eli yhteen puristettu ristiriita.

Saisio näyttää oman inhonsa maailmaan ja sen ilmiöihin 
sellaisenaan venyttäen samalla fiktiivisen romaanin rajojen 
lisäksi sietokynnystä saippuadraaman suuntaan lukea katke-
roituneen vanhan naisen sormella osoitteluja aina sinnepäin, 
mitä kulloinkin Saisio tai hänen avopuolisonsa sattuvat syvästi 
inhoamaan kuten ne harmaat massat, nämä vallankumoukses-
ta tietämättömät, jotka kiiruhtavat koteihinsa arkiaskareitten-
sa keskelle kuka tekemään lapsille lihapullia, kuka hoitamaan 
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sairasta äitiään. 
Saisiolle tällaiset selitykset eivät mene täydestä. Hänestä 

nämä ihmiset ovat turhia ymmärtämättömyydessään kun 
kiirehtivät tietämättöminä koteihinsa onneksi sentään työvä-
enliikkeen omien kauppojen, Elannon ja Valintatalon muovi-
kasseja roikottaen, sokeina ja turhina, kohti tarkoituksettomia 
iltojaan.

Saision muiden kuin oman itsensä inho näyttäytyy ikävästi 
ylimielisyyden hetkinään ylpeyden syntinä – superbiana, ku-
ten Augustinus sitä kutsui – ottaen hänen persoonansa val-
taansa muut torjuen ympäriltään. 

Ehkä juuri siksi torjuttu ja hyljeksitty Saisio ei näe elämäs-
sään muuta mahdollisuutta kuin rakentaa muureja omasta 
valtoimenaan pursuavasta ymmärtämättömyydestään, jonka 
raoista kasvaa viha, kateus ja lisää itsekkyyttä, joka on lajis-
saan vain kyvyttömyyttä potenssiin sata nähdä muut ihmiset 
ystävinä. 

Jalat maassa liikkuvien maallikkojen pitää aina muistaa, 
että on eri asia pitää näytelmistä kuin näyttelijöistä, ja että 
kun alkaa pitää enemmän näyttelijöistä kuin itse teksteistä, on 
jotain pahasti vialla, sillä kun näyttelijä on julkisuudessa, hän 
näyttelee sitä ihmistä, mikä on hänelle silloin edullisinta – hän 
ei ole oma itsensä koska ei usein tiedä edes mitä se tarkoit-
taa, ihan kuten tekee Saisio tai julkisuutta hyvin omiin tar-
koituksiinsa edistyksellisyyden kaavun turvin Saision tapaan 
maksimoinut, mutta oman homoutensa ”anttituiskumaisesti” 
yleisöltään ja ilmeisesti ainakin osalta perheestään piilottanut 
Kansallisteatterin julkisuuspersonäyttelijä Jussi Lehtonen.

Saision edustama punainen ja säälimätön viha alkaa olla 
jo onneksi poissa muodista ja nyt on aika avaruudellisille aja-
tuksille ja pohtia hänen vihansa etymologiaa. Samalla voi jo 
esittää hänestä saman kysymyksen kuin jotkut oman aikansa 
epäilijät Dostojevskista: oliko hän profeetta vai sitten se miksi 
häntä salaa epäiltiin mutta ei uskallettu ääneen sitä sanoa eli 
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väärä profeetta? 
Samalla voidaan hieman laajentaa ajatusta maailmassa, 

missä elämme, ei vain omissa maailmoissamme vaan yhtä 
paljon ellei enemmänkin tilaksi, joka on kielestä, esteistä, 
etäisyyksistä ja esisopimuksista tehty, kuten Hannah Arendt 
sanoisi.

Vastausta ei ehkä kuulla ihan pian vaikkei siitä ole pitkä 
aika, kun naistoimittajat kilvan ylistivät vieläkin Saision nä-
kemyksiä asiasta kuin asiasta tärkeinä totuuksina ja terävinä 
sekä syvällisinä oivalluksina siitä miten talvisodan runtelema 
patrioottinen maa makasi väärin ja itselleen vahingollisesti 
Saision osoittamien vallanhaluisten porvarimiesten tekemien 
virheiden johdosta, vaikka Saision näytelmät ovat enemmän-
kin julistuksia, saarnoja ja väittämiä kuin mitä dialektista 
”epäily-ihmettelyä” (joka näkyy selvästi esim. Platonin Prota-
goraan alussa)-metodilla tehtyjä kansannäytelmiä.

Naisten jälki, joka Saision teoksissa näkyi tekstin lisäksi 
myös näyttelijöissä, puvustuksessa ja lavastuksessa, tuntui 
olevan kirjoittajille tärkeämpi kriteeri häntä arvosteltaessa 
kuin se mitä siellä sanottiin ja muuten puuhattiin ja minkä 
kustannuksella. 

Tuntuu kuin Saisio olisi halunnut sanoa näytelmässään, et-
tei meillä ei ole olemassa muuta tietä kuin Leo Tolstoin sanat 
siitä, että ihmisen pitää noudattaa järkensä ja omantunton-
sa ääntä yrittäessään selviytyä ja elää jotenkuten kunniallista 
elämää, mutta ei onnistunut päästäessään julman irvailijansa 
irti sisällään Kom-teatterin parhaiden perinteiden mukaan 
latistaen kaikki hyvät tarkoitukset palvelemaan omaa sisäis-
tä riivaajaansa, joka selvästikin inhoaa kaikkea muuta kuin 
Saisiota itseään.

”Judith Schuman ottaa asiat tuskastuttavan kirjaimellises-
ti. Hän on pedantti. Ehkä vähän liiankin. Ja lisäksi ikävällä 
tavalla huumorintajuton. Siis sopiva nainen toimimaan suo-
malaisten kanssa. Ainakin omasta mielestään. Hän ymmärtää 
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suomalaisten olevan hitaita, ja ettei heillä ole koskaan kiire. 
Schumanin mukaan he tuntuvat itse uskovan niin. Se oli la-
jissaan myös ensimmäinen niistä virheistä, joka hänen olisi 
pitänyt ymmärtää, että hänen lähdeaineistonsa oli pahasti 
vanhentunut. Sen mukaan suomalaiset eivät osanneet small-
talkia. Heiltä ei pitänyt kysyä: How Are You?, sillä he ottivat 
kysymyksen tosissaan ja vastasivat siihen pitkän yksityiskoh-
taisesti, valittavaan sävyyn”.

Näin alkaa Pirkko Saision Kansallisteatterin suurella näyt-
tämöllä esitetty yli kolme ja puolituntinen ”Virhe”-näytelmä, 
joka jatkaa naiskulttuuriväen keskuudessa suositun teatterin-
tekijä Pirkko Saision yhteiskunnallisia viiltävän ajankohtaisia 
saarnoja yksityisestä pahasta ja yhteiskunnallisesta moraa-
littomasta, joita hän on tehnyt menestyksellä Kom-teatte-
rin jälkeen entisen oppilaansa, Kansallisteatterin pääjohtaja 
Mika Myllyahon tilauksesta Kansalliseen 2000-luvulta läh-
tien, vaikka tämä esitys kuului vielä vanhan pääjohtajan eli 
Marja-Liisa Nevalan ”tilaustöihin” ehkä jonkinlaiseksi päivi-
tykseksi ja tasapainottavaksi tekijäksi 1990-luvulla esitetylle 
porvarilliselle Laila Hietamiehen silotteleville mummoesityk-
sille ”Keisarin perhe ja pyhä paholainen, Katariina Suuri ja 
Mannerheim – mies moneksi”. 

Jo nimistäkin voi päätellä Kansallisteatterissa päätellyn 
esittää suomalaisille rakasta itäistä mielenlaatua hieman ke-
veämmissä kuoseissa kuin Tsehovin tai Dostojevskin vaati-
vien näytelmien muodossa siinä kuitenkaan sen kummemmin 
onnistumatta, vaikka Saision tekstit ovat vaativia ja esitykset 
hyvin tehtyjä kun vertaa siihen sekametelisoppaan, mitä Kan-
sallisella nykyjään esitetään. 

”Virhe”-esitys oli silti suuri virhe, sen voi näin jälkeen-
päin tunnustaa mutta samalla ihmetellä, miten kriitikkojen 
varoituksista huolimatta veti katsomot täyteen eikä kirvoit-
tanut syvällistä keskusteltua esityksessä esitetyistä väittämistä 
koskien ortodoksiuskoa. Edes kukaan ortodoksi ei ärähtänyt 
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ehkä siksi, että Saisio saattoi sittenkin osuva oikeaan viiltä-
vässä analyysissaan ortodoksiuskon markkinahumuhengestä 
ja totuudelle piittaamattomasta perusluonteestaan.

Ehkä myös siksi, että se oli yhtä aistit uuvuttavaa spektaak-
kelia alusta loppuun pökerryttäen katsojansa puolustuskyvyt-
tömiksi. Esimerkiksi esityksessä nähdyt lievästi sanottuna ”hä-
kellyttävät” mainospotit on kuvannut ”Suomen Tarkovski”, 
Saision aviopuolisona tunnettu elokuvaohjaaja Pirjo Honka-
salo, jonka ura alkoi yhdessä Pekka Lehdon kanssa ohjatusta 
ja kirjailija Algot Untolasta kertoneesta hienosta ja runollisen 
haikeasta Tuulipää -elokuvasta vuonna 1978 pääosissa Asko 
Sarkola ja Rea Mauranen (mikä on saanut tavallaan muiden 
tekijöinä jatkon toissa vuonna elokuvassa ”Suomen hauskin 
mies”, jossa Jussi Lehtonenkin on vihdoin löytänyt piilotetun 
sateenkaari-alter egonsa hupsuna, ja ei niin tavarastaan tark-
kana punaisena homo-Hannulana).

Saisiota, joka oli toiminut teatterikorkeakoulun drama-
turgian professorina vuodesta 1997, pidettiin tuon syksyn 
”kuumana kulttuurinimenä” naistoimittajien listoilla. Hä-
nelle povattiin kirjallisuuden Finlandia-palkintoa muutama 
kuukausi aiemmin ilmestyneestä ”Voimattomuus” (WSOY) 
romaanistaan, joka käsitteli Kansallisessa aiemmin esitetyn 
Saision ”Tunnottomuus”-näytelmän tavoin keski-ikäisten 
kriisien runtelemia ihmisiä vallan musertaessa heitä pieniksi 
ja voimattomiksi. 

Saisio nimesi näytelmät saman trilogian osiksi osin ehkä 
siksi että ne olivat tavallaan kuin sisaruksia, sillä ”Voimatto-
muuden” keskiössä on papin epäusko kun taas ”Virheessä” 
epäilyttävä markkinahenkinen ortodoksiusko. Saisio kuvaa 
”Virhe”-näytelmässään raadollisen tungettelevasti kahta nais-
johtajaa ja saa siksi kiitosta naistoimittajilta, joiden mielestä 
se oli jo hieno asia, sillä ”mieskirjoittaja olisi takuulla tehnyt 
johtajista miehiä, ja tarinasta olisi tullut täysin toinen”. 

Se olikin yksi Nevalan tilaustyön ehto. Silti Saisio ei on-
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nistu puhaltamaan naisiin henkeä ja eloa vaan tekee heistä 
pahemmat kuin itse Saatanan, sillä Saision esityksien pu-
nainen lanka ja tavaramerkki ovat huumorintajuttomuus ja 
mustavalkoisuus sekä tietynlainen propagandistinen sokeus 
ihmisyyden herkimmille alueille nähdä meidät herkkinä, ohi-
kiitävinä ”vain häivähdys” spektreinä - valon eri sävyinä, jotka 
muuttavat koko ajan tilanteiden mukaan väriään.

Se mikä Saisiolta tuntuu puuttuvan ”omaa sielullista alas-
tomuuttaan esitellessään julkisesti” on Sokratekseen vaikutta-
nut ”daimonion”, oma suojelushenki tai varoittava omantun-
non ääni, joka oli ollut hänen seuranaan lapsuudesta saakka, 
niin että hän ymmärsi pysyttäytyä erossa politiikasta, koska 
julkiseksi henkilöksi ryhtyminen olisi aiheuttanut hänelle to-
dennäköisesti hengen menetyksen kauan ennen kuin hän olisi 
saanut mitään hyvää aikaan. Juuri siksi hän päätti huolehtia 
ihmisistä yksityisesti. 

Sokrates ajatteli naiivisti, ettei kukaan tee pahaa tietoisesti. 
Nietzschen mielestä hän yksinkertaisesti oli vain naiivi, mitä 
Saisio ei ole. Sokrates piti hyveen ja viisauden välistä yhteyttä 
niin läheisenä, että näytti samaistaneen ne. Ilman viisautta 
ihmiset eivät Sokrateksen mielestä pystyneet olemaan todella 
onnellisia, sillä jokaista asiaa, jota voitiin käyttää tekemään 
ihmisen onnelliseksi, voidaan myös käyttää väärin, mikä johti 
päinvastaisen tulokseen. Jos joku omaa jonkin hyveistä, niin 
hänellä täytyy olla myös viisautta -koska muuten hän ei olisi 
onnistunut olemaan Sokrateksen mukaan hyveellinen:

”Ja jos hänellä on viisautta, niin hänellä täytyy olla kaikki 
hyveet- sillä viisaana hän huomaa, ettei voi olla onnellinen 
harjoittamatta muita hyveitä.”

Dostojevski sanoi saman asian hieman eri sanoin; hänestä 
hyvä ihminen oli viisas, koska hyvyydessä piili viisaus. Sokra-
teksen mielestä ei ole hyvä olla rohkea, jos on typerä, sillä 
tällainen ”tekourheus” palautuu vain pelkäksi äkkipikaisuu-
deksi Saision tavoin.
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Saision suurin heikkous on hänen äkkipikaisuutensa li-
säksi myös heikko mieskuvansa, joka on kielteinen ja yhtä 
poissaoleva kuin kalliolaisen ay-aktivistin ja yh-äidin yksiös-
sään nyrkin, hellan, miesvihan, taskulämpimän kossupullon 
ja kiroilun sekä pierunhajuisella elantovasemmistolaisuudella 
kasvatettu leukava ex-presidentti Tarja Halonen, joka kovetti 
sydämensä miehiä vastaan kuullessaan Torkkelin ala-asteella 
huutoja rumuudestaan. Kuka herkkä ihmistaimen ei olisi niin 
tehnyt vastareaktiona julmalle maailmalle, mutta pitikö kos-
toksi pyhittää koko katkera elämä, onkin jo ihan toinen juttu. 

Saisio vie sen vain näytelmissään hieman pidemmälle. 
Hänelle miehet ovat päättämättömiä ja epävakaita tuulivii-
rejä, joihin ei voi eikä pidä luottaa. He ovat heikkoja viki-
sijöitä ja naiset vahvoja määräilijöitä eräänlaisia amatsoneja 
ja matriarkkoja, jotka ovat imeneet miehistä voimat ja esiin-
tyvät sekä naisina että miehinä miesten puuttuessa Saision 
näytelmistä tai ollen kuin kostoksi raukkoja epäonnistujia 
kuten ”Virheen” dynastian perijä säikky ja surkea Kristoffer 
Belo-Ozerovskaja, joka on entisen huoran ja vahvojen naisten 
ohjailtavissa mennen tullen. 

Ehkä hieman yllättävää Saisiossa on hänen kovuutensa ja 
ihmishahmojensa kapea-alaisuus, vaikka hän yrittääkin tavoit-
taa käänteistä strindbergiläistä vihaa kuvaamalla sukupuolten 
välisiä jännitystiloja perinteisinä hegemonia -taisteluina. Näin 
Saisio tekee valtataistelun jo seimessä vahvoille naisille hävin-
neestä Kristofferista piruillen homomusikaalin löysien, mu-
nattomien ja tahdottomien epähomojensa tavoin kohtaloonsa 
alistuvan ja naisten alistaman surkuteltavan ihmisraunioho-
mon ilman inhimillisiä tunteita ihmisyyden ontoksi kuorek-
si, mikä on tietenkin tahallisen halventava ja sukupuolisesti 
syrjivä elementti tässä näytelmässä tarvitsematta edes mainita 
koko homoutta, joka on Saisiolle sen maskuliinisessa muo-
dossa vastenmielinen. 

Miesmäisen Saision ei edes tarvitse sillä se on tässä tapauk-



173

sessa ilmiselvää ja naurettavaa, siksi sitä ei alleviivata turhil-
la sanoilla. Riittää kun katsoo Saisiota ja hänen piruilevaa 
olemustaan hieman tarkemmin. Tässähän tämän jutun ydin 
onkin: naisenemmistöinen yleisö ymmärtää sen muutenkin 
osan nauraessa, osan myhäillessä tyytyväisenä, reseptistä mil-
lä uhittelevan mammanpojan saa hiljaiseksi ja kuuliaiseksi; 
yksi tiukka katse silmiin vihjaillen hänen naismaisuudestaan 
riittää.

Jouko Turkka ennakoi oivaltavasti tämän nykyhomou-
den lässyttävän sosialidemokraattisen luonteen sekä siihen 
salakavalasti ankkuroituneen modernin jälkihegeliläisen so-
vinnaisuusnäkemyksen, mikä halusi kohtalokkaasti sovittaa 
historian itselleen istuvaksi piilohomojen aikakauden loppu-
misen sekä homouden hegemonian poliittisesti kaappaavien 
Saision tapaisten yhteiskuntasopeutujalesbojen aikakauden 
alun merkiksi, vuonna 1983 ilmestyneessä hulvattoman 
hauskassa ja tarkassa teatterillisessa esikoiskirjassaan ”Aiheita” 
(Otava 1982), mikä vetää hullussa henkevyydessään vertoja 
Rabelaisin anarkistisen kurittomalle ”Suuren Gargantuan ih-
meellisille seikkailuille”, ollen Shakespearen Kesäyön unelman 
lähisukulainen Decameronen sekä Canterburyn tarinoiden 
valtaa ja tekopyhyyttä irvailevilla koomisilla yhteensattumilla 
terästettynä. 

Turkan suuri kulttuurinen oivallus on taas päinvastoin 
poikien traagisuus. Heidän on pakko. Ei siinä olisi mitään, 
jos Jeesus olisi jumalan tytär, ja siihen liittyvä pelko miehis-
ten kasvojen menettämisessä elämän valtapelissä jokaisessa 
miehessä piilevässä naismaisuudessa, mikä saa irvokkaan ja 
halveksittavan muotonsa näkyvässä neitihomoudessa, mikä 
on tyystin toista kuin oikea naintihomous Turkan mielestä:

”Kuinka isoja merkityksellinen keksintö olisi Iso Homo. 
Valtava ja karvainen tyyppi, jos Spedeen lisäisi vähän liha-
vuutta, karvaisuutta, terveyttä, punakkuutta ja kiharaa kähä-
rää tukkaa niin käsitätte minkälaisesta tyypistä olisi kyse. Ei 
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mikään pikkuhinttari, vaan ylivoimainen, härski ja huumo-
rintajuinen ja terve jättiläinen, joka nauraisi miehekkyydelle 
ja pussailisi väkisin rimpuilevia miehiä.” 

Samalla Turkka kehottaa lukijansa kuvittelemaan miten 
sitten Iso Homo musertaisi koko yhteiskunnan nimellä kul-
kevan laillistetun miehisen pakko -ja väkivallan homoudellaan 
ja poliisit ottaisivat sitä käsipuolesta, mutta se vain teesken-
telisi horjahdusta muiskauttaisi poskelle kireää konstaapelia. 
Kaatuisi poliisin päälle ja katkoisi kylkiluita, ja kun se olisi 
miehissä pamputettu se iskisi silmää ja hymyilisi. 

Turkka pistää lukijansa pelkäämään Isoa Homoa kaikkial-
la. Lenkkipolulle se menisi väijymään ahdistuneita miehiä ja 
ajaisi näitä nauraen ja karjuen takaa. Hän pyytää lukijansa itse 
kuvittelemaan painajaisen, jossa Iso Homo ajaisi lukijaa takaa 
häpäisten ja nauraen meille, niin ettemme tietäisi voisimmeko 
enää sen jälkeen elää. 

Entä suomalaisen miehen pyhin sankarityyppi, kymp-
pikerhon jääkiekkoammattilainen ylittämässä panohalut 
mielessään Antlanttia lentokoneen vessassa, jonka oven hän 
on jättänyt sillä tarkoitukselle tahallisesti auki, että mehevä 
lentotipu istahtaisi hänen kiimaisen urheilijakyrpänsä päälle 
ratsastamaan pikalaukkaa?

Ja sitten sieltä tuleekin Iso Homo ovenkarmit kaulassa, eikä 
lentoemäntä auta, eikä kukaan kuule siinä jylinässä vaikka hän 
kuinka huutaa hädissään, kun Iso Homo jyystää hänestä ulos 
lopullisesti miehisen suomalaisen sankaruuden viimeisetkin 
ohuet siivut. Lukiessa tarinaa yhteisen kaksinaismoralistisen 
häpeän paljastuminen vaikuttaa ensin huvittavalta, mutta pik-
kuhiljaa se muuttuu koomisesta traagiseksi, sillä on rinnak-
kainenkin kokemus vaietuissa homomuistoissa: paheellisten 
kaupunkien irstaista synneistä ikuisesti haaveilevien peräka-
maripoikien surullinen omanspermanhajuinen ”vedänlopul-
taitsenikiikkuunyksinäisyys.” 

Syy ei ole Turkan. Päinvastoin. Turkka teki aikoinaan suu-
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ren palveluksen homoudelle antamalla sille tässä novellissaan 
oikean miehen eikä minkään pellen nauravat kasvot, jolloin 
ensimmäistä kertaa pelkkä homouden mukanaolo ”kansanta-
rinassa” loi sille samanaikaisesti sekä historiallisen kohtalon, 
että mahdollisti sen että ylipäätään homot ymmärsivät on-
nellisten loppujen pyrkimysten mahdottomuuden ikuisesti 
toistuen, toisin kun meille sen romanttisnihilistisen maail-
manymmärryskoneen kautta valheellisesti annetaan ymmär-
tää, jota myös kohtaloksi iltapäivätappajien sivuilla väitetään 
(kummallista kyllä kukaan ei tunnu muistavan jo Platonin 
piikitelleen näitä ”kohtaloonsa”nöyrästi alistuneita astrologi-
sen fatalismin uhreja, sekä niitä, jotka uskoivat asioiden tois-
tumisen käsitteeseen sen ahtaassa stoalaisessa merkityksessä).

Saisiolle homo on stereotyyppinen ja sekä harmiton että 
mitätön pikkuvikisijä naisten helmojen alla. Heikossa ho-
moperijässä on myös ensimmäinen demoninen viittaus kris-
tinuskon lehmämentaliteettiin heikon ja alistuvan Jeesuksen 
hahmossa, sillä miehinen maailma on Saisiolle vain maski, 
minkä voi vetää tai olla vetämättä päähänsä, minkä osoittaa 
todeksi se, että Kristoffer on varsinainen kättä lutkuttava hie-
ho miehiksi, joka pakenee ortodoksiuskoon omaa nahjusmai-
suuttaan ja kykenemättömyyttään olla vahvan ja tasa-arvoisen 
älykkään naisen kanssa ihan kuten omasta seksuaalisuudes-
taan pelästyneet miehet pojat luostariin luulleen pääsevänsä 
eroon homoeroottisista päiväunistaan herätäkseen luostarissa 
kiimaisina ja katkerina vanhuksina vihaamaan kaikkea sitä 
maailmaa Saision tavoin, joka ei heitä ymmärtänyt ja hyväk-
synyt vaan pilkkasi ja härnäsi.

Saison kuten Turkan ja monen muun menneen talven lu-
mia punaviininlipittämisen ja maailmanparannuskrapulaisen 
kohdalla pitää aina muistaa heidän olevan näyttelijöitä, jotka 
näyttelevät (usein aina saman kaavan mukaan hieman sekai-
sin jotain Shakespearea, Tsehovia, Georg Bernard Shawta, 
Luigi Pirandelloa, Brehctiä, Jean Anoulhia, Eugene Ionescoa, 
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Harold Printeriä ja jne... Ja kun suomalaisista on kysymys, 
tietenkin Aleksi Kiveä ja Joel Lehtosta.) älykköjä, tietäjiä ja 
aavistajia, jotka kulkevat oikeiden älykköjen ja nerojen ta-
voin muutama askel edellä haistelemassa lintujen tavoin tu-
levia kuunpimennyksiä ja maanjäristyksi, vaikka asia ei ole 
ollut näin ehkä kuin Jouko Turkan kohdalla, joka oli kiistatta 
Suomen oloissa omaperäisen hullunnerokas omassa lajissaan 
ainakin sinnikkyydellään esittää hullua.

Pirkko Saison kohdalla lisäksi pitää muistaa absurdin ja 
poliittisen teatterin sekä Jean Genetin vaikutus. Esimerkik-
si Kansallisteatterissa ihmisiä surkeudellaan ja latteuksillaan 
järkyttänyttä HOMO-musikaalia voi pitää eräänlaisena Jean 
Genetin Parveke-näytelmän huonona vasemmistokopiona tai 
poliittisena päivityksenä.

Genetin tapaan Saisio kääntää ihmisten päät ympäri näyt-
täessään, miten hänen todellisuutensa tuotuna teatterin lavalle 
ovat yleisön peilejä, sillä elämä on molemmille yhtä suurta 
kusetusta, huijaamista ja teeskentelyä.

Meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä, ja suhteessa ym-
päristöömme raikkaina kysymällä itseltämme alituisen sekä 
itsemme että ajattelumme että ennen kaikkea olemisemme 
ja paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka minä olen, 
miksi asia on näin, mikä on totta ja mitä valhetta ja miksi 
en ymmärrä asiaa niin kuin se on, vaan niin kuin sen haluan 
olevan Peppi pitkätossun olemuksen sisäistäneenä?

Norjalaisten Jörgen Gaaren ja Öystein Sjaastadin kirjoitta-
maan ”Peppi ja Sokrates - filosofinen matka Astrid Lindgrenin 
maailmaan” (Kirjapaja 2003)-kirjassa muistuttavat, että tais-
telussa tasa-arvon puolesta toisin kun Saisio antaa ymmärtää, 
on järki ollut aina paras työkalu murrettaessa miespuolisen 
sorron kahleita; feministit käyvät sovinismia vastaan sen omin 
asein: logiikalla niin, että samanarvoisia tulee kohdella samalla 
tavalla. 

Kirjoittajien mielestä erilainen kohtelu näet edellyttäisi 
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olennaisia eroja, ja näitä ei heidän mielestään naisten ja mies-
ten välillä ole. Pepissä ei heistä ollut mitään miesvihamielistä 
(eikä maailman -tai elämänkieltämistä, vapauden -tai totuu-
denetsinnän kieltämistä), toisin kuin kaikkein jyrkimmissä 
fallokratiaksi nimetyssä feministiliikkeessä. Ehkä siksi, että 
Peppi näki lapsen jokaisessa ihmisessä, myös aikuisessa kuten 
itse Astrid Lindgrenkin:

”Nuorena yksinäisenä naisena Astrid Lindgren sai karvaasti 
kokea yhteiskunnan ihanteiden ja käytännön välisen kuilun. 
Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut katkeruutta, joka olisi hei-
jastunut kirjoittamiseen, pikemminkin se vapautti hänessä 
kirjallista rohkeutta ja tiettyä purevuutta. Naisten vapautus-
liikkeen filosofianhistoria on 1900-luvun jälkipuoliskoa kos-
kien jo kattava. Näiden vuosikymmenten aikana käsite ”fe-
minismi” sai laajennetun merkityksen. Monet naisasianaiset 
aiemmin kieltäytyivät käyttämästä itsestään sanaa feministi, 
peläten sillä tavoin sulkevansa miespuoliset liittolaiset ulko-
puolelle. Vasta aivan vähän ennen kuolemaansa Simone de 
Beauvoir salli itsensä kutsuttavan feministiksi sanan laajassa 
merkityksessä. Astrid Lindgren ei kutsunut itseään lainkaan 
feministiksi.”

Kyseessä on suomeksi tolkku, mikä Saisiolta puuttuu 
tyystin kaikessa tekemisessään ja ajattelussaan. Ja englan-
niksi se aikaisemmin jo mainittu ja 1700-luvulla Englantia 
valloittanut ”common sensen”, ymmärrys elämää ohjaavana 
periaatteena, sillä järjen ”järjettömiin” sokkeloihin voi usein 
hukkua Nietzschen varoittavan esimerkin tavoin, ja melkein 
aina hukutaankin kun liikutaan heikoilla jäillä väärin järki-
syin varustettuna, koska järki esiintyy usein absoluuttisena 
oikeellisuuden mittarina alamaisia kohtaan; ja me olemme 
ne silmään sahattavat ymmärtämättömät alamaiset, joille 
tarjotaan valikoitua totuutta näppärästi sanoihin ja tekstei-
hin oikeat tarkoitusperät verhoten, ihan kuten Kari Palonen 
kirjoittaa klassikkokirjassaan ”Tekstistä politiikkaan” (Vasta-
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paino 1988):
”Tällä metodiopetuksella on ollut omat ansionsa mm. in-

tellektuaalisten virikkeiden ja sovinnaisia ajatustottumuksista 
etäisyydenoton kannalta. Ennen muuta sen avulla voi kyseen-
alaistaa legendat Tieteellisyydestä, Totuudesta, Objektiivisuu-
desta ym. ikään kuin annettuina ja politiikan yläpuolisina 
kriteereinä, jotka nyttemmin on myös filosofisen keskustelun 
”sisältä” päin ymmärretty pikemmin retorisiksi tempuiksi, 
joilla pelotellaan maallikoita ja ajattelijoita...”

Vaikka Palonen yrittää tässä lukijalle suuntaamassaan sel-
kokielisessä kappaleessa selostaa, että filosofoiva mediaopetus 
sekä turhaan viivästytti tutkimusten valmistumista että myös 
johti helposti ”kriittisten” ajattelijain käyttöön suoranaisina 
auktoriteetteina, on Palosen muistutus siksi erityisen tärkeä 
tekstejä tulkittaessa, että kun sanat harvoin vastaavat tekoja, 
kuten hän itsekin myöhemmin kirjassaan toteaa, on tärkeää 
osata erottaa aikeet, mitkä ilmenevät puheista, teoista, joista 
taas saamme taas tietoa jälkikäteen valtamedioista. Palonen 
muistutti myös, että usein törmää sellaisiin tutkimuksiin:

”Joissa on kriittinen ja oppinut johdantoluku, joka jää 
kuitenkin pelkäksi rekvisiitaksi silloin kun konkreettinen 
kohteen problematisointi on jäänyt pelkäksi referoinniksi tai 
aineiston luokitteluksi.”

Palosen idea oli siirtää huomio valmiista tutkimustekstis-
tä itse tutkimiseen toimintana ja kokemuksena. Kaikki tämä 
siksi, että hänen mielestään vanha pohja oli osoitettu illu-
soriseksi, kuten myös jo mainittu ajatus, että tutkimuksella 
olisi jokin filosofinen, metodologinen tms. pohja, joka joutaa 
paremmin romukoppaan kuin käyttöön. 

Palonen tajusi kaukoviisaasti provokatiivisimman siirtymän 
saattavan olla sittenkin: tutkimuksen tekijän toiminnan ja 
kokemuksen asettaminen tutkimuksen ”tulosten” arvostelun 
yläpuolelle. Palosen tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys 
tekstistä lähteenä, jossa politiikan jäljet selvemmin näkyivät, 
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ja joita tulkitsemalla oikein, pystyi parhaiten ymmärtämään 
monimutkaista tai tahallaan sellaiseksi naamioitua, ja meille 
yhteisten asioiden hoidoksi väitettyä politiikkaa (huomaatte-
ko, ettei nykyisin enää kukaan kehtaa käyttää tätä turhaa ja 
hävytöntä kiertoilmaisua oman valtansa oikeutuksesta).

Siksi on olemassa näille ”mies (ja homo)vihamielisille 
amatsonisaisioille” kullan kallis ja korvaamaton ”Pyhä Äi-
ti”-myytti sekä vahvat naiset toisin kuin vanhat kulttuurin 
määräykset ja koodit omaksuneet aikuiset, joilla on vahva 
suomalaisvamma sielussaan (vahva yliminä ja heikko itsetun-
to), ja erityisesti kilttiä joko pakosta tai kasvatuksen tuloksena 
leikkivät sekä ahdistetut vanhat naiset, joiden sisään piilotettu 
aggressiivinen röyhkeys. 

Erilaisuuden julkinen musertaminen on nykyisin ”edistyk-
sellisyyden nimissä” Suomessa jo samaa luokkaa, mitä Ruot-
sissa kutsutaan koko kulttuurin mädättäväksi ns. ”piilotetuksi 
aggressioksi”, mikä näkyy ikävästi myös sosiaalitalouteen pe-
rustuvan holhousyhteiskunnan halussa määritellä poliittisen 
korrektiuden nimissä tavat millä saa esittää itseään ja aiheet, 
joista saa ilman rangaistusta puhua kaikkia samalla valheelli-
sella tavalla jättäen oikeat ongelmat piiloon.

Ne ovat Saision ja hänen ja hänen hengenheimolaistensa 
revanssi taiteen ja sanan voimalla tasa-arvon nimissä kostoksi 
patriarkkayhteiskuntaa vastaan. Kauniit sanat ovat harvoin 
totta, vielä harvemmin kukaan niitä viljelevä toteuttaa omassa 
elämässään. Eiköhän ”gramscilaisen tyhjät tynnyrit kolisevat 
eniten hegemoniataistelun” aika luulisi olevan jo ohi viher-
vasemmistossakin ja lastentaudeista kärsittyään epäilijöiden, 
vastustajien ja muiden vastarinnan edustajien tulisi kasvaa ai-
kuiseksi hyväksymällä vallan logiikka ymmärtämällä ihmisen 
muuttumaton pahuus inhimillisenä epätäydellisyytenä? 

Uskottavuuden palauttamiseksi olisi aika ryhtyä sanoista 
tekoihin. Mutta mitä muuta ne olisivat kuin saisiolaista sa-
noilla keikarointia? Sanoilla keikaroinnilla on monta vakavaa 
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ongelmaa, kuten Saision tapauksesta huomaamme. 
Ensinnäkin sillä tavalla suljetaan enemmän kuin avataan; 

rajataan piiri vielä pienemmäksi kuin olisi tarvetta vain sen 
takia, että näin aikaansaadussa tiiviydessä, saadaan tärkeyden 
ja merkityksellisyyden tunne aikaan, hieman samalla tavalla 
kuin mitä Egon Friedellin mukaan Poulsen lausui Kantin op-
pirakennelmasta:

”Monet komeilta ja ylhäisiltä näyttävät systeemin osat 
muistuttavat jossain määrin keinotekoisesti kiinnitettyjä jou-
lukuusenoksia.”

Ehkä juuri siksi Friedell muistutti Kantin absoluuttisen 
etiikan velvoittavan meitä tajuamaan, ettei moraali ole oike-
astaan oppi siitä miten meidän pitää tehdä itsemme onnelli-
seksi, vaan miten meidän pitää tulla onnellisuuden arvoisiksi, 
asia, mikä on riehuvalta, härnäävältä ja pilkkaavalta Saisiolta 
täysin unohtunut tehdessään julkisessa teatterissa veronmak-
sajien piikkiin omaa huumorintajutonta omakuvaansa vallan 
väärinkäytösten kärsimästä uhrista nimeltään Pirkko Saisio: 

”Kant syöksee ihmisen toisaalta mitä syvimpään voimat-
tomuuteen ja pimeyteen osittaessaan kumoamattomasti hä-
nelle, että hänet erottavat ”todellisen maailman” ”maailman 
sinänsä” tuntemuksesta ylitsepääsemättömät aitaukset, mutta 
samalla hän tekee hänestä ”empiirisen maailman” luojan ja 
absoluuttisen lainsäätäjän, maailman, jonka äärettömät mit-
tasuhteet nyt eivät enää voi saattaa häntä kammon valtaan. 
Järjenkritiikki merkitsee inhimillisen järjen syvintä tappiota 
ja korkeinta riemuvoittoa: ihminen on häviävä maailmankaik-
keuden piste; mutta tämä mitättömyys säätää maailmankaik-
keudelle sen lait.”

Saision olisi kannattanut ennen ”Virheensä tekemistä” lu-
kea tarkalla silmällä valistusfilosofeista yhden kirkkaimman, 
Voltairen ”Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa” (Vas-
tapaino 2013) tai lainata sieltä, kuten hänellä on kaikkien 
laillisten sääntöjen mukaan oikeuskin, sulattaa yhteen sanoja 



181

ja merkityksiä ilman että mainitsee lähteet tai kirjoittajat, on-
han kyseessä suuri yhteinen tehtävä maailman pelastamiseksi 
ja siinä eivät typerät pikkuporvarilliset lait immateriaalisista 
oikeuksista vaakakupin toisella puolella tunnu painavan edes 
höyhenen vertaa.

Voltaire olisi kutsunut Saision keskustelun osapuoleksi 
ja tekstin toiseksi kirjoittajaksi. Esipuheessaan hän korostaa 
oppimista ja aikansa valistumista siitä, että ne ovat tärkeän 
”lukevan minän” aikaansaannosta. Voltaire toteaakin hyödyl-
lisimpien kirjojen olevan puoliksi lukijoittensa tekemiä.

Voltaire on elementissään kirjan artikkelissa ”Aistimisessa”, 
minkä lopuksi hän kysyy lukijalta: Mitä tästä kaikesta tulisi 
päätellä? Te, jotka luette ja ajattelette, päätelkää itse. Esipu-
heessaan hän ei pelkästään vihjaa kirjan olevan tarkoitettu 
ihmisille, joka osaa ja uskaltaa ajatella toisin kuin ryhmäpai-
neistetut saisiolaiset, julkisesti ilonsa ja surunsa kansakunnan 
yhteiseen muistiin (suurella ja epävireisellä äänellään) laulavat 
joukkosieluiset yhdessä käsi kädessä kokemista janoavat pu-
narinnat, vaan sanoo suoraan: tämä kirja on tarkoitettu vain 
valistuneille:

”He kehittelevät ajatusta, joka teoksessa on idullaan, kor-
jaavat sitä, mikä näyttää virheelliseltä, sekä pohdinnoillaan 
vahvistavat sitä, mikä vaikuttaa heikolta.”

Kirjan esipuheen suomenkieliseen laitokseen kirjoittanut 
Lauri Mehtonen kirjoittaa, että esseessä ”ajatuksenvapaudesta” 
Voltairen sijoittavan Boldimindin, dialogin toisen osapuolen, 
suuhun repliikin, joka päätyy Kantin sittemmin kuuluisaksi 
tekemään valistuksen credoon:

”Teidän täytyy oppia ajattelemaan. Teillä on järki jo syn-
tyessänne. Te olette lintu inkvisition häkissä, tuo laitos on 
leikannut teiltä siivet, mutta ne voivat kasvaa takaisin. Joka 
ei osaa geometriaa voi oppia sitä. Jokainen voi kehittää it-
seään.--Uskaltakaa ajatella itse.”

Voltarie tajusi, päinvastoin kuin Saisio, ettei kansa, ”tuo 
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säädytön joukko”, lue eikä voi siksi koskaan tuntea filosofiaa 
omakseen. Voltairen mielestä oman aikansa (meidän kaikkien 
yhteisen ajan) ”tartuntatauteihin”, kuten fanatismiin, taikaus-
koon ja suvaitsemattomuuteen ei ole muuta lääkettä kuin juu-
ri se filosofinen asenne, joka Saisioltakin näyttää puuttuvan 
omassa fanatismissaan, taikauskoisessa maailmanparannuk-
sessaan sekä muita ihmisiä hyvän ja pahan-taistelun nimissä 
jakavassa sekä luokittelevassa suvaitsemattomuudessaan.

Sen näkee parhaiten Saision matriarkaalisessa madonnaih-
miskuvassa, joka on totuttuun tapaan myös yhtä miesviha-
mielinen ja tylsän raadollinen sekä yllätyksettömän repivä 
kuin Homomusikaalissa Kansallisen päänäyttämöllä vuo-
delta 2011, joka oli kuin toisinto hänen Ylioppilasteatteriin 
tekemästään ”Vietanam go go”-esityksestään, mikä oli hänen 
omin sanoin Punaisen erokirjan mukaan ”yleisöä karkottava, 
hätäisesti koottu ja keskeneräinen hanke”, niin kuin olikin; 
tässä kohden ”Punainen erokirja” onkin tässä kohtaa ensim-
mäistä ja viimeistä kertaa rohkeasti sekä aidontuntuisesti to-
tuudellinen ja kiinnostava kriittisen lukijan silmissä.

Mustavalkoista linjaansa totuutta omiin tarkoituksiinsa 
härskisti muunnellen Saisio, jota voisi myös yhtä hyvin kut-
sua lähes uskonnollisen vihahurmosta levittävänä papittarena 
”Kyltymättömyyden abbedissaksi”, on jatkanut näytelmissään 
näihin päiviin saakka taistelussa tasa-arvon, ”kaikenlaisen ta-
sa-arvon ja kaiken arvon”, puolesta on totuttu kestämään eri-
arvoisuutta, nyt vain alistamisen ja nöyryyttämisen välineet 
ovat heidän itsensä käytössä. 

Saisiolaista tasa-arvovaltaa tukee hyvin se, että he ovat 
itseään ja samalla tavalla ajattelevia kohtaan sallivia, mutta 
asettavat muille tiukkoja rajoja, koska kokevat omaavansa 
siihen täyden oikeutuksen ikään kuin palkkioksi aiemmista 
taisteluistaan ”yhteisen hyvän” puolesta. 

Siksi he ensi töikseen kiivetessään muodinmukaisesti 
kulttuurin- ja median avulla ”hegemoniavaltaan” kuten papit 
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aikoinaan uskonnon avulla kuristivat yhteiskunnista ensin 
luovuuden, sitten älyn ja lopuksi intohimon, tekevät aina 
saman virheen alkamalla täyttää lähiympäristöään samoin 
ajattelevilla ystävillään, jotka usein vieläpä tulevat samoista 
taustoista, ja siksi kritiikin salliminen ja heidän tekopyhyy-
tensä paljastaminen on tärkeätä. Ei ihme, että Aristoteleen 
mielestä naiselta puuttui jotain oleellisesta ja että tämä oli siksi 
”epätäydellinen mies”.

Ehkä siksi Saision henkilöihin on vaikea samaistua tai löy-
tää heistä jotain hyvää ja inhimillistä muta kuin vahvan hu-
malatilan jälkeen tyhjän vodkapullon lävitse tiirailtuna, sillä 
ihminen ei ole Saisiolle Platonin tavoin jotain hyvän ja pahan 
väliltä, vaan joko hyvä tai paha – huonompi ja jos mahdollista, 
vielä huonompi ihminen, joka rypee pahoissa aikeissa ja teois-
sa vieden ihmisyytensä viimeiset rippeet samalla mukanaan 
pohjattomaan pahuutensa vimmaisiin syövereihin. 

Tässä ensimmäinen virhe ja syy miksi näytelmä alkaa puu-
duttaa Homomusikaalin tavoin katsojaansa jo heti alkumet-
reillä ahneen kapitalismin kaivaessa maata markkinatalouden 
jalkojen alta.

Mutta lisää samanlaista ”viiltävää kapitalismikritiikkiä ja 
postmarcuslaistaihmisanalyysiä” on luvassa niistä pahoista, 
joiden pahuutta Saisio haluaa alleviivata kulttuurisena tava-
ramerkkinä ”poliittisena manikealaisena” samalla tavalla kuin 
SAK:n johtajana vastuussa Oiva Lohtander -sikajutusta oleva 
johtaja, Matti Tukiainen (jonka poika yhdessä elokuvaohjaaja 
Kaija Tukiaisen kanssa on Soinin bestis, ja katolinen mikä 
lie nyt Vatikaanissa), jonka limbo ”Ahne porvari syö sinun 
pöydässäsi”-kampanjan jälkeen viimeisetkin tolkun ystävät 
jättivät säikähtäneenä SDP:n ymmärtäessään SAK:n kaapan-
neen vallan konkurssissa olleessa ja mielikuvituksen puuttees-
ta kärsineessä puolueessa.

Saision poliittinen manikealaisuus on ollut eri sortin hönö-
maista runohaaveellisuutta ja asettumista Fernando Pessoan 
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Anarkistipankkiirin inhoamalla tavalla itsensä punaviinima-
rinadissa helpoksi tykinruuaksi välttämättömälle pakolle, 
ja unohdetun ja vahvasti kaunistellun Pariisin kommuunin 
hengessä ponnistavaa eripuraista ja hukkaan heitettyä uusva-
semmistolaisuutta.

Saision analyysi ponnistaa uusvasemmistolaiselta yleisen 
hyvän pohjalta, jonka melkein kaikki voisivat allekirjoittaa, 
mutta kukaan ei halua maksaa siitä sitä hintaa, mikä sillä oi-
keasti on, sillä se on Saision ja hänen hengenheimolaistensa 
suuresti inhoama ”radikaalien petos”, kun he sulautuivat yh-
teiskuntaan ilman tosiallista vastarintaa ja riskinottoa ensin 
kaiken ymmärtävinä demareina ja nyt jo kokoomuslaisina 
(mutta ei sentään Turun aluehallintoviraston johtajan palk-
kiovirassa toimivan ex-ministeri Kari Häkämiehen naisenhak-
kaajakokoomuslaisena).

Saision harrastama jälkijättöinen marcuslainen ja syyllis-
tävä poliittinen manikealaisuus on Ruotsin sekä henkiseen 
että taloudelliseen konkurssiin ajaneen ruotsalaisdemarien 
hengenheimolaisia maassa, jossa ministeriöiden ja hallinnon 
välissä tarvitaan vieläkin 66 hallitusta mm. nuorisohallitus. 

Saisio on vanhan ajan työväenliikkeen perinteinen kaik-
kea vastustava luddisti vai omatunto, jonka tehtävä on nostaa 
pinnanalainen kuona ihmisten teen, jotta nämä heräisivät vaa-
timaan muutosta ”yhteiseen hyvään” kohti makarenkolaista 
kasvatusihannetta kaikesta kaikkien kanssa yhdessä toimien, 
joka vastustaa jo pelkällä ajatustasolla kapitalismin keskeisiä 
tunnusmerkkejä; yksilöllisyyttä, yksilöllisiä tarpeita ja kol-
lektivismin vastapainona ihmisen vapautta olla ja tehdä mitä 
ikinä haluaa, ja sen lisäksi fuusioitumisia ja globalisoitumista 
henkeen ja vereen näkemättä mitään hyvää edistyksessä, joka 
ei tarkoita valistuksen kauniita sanoja vaan talouden toimin-
taa.

Saision todellisuudessa ilman teatterin tehokeinoja luettu-
na silmäilty naiivi teksti on kuin suoraan Walter Lippmanin 
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esseekokoelman ”Liberaalidemokraattisen ajattelun edistyk-
sellinen teoria”-kirjansisältämistä ideoista opintopiirissä refe-
roituna laitoksena näytelmässä esitettynä. 

Lippmanin merkitys nykyaikaiselle propagandakoneistolle 
on suuri, sillä juuri hän esitti, että ”vallankumousta demokra-
tian taiteessa” voitiin käyttää ”keinotekoisen yhteisymmärryk-
sen luomiseksi”, joiden tarkoitus oli saada kansa hyväksymään 
asioita, joita se ei todellisuudessa halunnut. 

Lippman sentään ymmärsi Nietzschen tavoin, että massat 
olivat kyvyttömiä ja liian tyhmiä kuvitellakseen oikeaa suun-
taa tulevaisuudelle. Propagandistit, niin Machiavelli marxilai-
set kuin liberaalitkin (myös Dewey puhui ”intellektuaalisesta 
yhteisöstä” johtamassa ja johdattelemassa kansaa) ymmärsivät 
aivan oikein Platonin tavoin, etteivät massat saaneet aikaan 
mitään muuta kuin suurta tuhoa. 

Lippman tajusi myös, että aina pieni erikoistunut ryhmä, 
johon kuuluu alle prosentti kansasta, pitää valtaa ja kaappaa 
vallan aina tarvittaessa itselleen takaisin kulisseissa. Ja jos osa-
ton ja onneton kansa onnistui tekemään vallankumouksen, 
kannatti valtaapitävien olla heidän puolellaan, Lippmanin 
mielestä ”ohjailemassa typeriä massoja näitä hämmentyneitä 
laumoja”, joiden funktio oli toimia vain yleisönä, kohti maa-
ilmaa, jotka ne ovat liian hölmöjä itse ymmärtämään, jopa 
niin hölmöjä, että yrittäessään sotkeutua omien asioidensa 
hoitamiseen, aiheuttivat vain itselleen ja muille suunnattomia 
ongelmia. 

Siksi Lippmanin mielestä tämä ”hämmentynyt lauma” piti 
kesyttää eikä sen tullut antaa tuhota kaikkea raivoamisella ja 
ryntäilyllään: 

”Logiikka on sama kuin siinä, ettei pidä antaa kolmivuo-
tiaan juosta kadun yli. Sellaista vapautta ei kolmivuotiaalle 
sovi antaa, koska kolmivuotias ei tiedä mitä vapaudellaan 
tehdä.”

Lippman jakoi kansan kesyttämisen eri osiin. Poliitikko-
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jen luokalle ja päättäjille hän varasi harhauttamismielessä 
tehtävän luoda ”jonkinlainen siedettävä todellisuudentuntu, 
vaikkakin samalla niiden oli iskostettava kansaan oikeanlaiset 
harhaluulot.” 

1920-luvulla ja 1930-luvun alussa Harold Lasswell – mo-
dernin kommunikaatiotutkimuksen perustaja ja eräs johtavis-
ta politiikan tutkijoista – selitti, ettei pidä sortua uskomaan 
”demokraattista dogmia siitä, että kansa tietää parhaiten 
oman etunsa”, yksinkertaisesti siitä syystä, että näin ei ollut 
hänen mukaansa, sillä vallanpitäjät ovat pätevimpiä päättä-
mään siitä, mikä oli kansalle parhaaksi.

Chomsky kirjoittaa, että se mikä oli aikaisemmin diktatuu-
reissa pamppu kansalle pakkona ja väkivaltana, jotta kansa oli-
si pysynyt hiljaa, uskollisen ja toteuttanut hallitsevan luokan 
toiveita mukisematta kuuliaisesti, on nykyisin demokratioissa 
propaganda. 

Chomsky onkin hyvin nietzscheläinen todetessaan kaiken 
olevan viisasta ja hyvää koska ”tämä hämmentynyt lauma” ei 
tajua omaa etuaan eikä kykene sitä saamaan selville. Choms-
kyn oivallukset eivät ole uusia tai mitenkään poikkeuksellisen 
omaperäisiä vaikka hänen tekstejään kuin pirua raamattua 
lukevat marxilaiset niin uskovat ja väittävät; niitä on kuultu 
Nietzschen lisäksi muiden suurten ihmiskunnan ajattelijoiden 
ajattelemina. Saisio tietää näyttelijänä ettei pyörää ei tarvitse 
keksiä uudelleen kun se on kerran tehty. 

Niin teki myös itse Chomsky tässä vuonna 2003 ilmes-
tyneessä pienessä pamfletissaan Platonin meille perinnöksi 
jättämän jatkuvan sokraattisen kyseenalaistamisen nimissä, 
itseisarvoinaan totuuden etsintä ja hyvän tavoittelu, vaikka 
tosiasiahan on se, että totuudenpuhuja lyö vain itseään sääli-
tellen turhaan päätänsä kiviseinään, joka ei siitä muutu mik-
sikään saadessaan päälleen muutaman veripisaran.

Yksi hyvä esimerkki tästä on 60-luvun radikalismi, mikä 
syntyi ensin Britanniassa älymystön keskuudessa reaktiona 
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Unkarin ja Suezin kriiseille vuonna 1960 perustetun ”New 
Left Review”-lehden ympärille, ja luotti Marxin ja Leninin 
sijaan Rosa Luxemburgiin, Antonio Gramsciin, Herbert 
Marcuseen, Jean-Paul Sartreen, Pablo Nerudaan ja Ilja Eh-
renburgiin. 

Radikaaliliikkeellä oli yhteinen ideologia, jonka tunnus-
merkkejä olivat suora vaikuttaminen ja demokratia sekä byro-
kratian, kapitalismin, imperialismin ja kaupallisuuden vastus-
taminen sekä älyllinen niskurointi ja kansainvälisyys ainakin 
puheen tasolla ja marihuonan polttamisena. 

Kun vallankumous hävittiin kaikilla rintamilla viimeistään 
siinä vaiheessa 80-luvun lopussa samaan aikaan kun Neuvos-
toliiton kehittynyt demokratiaa ja korkeaa elintasoa esitellyt 
radio-ohjelma Näin naapurissa lopetettiin, ja kun siivoja Liisa 
Tavin ja sähkömies Mikko Perkoilan rallatusten ylenmääräi-
nen soittaminen Ylen radiokanavilla loppui ja syntyi ensin 
itsenäiset kaupalliset radiokanavat ja sitten MTV sai oman 
kanavansa ja Hesari perusti Nelosen, joista ei sanottavammin 
ole ollut hyötyä muttei haittaakaan mediamaailmassa.

Silloin teatteri muuttui viimeistään politikoinniksi ja po-
litiikka teatteriksi samalla antaen Jouko Turkalle, Pirkko Sai-
siolle, Kalle Holmbergille valtamedioissa lähes messiaanisen 
tehtävän pelastaa mitä pelastettavissa oli, ja kun radikaalien 
petos paljastui vihdoin heille, kun suurin osa entisistä radikaa-
leista sulautuivat yhteiskuntaan ilman tosiallista vastarintaa ja 
riskinottoa ensin demareiksi ja sitten kokoomuslaisiksi.

Frankfurtin koulukuntaan kuulunut filosofi Herbert 
Marcuse kirjoitti tästä teoksessaan ”Yksiulotteinen ihminen” 
(Weilin&Göös 1969): 

”Länsimaisessa yhteiskunnassa arvostetaan eniten tekijöitä, 
jotka pikemminkin haittaavat kuin edistävät kehitystä.” 

Hänen mukaansa ihmisen todellisia tarpeita vääristeltiin, 
jotta tuotantoon ja kulutukseen perustuva markkinatalous-
järjestelmä pysyisi pystyssä. Frankfurtin koulukunta lähti 
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siitä, ettei tiede ja teknologia pelkästään edistäneet kehitystä 
vaan ajoivat ihmiskunnan uudenlaiseen barbarismiin uuden 
teknologian myötä. Ihmisiä hallittiin täydellisesti ja ihminen 
muuttui epäinhimilliseksi.

Tällä tavalla uusvasemmisto pelotteli 60-luvulla saaden 
Rooman klubin nimellä tunnetun tiedemiesporukan hystee-
riseksi. Koska Marx oli 1800-luvun alun kapitalismi -kiritii-
kissään kehittymätön ja kykenemätön ennakoimaan tulevia, 
kukaan ei huomannut kapitalismin kykenevän metsäpalon 
tavoin korjaamaan itse itseään ja varmistamaan parhaan mah-
dollisen tuloksen siitä huolimatta, että alku oli lähtenyt liik-
keelle kangerrellen. 

Saisio ei ole mikään suuri ajattelija vaikka antaa niin ym-
märtää, vaan puhtaasti 60-lukulaisuudesta edelleenkin hu-
maltuneena toistaa yllätyksettömästi vanhoja ja hyviksi jo 
60-luvulla häntä fiksumpien todistamat uusvasemmistolai-
set väittämät niin kuin ne mantroina on hoettu 70-luvulta 
lähtien; porvari on paha ja mielikuvituksetonta, uskonto on 
oopiumia kansalle, armeija ja poliisi ovat luokkavihollisen 
käsikassara työläisiä vastaan ja sosialismi on ainoa vapauden 
muoto, joka toimii. 

Saision teksteissä kaikissa on näppärän romanttinen ”chap-
lin-marcuselainen”- yhteiskunta-analyysi, tosin jo 50-vuotta 
sitten vanhentunut, jossa kapitalismia syyllistetään vääränlai-
sen vapauden tarjoamisesta ja sen kalliista maksattamisesta 
viattomilla uhreillaan, joten parempi onnella olisi ruotsalai-
nen sosiaalidemokratia, joka on tuotteistanut tasa-arvoretorii-
kan huippuunsa hokemalla sitä kyllästymiseen saakka maas-
sa, joka on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen, ja synnyttänyt 
näin vastareaktiona oman vastavoimansa vapaudenkaipuussa 
eli ruotsidemokraatit.

Chaplinistinen romantiikka on taas kulkurihahmoisen 
pikkumiehen ihailua muistutukseksi Chaplinin tavoin py-
syä uskollisena omille lähtökohdilleen. Sen Saisio tekeekin 
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mallikkaasti unohtamatta rivien välistä idealisoida köyhää ja 
osatonta. ”Virheessä” se on kuin tyhjän, kylmän ja tarkoituk-
settoman ritualistisen ja ateistisesti tulkitun ortodoksisuuden 
yhdistämistä freskomaiseen Pier Paolo Pasolinin ”Tuhat ja 
yksi yötä”-elokuvaan, joka oli ohjaajansa mielestä muotoutu-
massa olevaa merkitystä, missä ihmiset olivat kuin transsissa 
tämän todellisuuden kuljettaessa heitä tavalla, joka asetti hei-
dät jatkuvasti hämmennyksen ja pelon valtaan.

Saision tulkitsemana se jää omaksi happamaksi irviku-
vakseen. Saision jutun juju on nimittäin siinä, että ortodok-
sisen pahan porvarin ja omistajasuvun voimanaisen Tekla 
Belo-Ozerovskajan tehtäväksi tulee paljastaa oman sisäisen 
tyhjyytensä lisäksi sekä kapitalismin että ortodoksiuskon 
salavuoteus Saatanan kanssa, joka on yleinen välinpitämät-
tömyys, mikä taas ilmenee siinä, miten aikoinaan juomateh-
taan aloittaessa juomaa tehtiin Siperiassa puhtaasta vedestä 
ja mustikoista, kun nykyisin juoma on itsensä irvikuvana ra-
vintoköyhää värjättyä esanssia, joka todennäköisesti vieläpä 
aiheuttaa munuaissyöpää.

Tässä suhteessa Saisio on hyvin bahtilainen yhdistelles-
sään suruttomasti kohtauksissaan inhimillisen kanssakäymi-
sen, tiedon, ymmärtämisen ja oman analyysinsä siitä mikä 
on kaiken tämän lisäksi totta niin yleisesti kuin kuvaamiensa 
henkilöiden välillä - toisaalta taas ei, sillä Saision henkilöt ovat 
jotain muutta, eivät ainakaan yhteneväisiä itseensä nähden 
voidakseen astua omien rajojensa ulkopuolelle ja olla muuta 
osoittamalla esineellistävän ennalta annetun käsityksen itses-
tään vääräksi.

Toinen ”Virheen” virhe on lainattu Itävallassa vaikutta-
neesta yhteisöllisyyttä ruohonjuuritasolla korostaneesta aust-
romarxismista (August Bebel) tuttu vasemmistoanarkistinen 
näkemys ristiriidattomasta, puhtaasta ja kaikkien käsissä 
olevasta vallasta ikään kuin jonkinlaisena hyvien ihmisten 
alkutilana tai tavoiteltavana ”yhteisesti hallitulta työläisten 
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superonniselta Salka Valkalta (Halldor Laksness)”.
Saiso kuvaa vallan juuri niin tylsän ulkokohtaisen innot-

tomasti ja marxilaisen kliseiseksi kuin Jean Genetin ”Par-
veke”-näytelmässäkin kaikista hyvistä tulkintayrityksistä 
huolimatta ”mukavallasta” mitään käsittämätön voi kuvata; 
mielikuvituksettomasti antamalle sille ymmärtämättömät 
kärsimyksen ja himon kasvot.

Valta, paitsi väkivalta, ei vähimmissäkään määrin ei ole sen 
enempää jokin epämääräinen universaali tunnetila kuin jokin 
käsitteellinen epämääräisyys, vaan enemmänkin edessä oleva 
ja siihen välttämättä tarttuva pragmaattinen välttämättömyys 
- tiettynä pakon sanelemana ehtona elämässä selviytymisessä; 
mikä ei viihdy osaamattomissa käsissä ja ymmärtämättömissä 
mielissä sen enempää kuin kala kuivalla maalla. 

Kaikki tämä paljastuu jo heti alussa näytelmän Saision ke-
peällä ja lapsellisella analyysillä manipuloinnista ja tarpeista 
”nähdä väärin oikeat ongelmat”, niin että olisi voinut jättää 
esityksen katsomisen tähän epä-älylliseen huipennukseen jää-
mättä mistään sen suuremmasta paitsi:

”Me yritämme luoda tarpeita vaikka tarpeet ovat. Me yri-
tämme tunkeutua kuluttajan alitajuntaan, vaikka se on tässä 
näin, ihan näkyvillä.”

Saisio raiskaa valtion rahoilla sananvapauden kun ei voi 
tehdä vallankumousta Turkan tapaan, ja tekee sitä ramman 
ankan valtamedioiden hiljaisella tuella käyttämällä sitä lesbo-
kommunististen päämääriensä edistämiseksi. Saisiota saamme 
syyttää myös hänen myöhempien aikojen matkijoidensa sur-
keista tekeleistä, jotka noudattavat samaa tuttua kaavaa kuin 
”Virhe”. 

Saision kunniaksi on kuitenkin sanottava, että vaikka esi-
tykset olivatkin läpeensä lesbokommunistisia ja ennalta-arvat-
tuja syytöksiä muiden virheistä ja moraalisesta huonokuntoi-
suudesta, hän kykeni kaiken oppilailtaan laillisesti pöllimänsä 
ideat mahduttamaan jotenkin siedettäviin raameihin huoli-
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matta ”Virheen” 3,5-tuntisesta uuvuttavuudesta. 
Turkallakin oli siinä vaikeuksia. Esimerkiksi ”Presidentin 

dementian” 5,5 tuntisesta esityksestä Pienelle näyttämölle 
90-luvun alussa kriitikko Jukka Kajava kirjoitti Hesariin, että 
Turkka on sokea omille teksteilleen ja tarvitsisi dramaturgia. 
Saisio on taitava teatterintekijä. Samaa ei voi sanoa hänen op-
pilaidensa ja oppilaidensa oppilaiden töistä kuten Kansallisella 
marraskuussa 2019 nähty järkyttävä Dostojevski-sekamelska. 

Suomalainen teatteri on omituinen juttu: mitä vain esi-
tetään, katsomot ovat täynnä. Ohjaajat sorvaavat näytelmiä, 
jotka ovat enemmän showta ja revyytä kuin draamaa. Tunnet-
tu on tutkija -kriitikko Harold Bloomin neuvo: löydä ensin 
Shakespeare itsestäsi ja anna sitten Shakespearen löytää sinut. 
Entä miten tänään löydetään Dostojevski? Kansallisessa on jo 
pitkään uskottu samaan vieraannuttavan postbrechtiläiseen 
kaavaan, joka ulkoistaa kontaktin katsojan ja esityksen väillä. 

Kansallisteatterissa ennakkoesitetty Dostojevskin Kara-
mazovin veljekset ei valitettavasti ollut poikkeus säännöstä. 
Kansallisen Karamazov oli hajanainen, meluisa, keskittymis-
kyvytön eikä juuri jaksanut kiinnostaa. Se ei tarjonnut odot-
tavalle katsojalle kuin vanhastaan tuttuja fraaseja ja pateettista, 
sohivaa ylinäyttelemistä muodon syödessä sisällön ilmeisen 
hyvistä aikeista huolimatta. 

Dramaturgia oli ”jäljittelevää” kvasirock-henkistä, katu-
runoususkottavuus taas jotain miinus kolme potenssiin Arto 
Mellerin ja Jukka Asikaisen Pete Q. Kohtaukset oli pilkottu 
väärällä tavalla ja esityksen punainen lanka oli pahasti kadok-
sissa. 

Mikä sitten oli esityksen sanoma? Kaikkia pitää ja täytyy 
rakastaa kaikesta huolimatta! Voiko enempää ymmärtää Dos-
tojevskia väärin ja näyttää sen latteammin? Kovan rähinän ja 
meuhkaamisen keskeltä kun ei tullut vastaan kunnon tunne-
koukkuja kuin pari kertaa. 

Jos tulkinta olisi kurkottanut edes hieman yli totutun, 
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Zozima olisi voinut edustaa itse paholaista asettaessaan ih-
misyyden riman niin korkealle, ettei siihen kukaan yllä vaan 
tekee mieluummin rikoksen, murhaa ja tappaa sen jälkeen 
itsensä. Entä Ivan Karamazovin paholainen? Miten sen olisi 
voinut nähdä suhteessa 

Zoziman petolliseen maailmanrakkauden runoiluun, Dos-
tojevski-paradokseja etsiäkseni? Seela Sellan ja Hannu-Pekka 
Björkmanin dialogit palauttivat hetkittäin uskon teatteriin ja 
siihen, että tekijät antavat katsojan itsensä keksiä näkemän-
sä merkitykset ja vapaasti oivaltaa mistä on kysymys siitäkin 
huolimatta, että dramaturginen sillisalaatti oli tehosiivonnut 
ne tekotaiteellisen oleilun ja pimpelipompelimusiikin kom-
postikasaan. 

Karamazovissa näyttämöllä riehuu päättömästi muista eril-
lään ja toisiinsa vailla kontaktia oleva nuoriso hosumassa ja 
elehtimässä ilman käsitettävää yhteyttä aiheeseen. Onkohan 
fragmenttisuudessa menty liian pitkälle? Fragmentaarisuus 
toimii yleensä hyvin yhdessä jonkin kokoavan tekijän (tee-
man, tunnelman, romaanin hengen) kanssa. Miten sitten täs-
sä? Huonosti. Totta, romaania on vaikea esittää näyttämöllä 
eheänä realismina. Dostojevskin teokset tarvitsevat yleensä ai-
kaa ja tilaa, etenkin hidastuksia nopeatempoisten ja yli aikain 
vievien jaksojen väliin. 

Mutta jos kokonaisuus on vain ”menoa”, eikä katsoja saa 
rauhaa eläytyä, se ei toimi. Vika on pikemmin fragmentoin-
nin rytmityksessä tai sen puutteessa; kiirehditään liikaa ja 
hukataan teoksen ”hidas ajattelu”, tekemällä kaikesta nopeaa 
uutisvirtaa. ”Jumala kadoksissa - etsinnät käynnissä!” Joihin-
kin dialogeihin olisi pitänyt satsata enemmän ja uutistulvaan 
vähemmän. 

Dialogi ei kestä liikaa kiihkoilua. Jos näyttelijöiden veri 
kuumenee liikaa, katsojien veri vastaavasti viilenee. Ja tarkoi-
tus on kai koota kekäleet katsojan pään päälle? Vain ”suurin-
kvisaattorikohtaus” oli hieman omaleimainen, ainoa mielen-
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kiintoinen kohtaus, mutta esipuheet ja turha hölötys pilasivat 
suurimman osan näytelmästä. 

Kansallisen näyttämöllinen sekamelska paljastaa selkeästi 
kaksi tärkeää ja ikävää ajankuvaa. Ensinnäkin koko teatteri, 
niin vanha kuin uusi, puhe ja musiikki, on kriisissä, ja eri-
tyisesti Suomen Kansallisteatterissa, jonka tylsät, ”uutta kat-
sojakuntaa havittelevat, television sekä klubi-iltojen kanssa 
kiivaasti taistelevat” esitykset eivät juuri eroa katsojan silmis-
sä toisistaan. Toiseksi se kertoo epä-älyllisestä ajankuvasta ja 
puheteatterin rappiosta, missä kuva on selättänyt lopullisesti 
sanan. Teatterin uusi sukupolvi ei osaa eikä halua sitä käyttää, 
jos ylipäänsä tietää mitä sillä tehdään.

Kyllä melkein nelituntisessa esityksessä aina aika ajoin 
kuuli ja koki jotain tuttua, jonka pystyi tunnistamaan Dos-
tojevskiksi, mutta aivan liian harvoin. Kaikesta tästä voimme 
syyttää jälkiviisaasti Pirkko Saision ”Virheessä” aloittamaa 
tapaa ”nähdä väärin oikeat ongelmat”.

Mitä nämä Saision väärin näkemät oikeat ongelmat sitten 
oikein ovat? Ne ovat puhdasta tulkintaa. Ne ovat lesbokom-
munistista analyysiä pahasta miehisestä maailmasta, joka on 
uhkana hänenlaisilleen hegemoniavaltaa itselleen hamuaville 
radikaaleille sufragettimatriarkoille ihan samalla reseptillä 
kuin presidentti Tarja Halonenkin aikoinaan yritti ensin peh-
moimagolla ja sitten oikean karvansa paljastaen lässyttämällä, 
saarnaamalla ja moralisoimalla näyttää kansakunnalle kaapin 
paikan paljastamalla oman sisäisen loukatun ja vihaisen mie-
hen, jolla oli ulospäin otollista maaperää narsistiselle megalo-
manialle olevat rumat kasvot.

Saisio puhuu eräässä haastattelussa peilistä tarkoittamatta 
sillä Tarkovskin Peili-elokuvaa. Mutta paljastaa samalla ettei 
hän näe peiliin katsoessaan pellemaskista variksenpelätintä 
vaan vakavan herra Larssonin puku päällä maailmaa älykkäillä 
silmillään arvioimassa.

Ihan toista luokkaa onkin sitten ”Virheen” lesbofantasiat, 
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kuten Honkasalon ohjaaman mainospotista näimme. Taus-
talla on Annan eli Saision alter egon alitajunnan toiminta 
samanlaisena unena kuin missä Platon oli nähnyt itsensä jout-
senena, joka välttyi aina metsästäjiltään. 

Kolme noin 13-14-vuotiasta hyvin kehittynyttä, kanista 
tyttöä kireissä shortseissaan ja rinnat lähes peittelemättä. Kah-
laavat tiheässä kaislikossa. Kaisla on pidempää kuin tytöt. On 
aamuyö, ja sumu kiertelee järvellä. Joutsen ui hämyssä. Yksi 
tytöistä kaivaa käsiaseen shortseistaan, kamera herkuttelee ni-
vusten ja aseen seudulla. 

Tyttö tähtää lintuun, kuuluu laukaus. Tytöt nuotion lois-
teessa alastomina, hämyn peittäminä, juovat Belo-Colaa. 
Lintu lentää taustalla nousevaa aurinkoa vasten. Teksti: Ohi 
meni. Entä sinulla? Tässä kohtauksessa voi nähdä kulisseissa 
ylikiihottuneen Saision nuolevan kiimasta turpeita huuliaan:

”Kolme nupustaan puhkeavaa, ehdottoman alaikäistä, 
kertakaikkisen kiellettyä tyttöä. Tyttöä. Joihin koskeminen 
olisi rikos ja joista haaveileminen on siksi niin kiihottavaa. 
Ase, kaiken vallan ja vaaran houkuttavin symboli. Ei. Ei se 
mikään symboli ole vaan esine, jonka omistaminen on vaa-
rallista, kiellettyä, himoittavaa. Joutsen. Puhtauden ja koske-
mattomuuden pompöösi tihentymä. Kielletty tyttö, kielletty 
ase, kielletty viattomuus. Ja käsittämätön armo, kun tyttö ei 
osukaan joutseneen vaan joutsen liukuu vapauteen. Me ha-
luamme kajota viattomuuteen, tuhota sen. Ja me haluamme, 
että olisi joku, joka estäisi sen, pelastaisi viattomuuden. Se 
on armo. Eivät ihmiset vapautta halua, vaan illuusion vapau-
desta. Ihmiset haluavat orjuutta, mielikuvien orjuutta. Eivät 
ihmiset halua orjuutta; ihmiset himoitsevat sitä. Tämä mainos 
on laskelmoitu, vapauttava ja iljettävä, ja te kaikki pidätte 
siitä, piditte siitä tai ette.” 

”Virheestä” alkoi Kansallisteatterin lopullinen muut-
tuminen eräänlaiseksi 2010-luvun yhdistyneeksi piilovi-
hervasemmistolaiseksi ”Ryhmä ja Kom-teatteriksi” sekä 
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kyllästyttävien tasa-arvo ja lesbonäytelmien valtava vyöry 
naisenemmistöisen yleisönsä suureksi riemuksi. Seuraa-
vaksi tulivat Homomusikaali ja sitten Heini Junkkaalan 
lestadiolaislesboista kertova näytelmä, Homoäiti jne... 
Saiso puhuu ”Virheessä” armosta mutta ei tarkoita sillä aitoa 
kristillistä armoa, jonka hän näkee naamiona julmuuksille ja 
peiteverhona pahoille aikomuksille – vaan jotain ihan muuta; 
saisiolaisen armon, joka annetaan samanmielisille ystäville ja 
tovereille vuosikymmenten päähän muistoissa. Saisio jatkaa 
irvailuaan ortodoksiuskolle samalla tavalla kuin ”Punainen 
erokirja”-kirjassaan.

Hän aloittaa sen naisystävänsä kanssa paljon nähneillä 
silmillään tiirailemassa Kreikassa levoslaisessa Mandamasin 
luostarissa Pyhän Äidin ikonia ja huomaa näkevänsä siinä 
oman menneisyyteensä nuoruuden rakastetussaan, jonka hän 
kohtaa myöhemmin Lintulan nunnaluostarissa huivipäisenä 
nunnana. Nainen pyörittelee vaivautuneena lusikkaa tyhjässä 
puurolautasessaan. Ja kun Saisio istahtaa häntä vastapäätä, 
nainen hymyilee Saision mukaan ihan kuin olisi nähnyt hä-
net eilen. 

Kertomuksessa on jotain epämiellyttävää ja epäpyhää. Ri-
vien välistä huomaa jumalan puuttuvan tarinasta. Taustalla 
voi nähdä aistia Albert Camusin aloittaman keskustelun Ju-
malan kiinnostamattomuudesta nykyajan ihmisille. ”Sivul-
linen”-romaanissa päähenkilö joka ilman sankarin eleitä on 
valmis kuolemaan totuuden puolesta:

”Mutta hän kohotti äkkiä päätään ja katsoi minua silmiin:”-
Miksi”, hän sanoi, ”kieltäydytte ottamasta minua vastaan?” 
Vastasin, etten uskonut Jumalaan. Hän tahtoi tietää, olinko 
siitä aivan varma, ja minä sanoin, ettei minun tarvinnut tuu-
mia kysymystä: se ei nähdäkseni merkinnyt mitään. Hän kal-
listi sitten vartaloaan taaksepäin ja nojasi seinään kämmenet 
reisillä. Melkein sen näköisenä, kuin ei puhuisikaan minulle, 
hän huomautti, että välistä luulee olevansa varma eikä itse 
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asiassa olekaan. En sanonut mitään. Hän katsoi minuun ja 
tiedusteli: ”Mitä mieltä olette?” Vastasin, että asia saattoi olla 
niin. Ainakaan en ehkä ollut varma siitä, mikä minua todella 
kiinnosti, mutta olin varma siitä, mikä minua ei kiinnostanut. 
Ja se, mistä hän minulle puhui, ei minua kiinnostanut.”

Saisiolle ortodoksiusko on yhtä valhetta ja onttoa teatteria 
alusta loppuun. Tuntuu kuin hän näkisi sen vain huonosti 
ohjattuna teatterina vailla sisältöä ja todellista dialogia ylei-
sönsä kanssa. Onko se hänelle laskelmoitu mainos, iljettävä 
ja silti sellainen, josta kaikkien on pidettävä, koska ovat syn-
tyneet ympäristöön, jossa siitä on pidettävä siitä huolimatta 
ettei pidä siitä. Siitäkö ortodoksiuskossa on kysymys: silkasta 
teeskentelystä ja huijauksesta sekä härskistä elämänvalheesta?

Saisio osuu intuitiivisesti lähes oikeaan kaikesta sohimi-
sestaan ja epähuomiostaan huolimatta. Kyse on valheesta. 
Psykologi Ojanen kysyy kirjassaan ”Vaihtoehtoisia faktoja” 
(Minerva 2017)–miksi valehtelemme? Miksi tärkeät kysy-
mykset miksi ylipäätään valehdellaan, ja mitä sillä voitetaan? 
Kuinka yleistä valehtelu on? Uskommeko me valheita, vai 
jääkö valehtelija kiinni? Onko ihmisten ja kulttuurien välillä 
eroja? Onko olemassa ihmisiä, jotka eivät valehtele lainkaan? 
Voiko valehtelu olla hyväksyttävää? Onko suhtautuminen va-
lehteluun ja pettämiseen vuosituhansien saatossa muuttunut, 
ja onko vilpillisyyden määrä muuttunut vai pysynyt vakiona?

Kun Saisio katsoo, että valhe pyörittää maailmaa, hän on 
silloin ibsenisti. En kyllä mene väittämään sitäkään, että to-
tuus pyörittää maailmaa - mutta retorisesti se voisi olla hyvä 
lähtökohta mustalle komedialle, joka ”Virhe” perusluonteel-
taan on. Eli nietzscheläisittäin: paljonko totuutta ihmiset kes-
tävät? Joillakin ”kestävyysvaje” on kieltämättä suuri... Ja he 
tuntevat totuuden potkut persuksissaan tämän tästä. Niinhän 
myös elimistö reagoi kivulla totuuteen suoliston myrkyistä tai 
liian rajuista lihasvenytyksistä.

Usein sanotaan, että aikuisuuteen kasvaminen edellyttää 
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sitä, että tajuaa valheen merkityksen elämässään, tarinoissaan 
ja ympäristössään, ja osaa käyttää itsekin tätä ”aikaansaavaa 
instrumenttia” taitavasti selviytyäkseen monimutkaisista 
asioista; sen minkä lapsena oppii, sen vanhana taitaa, tietävät 
psykologit, sillä ihminen noudattaa elämässään ällistyttävän 
paljon samoja tapoja ja kaavoja käyttäytymisessään läpi elä-
mänsä – siihen tavat, perinne ja uskonnot nojaavat suuren 
valtansa ihmismieliin.

Valheen tutkiminen on kinkkinen ja ”ensyklopedistinen” 
seikkailu, jossa pitäisi ulottaa ajattelu kaikkeen ajateltavissa 
olevaan. Se edellyttäisi myös sellaista näkemystä ”ihmisten 
maailman selittämisessä”, että onnistuisi ”kielellistämään” 
Lacanin pyrkimysten tavoin tiedostamattoman ja sen toi-
minnan, eikä hyväksy Pirkko Saision ”Virheen” tarjoamia 
epä-älyllisiä ja helppoja koukkuja tai teatterimaailman hen-
gettömiä yksinkertaistuksia. 

Se on vaikea tehtävä. Ojanen, jonka käytännölliset ja em-
paattiset elämänohjeet kannustavat ihmistä ongelmien keskel-
lä selväjärkisyyteen myös onnellisuuden tavoittelussa, väittää 
myös että kannattaa valehdella, jos se vähänkin hyödyttää, 
mutta kysyy heti perään huolestuneena ettei lukija vaan luule 
että se on ainoa vaihtoehto ja hyväksyttävää: onko tämä laki 
moraalisi mukainen:

”On kuitenkin esimerkkejä, joissa valehtelu on moraali-
sesti perusteltua ja ilmaisee jopa sankaruutta. Emme halua 
olla valehtelijoita edes silloin kun jäämme valheesta kiinni. 
Kuinka kestämme valheemme? Olemme usein kaukana ihan-
teistamme. Jos todella haluaa olla rehellinen, eikä jatkuvan 
epäonnistumisen pitäisi johtaa epätoivoon ja masennukseen? 
Näin ei kuitenkaan käy. Mistä se voisi johtua? Ehkä kysymys 
on ainakin osittain väärin asetettu. Entä jos asiat eivät ole 
niin mustavalkoisia kuin aluksi vaikuttaa? Rehellisyys ei aina 
edistä ihmissuhteita. Tämä herättää monenlaisia ajatuksia ja 
kysymyksiä.”
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Alain de Botton väitti uskontojen olevan sivistyksensä hui-
pulla silloin kun ne myönsivät, että hyvyys, usko ja ihanuus 
olivat paljossa velkaa vastakohdilleen. Mutta silloin kyseessä 
onkin valhe ja sen hyväksyminen osaksi inhimillistä elämää ja 
arjessa selviytymistä. Moraalifilosofit ovat parhaiten onnistu-
neet selvittämään valhetta. Nykyaikana ”valheen tutkiminen 
pahuutena” edellyttää myös ”toisenlaisen ulottuvuuden” hy-
väksymistä, sellaisen missä sekä ihmismieleen että yhteiskun-
taan kuuluva ei-rationaalisuus otetaan tosissaan huomioon.

Ikävä totuus valheessa on Saision meille tarjoama toden-
näköisesti todenmukainen tulkinta ortodoksisuudesta: valhe 
on se joka tätä maailmaa, niin hengellistä kuin materiaalisesti 
pyörittää ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Ojasen kirjas-
saan esittämät esimerkit osoittavat, että valehteleminen tai 
totuus kaikissa mahdollisissa tilanteissa ei ole yksinkertainen 
ja helppo kysymys.

Vain ihmettelyllä ja etsimisellä on merkitystä, sillä elä-
mämme perustuu suurelta osin sattumanvaraisuuksiin ja 
väärinkäsityksiin, mutta sitä ei saa Saision tavoin tahallisesti 
sekoittaa ja väittää valheeksi. Siitä hyvänä esimerkkinä on se, 
kun Sokrates Platonin III-kirjassa käy hyvässä hengessä Thei-
tetaoksen kanssa niistä vääristä käsityksistä, joita heissä on 
yhtä paljon kuin muissa ja nimenomaan lukujen kohdalla kun 
Sokrates vastaa Theaitetokselle:

”Olemme siis päätyneet takaisin siihen mistä aloitimme. 
Tässä tapauksessahan ihminen luulee sellaista minkä tietää, 
joksikin muuksi minkä hän myös tietää. Sanoimme tämän 
olevan mahdotonta, ja juuri siksihän me suljimme pois vää-
rän käsityksen mahdollisuuden; muuten olisi väkisinkin tultu 
siihen, että sama ihminen yhtä aikaa tietää ja on tietämättä 
asiaa.”

Eikä se aina ole suoraa valehtelua tai tilastoilla sumutta-
mista oma etu mielessä, vaan se on myös tekopyhyyttä, mikä 
ilmenee tekopyhyyden kotimaana pidetyssä Ruotsissa, missä 
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virallisen sympatian julkinen osoittaminen, siis vain julkinen 
osoittaminen, sai huvittavat piirteet toissa vuonna kärjisty-
neessä Ruotsin Kuninkaallisen Akatemian keskinäisten riito-
jen julkisessa revittelyssä.

Monet muutkin julkisuudesta tunnetut miehet kuin aina 
partiopojan lailla valmis omaa hyvyyttään näyttämään oleva 
suomenruotsalaistaustainen homoaktivisti Mark Lewengood, 
niin politiikassa kuin kulttuurialalla, pukeutuivat facebookis-
sa osoittaakseen tukea erotetulle sihteerille, Sara Daniukselle, 
tämän käyttämään naiselliseen kaularusettiin. Miksi sitten 
kierrän selvää asiaa kuin kissa kuumaa puuroa? Isiah Berlin, 
yksi 1900-luvun merkittävimmistä aatehistorioitsijoista, kir-
joittaa “Siili ja Kettu”(Otava 2004)-kirjassaan asiasta näin:

“Kreikkalaisen runoilija Arkhilokhoksen katkelmien jou-
kossa on säe, joka kuuluu: Kettu tietää monta asiaa, mutta 
siili tietää yhden suuren asian. Tukijat ovat olleet eri mieltä 
siitä, miten nämä hämärät sanat oikein pitäisi tulkita, ne kun 
saattavat tarkoittaa yksinkertaisesti vain siitä, että kaikessa 
oveluudestaan huolimatta kettu kärsii siilin ainokaisen puo-
lustuskeinon edessä. Mutta jos sanat luetaan vertauskuvalli-
sesti, niistä voidaan kirjoittaa merkitys, joka ilmaisee yhden 
syvimmistä eroista kirjailijoiden ja ajattelijoiden ja kenties 
yleensäkin ihmisten välillä. Sillä on olemassa valtava kuilu 
joka erottaa toisaalta ne, jotka suhteuttavat kaiken yhteen kes-
keiseen näkemykseen, enemmän tai vähemmän yksinäiseen 
tai selvin sanoin ilmaistavaa järjestelmään, jonka puitteissa 
he oivaltavat, ajattelevat ja tuntevat – yhteen universaaliin 
jäsentävään periaatteeseen, jonka ehdoilla kaikella mitä he 
ovat tai mitä he sanovat on merkitystä – ja toisaalta ne, jotka 
tavoittelevat monia päämääriä, usein erillisiä ja suorastaan kes-
kenään ristiriitaisia, jotka, mikäli ollenkaan liittyvät toisiinsa, 
niin enintään jotenkin tosiasiallisesti, psykologisesta tai fysio-
logisesta syystä ja mitään moraalista tai esteettistä periaatetta 
noudattamatta: näiden jälkimmäisten elämä, teot ja ajatukset 
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ovat keskipakoisia pikemmin kuin keskihakuisia; heidän ajat-
telunsa on hajanaista ja laveaa, se liikkuu monella tasolla ja 
innostuu monenlaisten kokemusten ja kohteiden olemukses-
ta sellaisina kuin ne ovat itsessään, pyrkimättä tietoisesti tai 
tiedostamatta sovittamaan niitä mihinkään yhteen tuntemat-
tomaan, kaikenkattavaan, joissakin tapauksissa ristiriitaiseen 
ja epätäydelliseen, joskus fanaattiseen yhtenäiseen sisäiseen 
näkemykseen tai sulkemaan niitä sellaisesta pois.”

Isaiah Berlinin mukaan ensin mainitun lajin älyllinen tai 
taiteellinen henkilötyyppi kuuluu siileihin, toiseksi mainitun 
kettuihin. Hänen mielestään Dante kuului ensimmäiseen 
kategoriaan, Shakespeare toiseen; Platon, Lucretius, Pascal, 
Hegel, Dostojevski, Nietzsche, Ibsen ja Proust olivat hänen 
mielestään eriasteisia siilejä. Herodotos, Aristoteles, Mon-
taigne, Erasmus Rotterdamilainen, Moliere, Goethe, Puskin, 
Balzac ja Joyce kettuja. 

Saisio ei kuulu kumpaakaan lajiin, vaan edustaa puhtaim-
millaan poliittisesti vasemmistolaista ateismia unohtaessaan 
uskonnon tärkeän merkityksen ihmisen elämässä myös siinä 
hyvässä, mitä hän ei suostu inhoamassaan ortodoksiuskossa 
näkemään. 

Saksalaisfilosofi Immanuel Kant asetti järjen Jumalaa vas-
taan, ja jatkoi valistuksen projektia nostaa ihminen tietämät-
tömyydestä ja kaikenmaailman uskonnoista irti toimimaan 
itsensä ja yhteisönsä parhaaksi tervettä järkeä käyttäen. Juuri 
tätä temppua Saisio yrittää esittää aavistamaansa totuutta”-
näyttelemällä” näyttämöllä totuuden roolien kanssa onnistu-
matta siinä täysin.

Saision ”Virheessä” kyseessä on vanhan tutun Jumala vas-
taan paholainen kampanjan uudelleenlämmittelystä, vaikka jo 
Jean-Paul Sartren näytelmässä ”Paholainen ja Hyvä Jumala”, 
Jumalaa eikä taivasta tai helvettiä ollut. Oli vain maa. Saisi-
olla ei sitäkään: on vain nainen niin ”Jumalana” kuin ”Pa-
holaisenakin”: hänen oma vääristynyt minäkuvansa vastaan 
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oletus-Jumala. 
Sartren näytelmästä paistaa Saision ”Virheen” tavoin läpi, 

ettei siellä missä oli älyä, ei ollut illuusioita ja päinvastoin. 
Ihminen oli itse keksinyt hyvän ja pahan. Ja hän voi itse myös 
itsensä näistä vapauttaa tämän maan päällä ja tässä ajassa. 
Mutta juuri se on se virhe, jota Saisio ei ymmärrä omassa 
”Virheessään”, ja sohaisee siksi aihetta vain pintapuolisella 
räpellyksellä kuin mikäkin pintapaholainen jossain halvoissa 
naamiohuveissa tietämättä Jumalan nauravan hänen typeryy-
delleen ja sokeudelleen sen edessä, mikä ja kuka maailmaa 
oikeasti pyörittää.

Saiso ei yksinkertaisesti ymmärrä mistä hän puhuu, kos-
ka ei ole kuullut puhuttavankaan ”olemisesta itsestään”, jolla 
haluavana on valtaa ajatteluun ja siten ihmisten olemukseen. 
Heidegger tarkoitti yksityisyyttä, joka ei ollut olemuksellista, 
nimittäin vapaata ihmisyyttä puhuessaan ” julkisuuden eri-
tyislaatuisesta diktatuurista”:

”Yksityisyys jäykistyy pelkäksi julkisuuden kieltämiseksi. 
Se on julkisuuden johdannainen, joka jää tästä riippuvaiseksi 
ja jota pitää yllä pelkkä vetäytyminen julkisuudesta. Se todis-
taa vasten omaa tahtoaan omasta alistumisesta julkisuudelle.”

Saision yksityisyys on juuri tätä ja hänen kielensä diktatuu-
rin alainen rikollisprojekti vapaata ajattelua ja olemista vas-
taan. Lopuksi vielä Jean Genetiä kirjasta ”Varkaan päiväkirja” 
(LIKE 1992), jonka maailma paistaa ohuen Saisio-kerroksen 
läpi ikävästi kohteensa valaisten ikävästi läpi kuin paljastaen 
samalla pihalla kykkineen onnettoman ja surkuhupaisen ome-
navarkaan:

”Viitat antavat tuomareille kaksiselitteisen ja sukupuolet-
toman piirteen, joka saa heidät muistuttamaan ortodoksisia 
enkeleitä. Heidän pukunsa on groteski. He käyttäytyvät koo-
misesti. Minä kunnioitan poliisia. Se osaa tappaa. Poliisit ope-
tetaan tappamaan. Minä rakastan näitä synkkiä mutta hymyi-
leviä koneita, jotka on valittu toista vaikeampaan, murhaan.”
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Kuulostiko tutulta? Vertailkaa Genetin tekstien kanssa 
ja ällistytte yhtä paljon kuin minä tai Heidegger, joka olisi 
todennäköisesti sanonut kyseessä olevan tyypillinen kielen 
rappio, jolloin kieli miltei vastustamattomasti putoaa pois 
elementistään.

Myös Saision ajatus luiskahtaa elementistään ja ehtyi ja 
siitä tulee ”tekhne”, sisällyksetön kopio, jolloin se korvaa 
elementtinsä menetyksen (mikä tässä tarkoittaa puhdasta 
totuutta eli olla oma itsensä löytäessään sekä ajattelun että 
”kreikkalaisen olemisen” syvimmät kerrokset) pätevöitymällä 
kasvatuksen instrumentiksi, osaksi koulutusta ja myöhem-
min kulttuuria, jolloin ajattelusta ja puheesta muodostuu 
naamiointitekniikka lässyttämiselle ja epä-älyllisille höpö-
puheille eikä enää ajatella terveellä järjellä, vaan harrastetaan 
Pirkko Saision tavoin lesbokommunistista ismien kaanonin 
ja dogmien triviaaliliturgiaa muiden kiusaamiseksi ja oman 
valheensa hengissä pitämiseksi rahan, vallan ja seksin vuoksi 
– onhan hänkin vain ihminen.

Koskaan ei ole Saisionkaan myöhäistä oppia, aloittaa alus-
ta, katua ja nähdä asiat uudessa valossa ja muuttua suvaitse-
vaksi filosofiksi. Voltaire kirjansa artikkelissa ”Fanatismi” aset-
taa filosofiksi tulemisen ihmisen keskeiseksi velvollisuudeksi 
vaikka tietää sen melkein mahdottomaksi. 

Voltairen mielestä ihmiseltä ihmiselle levitessään se muut-
taa lopulta ihmisten tavat hienostuneimmiksi ja ehkäisee pa-
han hyökkäykset. Saman kirjansa esseessä ”Suvaitsevaisuus” 
lähtökohtana on sen tajuaminen, että suvaitsevaisuus, siis aito 
oikea ja puhdas, on ihmisyyden myötä saatu lahja (jossa on 
ripaus kristillistä armoa). 

Voltairen mielestä me kaikki olimme täynnä heikkouksia ja 
virheitä siksi luonnon ensimmäinen laki kuului Voltairen mu-
kaan: antakaamme typeryydet toinen toisillemme anteeksi.

Palataan lopuksi vielä hetkeksi Voltaireen, jonka mielestä 
me kaikki olemme täynnä heikkouksia ja virheitä siksi luon-
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non ensimmäinen laki kuului hänen mukaansa: antakaamme 
typeryydet toinen toisillemme anteeksi. Siksi mekin annam-
me Saisiollekin anteeksi hänen ”Virheensä” 70-vuotislahjaksi 
muistamalla, että kaikki oman aikansa ajattelijat ovat yhtä 
lailla myös oman aikansa vankeja ja tuotteita niin ajatuksissa 
kuin siinä mitä saa ja uskaltaa ajatella tai sanoa. 

Mutta Bertold Brehtin tavoin hänellä on ollut myös suu-
ri vastuu siitä, miten hän on joko tahallaan tai tahattomasti 
nähnyt väärin ja johdattanut monia epätietoisia siten harhaan. 
Jossain haastatteluissa vaikuttaa siltä kun hän katuisi suoraan 
tunnustamatta olleensa niin yksisilmäinen ja jyrkkä kuin tai-
teilijana oli. Tai sitten ei. Ehkä tulkitsenko häntä väärin, sillä 
on vaikea uskoa Saision antavan periksi tuumaakaan taistelus-
sa maailmaa vastaan, jonka hän on imenyt veriinsä.
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Onko Jumalan 
sanaa olemassa vai 

ei?
”Gregorios Teologin mukaan totuus ja usko eivät ole sanoja 
vaan asioita. Taistelemme dogmien ja asioiden puolesta. Jos 
joku on yhtä mieltä asioista, ei sanoistakaan ole erimielisyyt-
tä.”

-Synodinen asiakirja vuodelta 1351

Kysymyksenä uskonnoista, niiden voimasta ja merkityksestä 
ihmiselämään ja auktoriteeteista on kysymys myös ajatuk-
senvapaudesta, mikä on todellisuudessa totuuden itseisarvon 
väistämätön seuraus, sillä jos peitelty, kielletty ja hankala mie-
lipide on tosi, mitä mahdollisuutta ei koskaan voida jättää 
luvuista, riistämme muilta tilaisuuden vaihtaa heidän väärät 
käsityksensä oikeisiin. Ja jos se on taas väärä, estämme heitä 
erehdystä vastaan taistelemalla pääsemästä selvempään käsi-
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tykseen totuudesta.
Historia todistaa, että suuretkin aatteet jähmettyvät jo al-

kumetreillä fraaseiksi ja juhlamenoiksi vailla todellisia tarkoi-
tusperiä tai sisältöjä palvelemaan kulloinkin vallassa olevan 
eliitin tarpeita. Esimerkiksi filosofi Friedrich Nietzsche totesi 
kirjassaan ”Antikristus” (Delfiinikirjat 2001), ettei kristillisellä 
moraalilla ja kristinuskolla ole nykyisin mitään kosketuskoh-
taa todellisuuden kanssa.

Kirkkojen johtajien julkisissa puheissa Jeesus on vielä so-
peutumaton kapinallinen aina silloin kun siihen on tarvetta. 
Vihreiden entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Nii-
nistö hermostutti Kuopion piispa Jari Jolkkosen marraskuussa 
2018 käyttämällä Suomessa yleisessä käytössä olevaa termiä 
”jeesustelu” silloin kun joku on tekopyhä hurskastelija. Jolk-
konen vastasi kipakasti Niinistölle Jeesus Nasaretilaisen koros-
taneen nöyryyttä, puolustaneen totuutta ja puhuneen suoraan 
sekä arvostelleen kaksinaismoralismia. Eli niin kuin opetti. Ja 
maksoi kaikesta hengellään. Siksi hänestä oli ”sivistymätöntä 
puhua” ”jeesustelusta” kaksinaismoralismin synonyyminä.

Jos tämä puheenvuoro ei ollut tyypillisistä tyypillisintä, ja 
ennen vain kirkon etuoikeuksiin kuuluvaa tekopyhää piis-
pallista hurskastelua, oman hännän nostoyritystä, saadakseen 
kirkollisissa piireissä korkeamman profiilin, eli kaksinaismo-
ralistista ”jeesustelua”, missä syyllistäjä unohtaa saarnamaiseen 
tapaan tahallisesti kolikon toisen puolen, niin mikä sitten? 

Tarkasti ottaen näet ”hurskas” ihminen ei hurskastele, 
eikä Jeesuskaan ”jeesustele” – tärkeä yksityiskohta sanojen 
ja merkitysten tahattomasta väärinymmärtämisestä, mikä jäi 
molemmilta media-ajan julkisuushakuiselta keskustelijalta 
harmillisesti tohinassa huomaamatta.

Kysymyksessä ”jeesustelusta” tai sen loppumisesta on lo-
pulta aina vallasta ja vapaudesta tai niiden puutteesta ja tavoit-
telusta, vaikka tarkkaan ottaen loppujen lopuksi vain ihmet-
telyllä on merkitystä, sillä elämämme perustuu suurelta osin 
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sattumanvaraisuuksiin ja väärinkäsityksiin, jopa suoranaisiin 
valheisiin ja väärennöksiin, joita myös erehtymättömäksi väi-
tetty ja kapeasti kirkkojen tulkitsema augustinolainen kris-
tinusko on täynnä. 

Kristinusko on yksi yritys selittää maailma, vanha ja epä-
täydellinen. Filosofi Slavoj Zizek sanoi, että tällaisten suurten 
selitysten aika oli jo ohitse, ja ettei meidän enää pitäisi tavoi-
tellakaan kaiken selittäviä järjestelmiä ja globaalia vapautu-
mista, sillä nyt hänen mukaansa suurten ratkaisujen vaatiman 
väkivallan pitäisi antaa tilaa jo erilaisille väliintuloille ja vas-
tarinnan muodoille. 

Se tarkoittaa silläkin uhalla, että tämä kuulostaa sinisil-
mäisen idealistin saarnalta, moraalin palauttamista takaisin 
sen alkuperään, ihmiseen, eikä miksikään kaikesta irralliseksi 
olevaan uskonnolliseen pyhäinkuvastoon, joka on tarkoitettu 
ihailtavaksi eikä jokapäiväiseen käyttöön, kuten se nykyisin 
”ns. kristillisdemokraattien” käsissä on. Ensin pitäisi kuiten-
kin selvittää kaiken harhan ja väärinolemisen syyt.

Meille ei jää montaa vaihtoehtoa ymmärtää itseämme ja 
olemustamme. Vain alistumalla tämän ymmärryksen valtaan, 
voimme voittaa proustilaisesti toivottoman surun sisällämme 
parantumattomien epätäydellisyyksien jo nykyhetken syvim-
missä olemuksessa, löytämällä sokeasta, mielettömästä ja ää-
rimmäisestä onnenkaipuustamme onnen elvyttämisen, sillä 
nykyisin identiteetin määrittelemisellä on hallitseva asema 
maailmankatsomuksessamme, se miten ihmiset määrittelivät 
itsensä ja identiteettinsä yhteisössä vaikuttaa siihen, miten he 
ymmärsivät oman moraalinsa ja totuutensa. 

Ja jos vaikka Immanuel Kantin tavoin yritimme löytää 
perusteluja korkeimman voiman olemassaolosta omastatun-
nostamme, osuimme silloin yhtä harhaan kuin jos olisimme 
väittäneet siksi myös paholaisen olevan olemassa, koska se oli 
paaduttanut sen niin tunnottomaksi, että siellä vellova me-
tafyysinen pahuus pystyi hetkessä synnyttämään viattomasti 
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leikkivistä pikkupojista ympäristöään terrorisoivia ja teuras-
tavia julman kylmiä miehiä. 

Egon Friedell kuvailee Uuden ajan kulttuuristoria I-III-kir-
joissaan miten antinomiaopissaan Kant, kuten tunnettua oli 
osoittanut, että kaikki järjelliset todistukset Jumalan olemas-
saolon puolesta olivat pätemättömiä: jos kiellettiin Jumalan 
olemassaolo, päädyttiin ateismiin, jos se myönnettiin, joudut-
tiin antropomorfismiin; sen tähden ei voida sanoa: on olemas-
sa Jumala, eikä: ei ole olemassa jumalaa. Mutta todellisuudessa 
hänen hurskautensa tarkoitti: mitä olemme me, että voimme 
sanoa: on olemassa Luoja?

Kerrataanpa hieman, sillä ongelma on samanlainen kuin 
kysymys siitä, kumpi oli ensin, kana vai muna? Esimerkiksi 
miksi, käy Sokrateksen Platonin III-kirjassa hyvässä hengessä 
Theitetaoksen kanssa käymä keskustelu niistä vääristä käsityk-
sistä, joita heissä on yhtä paljon kuin muissa, ja nimenomaan 
lukujen kohdalla, kun Sokrates vastaa Theaitetokselle:

”Olemme siis päätyneet takaisin siihen mistä aloitimme. 
Tässä tapauksessahan ihminen luulee sellaista minkä tietää, 
joksikin muuksi minkä hän myös tietää. Sanoimme tämän 
olevan mahdotonta, ja juuri siksihän me suljimme pois vää-
rän käsityksen mahdollisuuden; muuten olisi väkisinkin tultu 
siihen, että sama ihminen yhtä aikaa tietää ja on tietämättä 
asiaa.”

Eikä tässä olisi ongelmaa, jos ihminen olisi kuin ovela ja 
itsenäinen kissa, joka tulee vaistoihinsa luottavana saaliseläi-
menä toimeen yksinään. Mutta ihminen on pelokas, herkkä 
ja helposti haavoittuva laumaeläin, joka tarvitsee toisia ihmisiä 
turvakseen senkin varjolla, että maksaa siitä korkean hinnan 
oman minuuden ja yksityisyyden menettämisenä. Immanuel 
Kanthan kuvasi tätä aikoinaan osuvasti sanoessaan, että eläes-
sään lajitovereidensa kanssa ihminen tarvitsee herran. 

Juuri ”Herrasta” on kysymys myös silloin kun ihminen an-
taa vapaaehtoisesti jollekin ulkopuoliselle auktoriteetille oman 



208

vapautensa epäillä ja sitoutuu uskomaan sokeasti johonkin 
asiaan, mistä ei tiedä mitään omaksi vahingokseen. 

Tämän kirjan kannalta on sekä kiinnostavaa että merkit-
tävää, että täysin toista mieltä on umpiuskovainen Giorgio 
Collin, joka osuu naulan kantaan vastakkainasettelussa ”jär-
ki vastaan usko”-kirjassaan puolustaessaan tieteen ja järjen 
hyökkäyksiä uskoa vastaan kristittyjen argumentein, kun hän 
taktiikalla ”hyökkäys on paras puolustus” kyseenalaistamalla 
ajatuksen pahuudesta itsessään samoin kun valistuksen ongel-
mallisen suhteen teologiaan itsestäänselvyytenä:

”Valistuksen järkeisuskon käyttäminen teologiaa ja kristil-
listä oppirakennelmaa vastaan on jotain irvokasta, hullunku-
rista ja kömpelöä. Mitä mieltä on ivailla maailman luomista, 
kolminaisuutta tai pyhää henkeä? Kaiken lisäksi näiden väit-
telyiden kävijät olivat nimenomaan logiikan ja dialektiikan 
näkökulmasta katsoen naurettavan kokemattomia myös kris-
tillisen oppirakennelman skolastisiin kehittäjiin verrattuina. 
Yhtäkään filosofiaa ei voi tuhota osoittamalla se dialektiikan 
avulla vääräksi, kuten Platon opettaa: vielä vähemmän näin 
voi tehdä uskonnoille! Ainoastaan Nietzsche on antanut 
kristinuskolle iskun sydämeen selvittäessään, mistä ihmisen 
tunteesta tällainen uskonnollisuus nousee, ja häpäistessään 
tuon tunteen ei järkeen vetoamalla vaan elämän mittapuun 
perusteella.” 

Jos näin olisi, silloin meitäkin uhkaisi pahimmillaan se 
mikä Collinin mielestä oli Nietzschenkin kohtalo: jäädä itse 
retoriikaksi muuttuneen filosofian kangastuksen varjoon, el-
lemme nouse virtaan ja tutki metaforana mitä Descartesin 
ajatteluamme ohjaileva paholainen saa aikaan totuudelle; eikä 
tämä pahuus ole enää mitään abstraktia tai meistä itsestämme 
ulkoistettua ja irrotettua muiden pahuutta, vaan pahuutta, 
jota edustavat pahimmillaan erilaiset kristilliset teologit ja 
piirit, kuten patavanhoillinen Venäjän ortodoksikirkko, ja se 
tulokseton ”juupas-eipäs”-keskustelu, jota usko vastaan järki, 
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on käyty kohta läpi vuosituhansien ajan, pääsemättä lopul-
liseen tulokseen siitä mistä tässä kisassa on oikein kysymys.

Mutta mikä tai kuka on paholainen kristityille? Yleensä 
toinen ihminen tai erilainen mielipide. Ksenokrateen mukaan 
henkiolennoilla oli mielenliikkeitä (pathe). Siksi ne saattoivat 
periaatteessa olla myös pahoja olentoja. Näin oli raivattu tie 
kehitykselle, jossa myönteisestä sanasta ”daimon” tuli antiikin 
demoni ja myöhemmin meidän aikojen paholainen. 

Tavalliset ihmiset vailla uskoa tietävät jäävänsä lopulta yk-
sin, ihan kuten totuus, minkä perässä juoksemme, etsimme 
sitä ja lopulta petymme kun emme sitä saa kiinni, tai sitten 
meistä kasvaa jokaisesta uusia herakleitoksia, joka nuorena 
ilmoitti ettei tiennyt mitään, mutta kasvettuaan aikuiseksi 
ilmoitti tietävänsä kaiken, ja tiesi kaiken tämän tapahtuvan 
hänelle vain siksi, että kohtalo niin määräsi ettei tulisi koskaan 
näkemään kaikkea: vaikka kulkisit kaikki polut, et voi löytää 
sielun rajoja: niin syvä on sen mitta, hän tuskaili.

Collin ylistää vuolaasti ”jumalantappaja” Nietzscheä, koska 
hän näki Collinin mielestä ettei olemassaolomme kärsimyk-
seen ei ole pelastusta, ja että harhakuvista sekä valheista, joilla 
yritämme etäännyttää kärsimyksiämme, ei ole mitään varsi-
naista hyötyä. Mutta entäpä jos Collinin ohjeiden mukaan 
Sokrateksen, joka oli vapaa kaikista skolastisista mielipiteistä, 
sekä Nietzschen, järjen jättiläisen, yhdistäisi toisiinsa työkalu-
na etsiä totuutta sieltä missä sitä ei varmasti ole: itsensä pahan 
alkuperästä? 

Se on varmasti vaikea tehtävä mutta siinä auttaa syväsu-
kellus ehkä hieman yllättäen kristinuskon ainoan ja alkupe-
räisen uskon – ortodoksien sielunmaisemaan ja käsitykseen 
Jumalasta ja itsestään siitäkin huolimatta, että oppi saattaa 
perustua ilmeiselle virheelle, sekä tahallisille että tahattomalle 
väärinymmärtämiselle, pienessä Pohjolan perimmäisessä nur-
kassa – peräkamaripoikien ja syrjäkylien itäisessä Suomessa.

Ortodoksikirkossa henki pihisee vaikka asiat eivät kulje 
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ja ihmiset riitelevät toisensa hautaan, onhan uskonto kirjai-
mellisesti se ainoa oikea, josta alkukirkko on ilman komp-
romisseja ja puhdistuksia polveutunut. Ortodokseille ei ole 
tärkeää spekulatiivinen todistelu siitä onko Jumalaa olemassa 
vai ei, kuten monissa muissa uskonnoissa keskustellaan ateis-
tien kanssa.

Minä jatkaisin vielä ennen totuuden selvittämistä pahuu-
den tutkimista sen perinteisimmiltä, teologiselta lähtökohdal-
ta Jumala vastaan paholainen ajattelemalla ensin Sokrateksen 
ehdotonta eettisyyttä ja pahuuden vastaisuutta, sillä vaikka 
hän ei ollut uskonnollinen, hän kunnioitti jumalia pyrkies-
sään koko ajan kohti mystistä tietoa, jonka Nietzsche järkei-
lyllään yritti itseltäänkin piilottaa.

Ortodoksit ovat saaneet olla jotakuinkin toisella tavalla 
rauhassa toisin kuin Suomen evankelisluterilainen kirkko, 
joka joutui 1900-luvulla nousevan työväenliikkeen ja ateismin 
hampaisiin, kun 60-lukulaiset yhteiskunnallisesti suuntautu-
neet vasemmistopapit etunenässä pastori Terho Pursiainen, 
vaativat kirkon aktiivista osallistumista yhteiskunnallisen eri-
arvoistamisen poistamiseen. 

Naispappeuden puolustajat ja feministit hermostuttivat 
kirkon vanhoilliset 80-luvulla. 2000-luvulta lähtien suku-
puolivähemmistöt ovat saaneet kirkossa sijaa viimeksi mm. 
Tulkaa kaikki sekä Yhteys-liikkeen aktiivisen mediaroolin 
ansiosta sekä kyseenalaisesti toimittaja Johanna Korhosen ag-
gressiivisella (johon kuului piispanvaalit Teemu Laajasalolle 
hävinneen Jaana Hallamaan kirjan taustajoukoissa pyörimisen 
lisäksi melkein onnistunut kampanja piispaksi valitun Laaja-
salon erottamiseksi, ja vielä julkisuudessa täysillä jatkuvalla 
massiivisella lokakampanjalla tutkintapyynnöillä mm. työ-
suhdeasunnon virkakäytöstä sekä verohuijausepäilystä mm. 
kirkon tarjoamasta viikoittaisesta siivouspalvelusta-kampan-
joinnilla, jotka hän olisi halutessaan voinut hoitaa verhojen 
takana hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana) sekä ilmei-
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sesti entisen Helsingin piispan Irja Askolan hiljaisella myö-
tävaikutuksella.

Piispa Teemu Laajasalo ällistyi asioiden saamasta uudesta 
käänteestä lukiessaan 12.11.2018 Iltalehdestä Korhosen aloit-
tamasta uudesta mustamaalaamiskampanjasta häntä kohtaan. 
Piispan mielestä Johanna Korhonen käyttäytyy kuin vainooja:

”Koen Johanna Korhosen tavan toimia kyselemättä ja selän 
takana epäreiluna vainoamisena. Johanna Korhonen on toi-
minut hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana sekä minun 
että edeltäjäni aikana ja vieraillut usein piispan asunnossa. 
Helsingin piispan virka-asunnon käyttö- ja verotusperiaatteet 
tuskin ovat tulleet Korhoselle yllätyksenä tänä syksynä. Toi-
voisin, että Johanna Korhonen voisi lukuisien ja jatkuvien 
tieto- ja selvityspyyntöjen sekä rikosilmoitusten tekemisen li-
säksi keskittyä rakentamaan Kristuksen kirkkoa sillä kaikella 
hyvällä osaamisella, mitä hänellä on.”

Niin tai näin, selvästikin häiriintyneen ja julkisuutta väärin 
omiin tarkoituksiinsa käyttävän tyypillisen ”Jumalan julmaan 
kostoon luottavan” toimittaja Korhosen ”noita-akkamainen” 
käytös, josta olen jo kirjoittanut oman luvun ”Iisalmen Sano-
mat ja muita mediaesseitä” (Kulttuuriklubi 2018) -kirjaani, 
uskonveljeään kohtaan on hyvin kuvaavaa kristillisissä yh-
teisöissä - oli sitten kyse minkä kristillisen suunnan tahansa 
- missä ei kunnioiteta sen enempää ihmisarvoa kuin totuut-
takaan, jos se ei palvele omia itsekkäitä tai jonkun Jumalaksi 
korotetun ääliömäisen auktoriteetin despoottisia etuja unoh-
taen mitä Markuksen 3:25 asiasta muistutetaan (talolla tar-
koitetaan tässä perhekuntaa tai sukua): 

”Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi 
pysyä pystyssä.”

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisussa ”no: 124/ 2016- 
Erilaisista yhteisöstä elävä kirkko”- luvussa ”Kanavana toimi-
vien naisten suhde institutionaaliseen uskontoon” siteerataan 
uskonsosiologien Paul Heelas ja Linda Woodheadin ajatusta 
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”subjektiivisesta käänteestä”, jossa tällaiset korkeampaa to-
tuutta etsivät ihmiset jättävät elämän, jota määrittävät ul-
kopuolelta tulevat roolit ja velvollisuudet, ja kääntyvät kohti 
subjektiivista, omiin kokemuksiin keskittyvää elämäänsä. Täl-
löin yhteisön tai tradition sijasta tällaiselle ihmiselle tärkeäksi 
muodostuvat muun muassa mielen ja tietoisuuden tilat, muis-
tot, tunteet, unet ja ruumiilliset kokemukset, ja yksilöstä tulee 
auktoriteetin lähde. 

Tällaisille, etupäässä naisille, yhteistä on kriittisyys kirkkoa 
ja institutionaalista uskontoa kohtaan, koska heidän mieles-
tään kirkko on henkistä elämää rajoittava konservatiivinen 
äijäyhteisö. He pitävät kirkon toimintaa kaavamaisena ja käsi-
tyksiä vanhakantaisina suhteessa esimerkiksi lesbouteen; siksi 
he olivat päättäneet vallata Korhosen johdolla ”Tulkaa kaik-
ki”-liikkeen naamion turvin kirkon tavoitteenaan Suomen en-
simmäinen arkkipiispa, joka olisi samaan aikaan sekä nainen 
että tunnustautuva vasemmistoliittolainen aktiivilesbo. 

Ideana oli tehdä tietä lesboarkkipiispalle Jaana Hallamaalla, 
jonka Korhosen masinoimat kristilliset lesbot saivat houkutel-
tua varteenotettavaksi piispaehdokkaaksi Teemu Laajasalolle, 
jonka tiedettiin harmillisesti ratsastavan virkaan kaksilla kor-
teilla – sekä konservatiivien että liberaalien osittaisella tuella.

Se oli siis ensin itse toimittaja Korhonen, joka kutsui itseään 
telivisiossa osuvasti noita-akaksi ennen kuin muut ennättivät 
sen tekemään sen jälkeen kun hän oli suoriutunut omasta 
mielestään hyvin operaatio piispan mustamaalaamisesta. 
Pian sen jälkeen alkoi paljastua, että kyseessä oli todellakin 
hänen itsensä omissa loukatuissa aivoissaan kehittelemänsä 
”noita-akan julma kosto” sille, ettei lesbolainen kirkkoval-
lankumous saanut sittenkään ”Tulkaa kaikki”-liikkeen sisällä 
vallanohjaksia käsiinsä koska tunnettu piiloänkyrä Heikki 
Hiilamo näki loistavan paikan profiloida itseään himpun ver-
ran lisää julkisuudessa ja näpäyttää keskinäisissä hegemonia-
taisteluissa liikkeen sisällä kakkoseksi jääneelle vantaalaiselle 
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lesbojengille ja sen itsepäiselle johtajalle, eikä niin kuin Tee-
mu Laajasalolle selvin numeroin hävinneen Jaana Hallamaan 
taakse piispanvaalissa asettuneet vantaalaiset lesbouskovaiset 
olivat vielä ennen piispanvaalia itselleen uskotelleet. 

Korhosen härskit temput piispaa kohtaan ovat kuitenkin 
kääntyneet häntä itseään vastaan ja olleet viimeinen naula 
siinä arkussa, missä kristityt kristillisen rakkauden nimessä 
haluavat nähdä viimeisen kerran uskonsisarensa Johanna 
Korhosen, sillä luterilaisen kirkon hiljainen enemmistö on 
kyllästynyt koko Korhoseen ja hänen mukanaan kirkkoon 
paraatiovesta tulleeseen kovaääniseen ja riitaiseen lesbosak-
kiin, vaikkei voi tehdä asialle mitään, sillä tekivätpä he mitä 
tahansa, lesboklikki Korhosen johdolla kääntää sen ilkeilyn 
ammattitaidolla heitä vastaan vuotamalla asian julkisuuteen 
mediasuhteidensa avulla paisuttamalla sitä vielä niin, ettei ki-
veäkään jäisi kääntämättä kostoksi suvaitsevaisuuden nimissä, 
vaikka kyseessä on juuri se kristittyjen välinen ”autoritäärinen 
suvaitsemattomuus”, jota emeritusprofessori Heikki Räisänen 
kutsuu kristinuskon läpimurron synnyttämäksi uskonnolli-
seksi suvaitsemattomuudeksi, joka on leimannut suurta osaa 
kirkon myöhemmästäkin historiasta, ja oli huomattavasti ra-
jumpaa ja julmempaa kuin muiden uskontojen vastaavat tai 
kristittyihin kohdistamat. 

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan 
professori Jaana Hallamaan kanssa etukäteen, todennäköises-
ti, sillä Jaana Hallamaa on kirjoittanut ”Yhdessä toimimisen 
etiikka” (Gaudeamus 2017)-kirjansa juuri ennen kuin Korho-
nen aloitti ”tutkimustyönsä” kuin ennustuksena tai ohjeena. 
Hallamaan kirjaa pidetäänkin yleisesti tilausteoksena hänen 
piispuudelleen, niin selkeästi se yrittää olla enemmän kuin 
mitä se on: kasa toisista kirjoista kopioituja ohjeita ja seli-
tyksiä, jotka hän on kovalla kiireellä piispanhattu ja viitta sil-
missään koonnut kirjaksi yliopistossa oppilailleen pitämistään 
luennoista. 
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Onko Johanna Korhonen ollut mahdollisesti yksi niistä 
neljästä ”referee”-lukijasta, joiden rakentavan kriittinen palau-
te sai Hallamaan kirjan lopun pakollisessa ”Kiitos”-osuudessa 
kehumaan heidän kriittisen palautteensa saaneen hänet vielä 
kerran kirjoittamaan kirjansa lähes kokonaan uudelleen? On 
tai ei, ”Kohti yhdessä toimimista” on täynnä sanahelinää, hy-
viä aikeita ja äidillisiä neuvoja sekä puhdasta hölynpölyä kau-
niisiin sanoihin ja akateemisiin kääreisiin käärittynä (kuten 
”dekompositionaalisen ja regressiivisen analyysin luonne” tai 
luova ”transformatiivinen puoli”) niin, että sitä selaillessa voi 
hyvin nähdä kokonaisen tarmokkaiden täti-ihmisten lauman 
hyppivän riemusta seminaareista toiseen referoiden kirjaa siitä 
miten ”yhdessä toimiminen” tulisi heidän mielestään järjestää 
parhain päin. Millainen yhteistoiminta olisi hyvää ja millaisia 
ihmisten tulisi olla tai millaisiksi heidän olisi muututtava ja 
kuinka heidän olisi toimittava suhteessa toisiinsa? 

Kirjaa selaillessa huomaa, että ainoa tapa saavuttaa Hal-
lamaan idealistinen päämäärä, on muuttua itse Hallamaaksi 
eli kirjan sankariksi (tai niin kuin Korhonen sen käsitti suo-
rittaessaan kirjaan rivien väliin sijoitettua ”moraalista puh-
distusliikettä piispa Laajasaloa vastaan”; sankarikehän päänsä 
yläpuolelle saaneena ja pyhimykseksi muuttuneena) puhu-
maan muiden puolesta ”kollektiivisesta intentionalisuudesta” 
eli ihmisten yhteisistä tavoitteista koskevaa filosofiaa. 

Kirja on täynnä unettavan sekavaa ja tarkoituksella kärpä-
sestä härkäsen tekevää asioiden monimutkaistamista kouke-
roisella kielellä, koska se on Hallamaan mukaan suunnattu 
”eri alojen vaativassa asiantuntijatyössä oleville” (voi parko-
ja). Sen kuitenkin Hallamaa tunnustaa, että yhdessä toimi-
nen on vaativa laji (eikä se onnistu yleensä naisten kesken 
naisvaltaisilla työpaikoilla kuten yliopistoissa, kirkoissa ja 
kasvatustoimessa), mutta miksi hän ei kerro, että se on näillä 
leveysasteilla suurten egojen törmätessä toisiinsa yhteiskun-
nan ylimmillä askelmilla lähes mahdoton tehtävä, oli sitten 
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kyseessä piispanpallit tai nunnan nännit tieteellisen tarkas-
telun kohteena tai empiirisenä tutkimusprojektissa Suomen 
Rooman instituutissa Villa Lantessa, koska kyky ja halu edes 
ajatella hyvää toisesta ihmisestä puuttuu täysin pakkasen kyl-
mettämästä alkukantaisessa vihailmastostamme muilta kuin 
cp-vammaisilta, joilla tuntuu olevan aina hauskaa keskenään 
riippumatta siitä kuinka paljon ympäristö heitä inhosi ja heis-
tä puhui pahaa. 

Kun kirjaa selailee eteenpäin, tulee täysin vakuuttuneek-
si, että Korhonen on ollut yksi sen esilukija, ja että siinä on 
käytetty taustalla myös ”Nöyryytys”-kirjan tarjoamaa valmista 
pohjaa samoin kuin Arendtin kirjaa ”Totalitarismin synty” 
(Vastapaino 2013). 

Luku 4. käsittelee moraalisesti hyvää toimintaa eli toimin-
taa, jonka tavoitteena on saada jotain hyvää aikaa muille. Sen 
Korhonen on vääntänyt päässään Arendtin opit totalitaris-
mista niin, että hyvää voi tehdä toiselle vasta kun se joka on 
hänen omasta mielestään paha, on poistettu joukosta, jotta 
hyvä jäisi jäljelle ja se hyvä olisi hän itse, joka tekee näin hyvää 
itselleen sallimalla omantuntonsa tehdä pahaa poistaakseen 
hyvän, jotta hyvän tekeminen onnistuisi häneltä, hyvältä, toi-
selle hyvälle, hänelle itselleen. 

Luvussa 5. Hallamaa lämmittelee kristillisesti Kantin ka-
tegorista imperatiivia tähän päivään sopivaksi ja ”kultaiseksi 
säännöksi”, jonka mukaan toisen on toimittava toista kohtaan 
samoin kun hän haluaisi toimittavan häntä kohtaan (Kor-
hosta odottaa vielä jälkilaskuna kun hänet jo nyt on hylätty 
monilla kristillisillä ”armon alttareilla”, sama kylmä kyyti mitä 
hän oli valmis tarjoamaan piispalle avatessaan ulko-oven, joka 
oli tarkoitus panna kiinni vasta sen jälkeen kun Laajasalo olisi 
nöyryytettynä ja hyljeksittynä poistunut jättäen sitä ennen 
Korhosen pöydälle hänen himoamansa erokirjeen piispan 
tehtävistä. 

Oikeustaistelussa Almamediaa vastaan ja sen voittaminen 
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uutisoitiin näkyvästi ja Korhonen on ollut siitä lähtien näky-
vä mielipidevaikuttaja medioissa ja kirkon sisällä, missä hän 
on yhdessä Helsingin piispa Irja Askolan kanssa voimakkaasti 
yrittänyt ajaa kirkon sisälle suvaitsevaisuutta ”parantamalla 
seksuaalivähemmistöjen kohtelua ja asemaa kirkon sisällä”. 

Lukua 7. Korhonen ei ole turhaan lukenut, ja jos on va-
hingossa yrittänyt lukea, on tuhahdellut, sillä hän tietää luvun 
sisältämän option luottamusta yhteistoimintaa ylläpitävänä 
voimana olevan veteen piirretty viiva ja tuulessa kuiskittava 
epätotuus, mikä toteutuu paperilla, luentosaleissa ja laivase-
minaarissa, mutta ei siellä missä kaksi kristittyä tai suomalais-
ta, tai mikä vielä pahinta: kaksi suomalaiskristittyä tapaavat 
toisensa. 

Ja tuleehan se sieltä, mitä on voinut odottaakin. Halla-
maa käyttää dialogisen mallin luonnostelussaan hyväkseen 
Habermasin diskurssietiikan ideoita, mutta mikä tärkeintä, 
Hallamaa tietää olevansa aika pihalla itse varsinaisesta aihees-
taan sortuessaan itsestään selvyyksien ja tyhjien litanioiden 
toisteluun. Hänelle hyvän tekeminen ja pahan välttäminen 
ovat vaativia haasteita. Mutta aivan erityisen vaikeaa on aka-
teemisen vihan, eripuran ja kateuden maailmasta siirtyä hä-
nelle toisen ihmisen tunnustamiseksi tasaveroiseksi toimijaksi. 

Hän ei ymmärrä mitä Emmanuel Levinas tarkoitti sa-
noessaan, ettei viisaus merkinnyt filosofian rakastamista vaan 
rakkauden viisautta. Hallamaan olisi pitänyt lukea Airaksista 
ennen kuin tuhlasi turhaan vuosia moiseen paatokselliseen 
puhkumiseen, sillä lähtökohdaksi kaikkeen nykyihmisen 
ajatteluun ja olemiseen tulisi ottaa Airaksisen ”Todellisuuden 
kosketus”-kirjan napakat sanat:

”On mahdotonta sanoa, onko ihmisellä enää identiteettiä 
yhteiskunnassa, sillä sama koneisto joka korjaa epäoikeuden-
mukaisuuden, korvaa myös identiteetin ja minuuden. Moder-
ni ajatteli, että kunhan epäoikeudenmukaisuudet korjataan, 
ihminen saa elää ja kukoistaa omana itsenään. Nyt tiedämme, 
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että näin ei käynyt. Postmoderni ihminen ajautuu organi-
saatioiden ja järjestelmän sisään niin, että kaikki on samalla 
kertaa oikeudenmukaista ja epäoikeudenmukaista, ja lisäksi 
koko ajan muuttumassa toiseksi muuksi. Mitään ei voi vas-
tustaa, eikä ketään suosia. On aivan samantekevää, kuka minä 
olen. Sillä ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta asioihin, ja jos 
nyt on, sama ei päde enää tulevaisuudessa. Siksi ihminen voi 
valita vapaasti, tai oikeastaan mielivaltaisesti, mihin kuuluu 
ja kuka hän on.”

Hallamaan kirja on ruokottoman huonosti ja epäselvästi 
kirjoitettu ihan kuin asialla olisi ollut toinen sekundatohto-
ri, vihreiden Pekka Sauri, jonka keskinkertainen äly loistaa 
parhaiten lukion psykologian tunnilla. Hallamaan tekelettä 
tuskin voi puhtaasti edes kutsua tietokirjaksi. Mutta tällaisena 
”mukaälykkäänä” kirjana se kuvaa hyvin uskovaisen kirjoitta-
jan lapsellista ja harhaista (tekisi melkein sanoa: pumpulissa 
kasvaneen ääliön) käsitystä maailmasta, ja siitä miten sitä voi-
daan sanoin ja ajatuksin muuttaa muka paremmaksi, kunhan 
vain on paljon hyvää merkitseviä sanoja, ylin auktoriteetti 
valvomassa tätä kaikkea ja yksi universaali oppi ihmisestä ja 
luonnosta hyvinä.

Liittoutuessaan toimittaja Johanna Korhosen omien sa-
nojen mukaan ”Pahan noita-akan” kanssa, Jaana Hallamaan 
menetti lopullisesti kunnioituksen rippeet kriittisesti ajatte-
levien älykköjen keskuudessa, ja astui harhaan samalla taval-
la, mistä Cicero moitti Sokratesta, joka oli Ciceron mielestä 
kaunopuheinen ja monipuolisen nerokas mies, sillä Sokra-
teen johtamissa väittelyissä kehkeytyi haitallinen, hyödytön ja 
mahdoton jako viisauden ja kaunopuheisuuden sekä niiden 
opettamisen väille aiemman, filosofian johtaman yhtenäisen 
tieteellisen kuvan sijaa. 

Hallamaan ja Korhosen ilkeilevä paha sai kasvualustaa 
Arendtin mukaan siitä, kun ihmiset lakkaavat ajattelemasta 
ja pohtimasta eivätkä enää valitse tietoisesti pahaa tai hyvää, 
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hyväksymistä tai vastustamista. Siksi Arendtin mukaan su-
rullinen totuus oli se, että pahojen tekojen takana ovat usein 
ihmiset, jotka eivät ole päättäneet olla sen enempää hyviä kuin 
pahojakaan. Arendt näkikin pahuuden ihmisten haluttomuu-
dessa ottaa vastuuta. 

Hänen mielestään oli vaarallista että kulttuurissamme roh-
kaistaan kuuliaisuuteen ja vielä palkitaan siitä, sillä sehän on 
koko kulttuurimme peruskivi ”hajota ja hallitse”-periaatteella 
lisättynä; sellainen ihminen oli paha ja tekee pahaa, sillä Aren-
dtin mielestä hän kuvittelee tekevänsä vain sitä, mihin hänet 
on palkattu, mutta todellisuudessa hän ei ole enää ihminen 
vaan joku, joka vain tottelee käskyjä ja sen seurauksena toimii 
kuin kone välittämättä mistään muusta kuin omasta itsestään 
ja totuudestaan, joka on kuivunut aika pieneksi.

Piispa Teemu Laajasalo ei ole itsekään mikään puhdas 
pulmunen (Cicero sanoi, että kaikkien julkisten toimien ja 
tehtävien hoidossa on tärkeintä, ettei anna aihetta pienim-
päänkään epäilykseen omanvoitonpyynnistä) vaan enemmän-
kin sujuvasanainen huijari, joka olisi sopinut yhtä hyvin itse 
Johanna Korhoseksi. 

Molemmat ovat kuin toisensa peilikuvat; toistensa vas-
tapelureina he ovat kuin juuri ne samat Hannah Arendtin 
tarkoittamat mielikuvituksettomat byrokraatit, jotka toimivat 
oman aikansa yhteiskuntansa hengen mukaisesti juuri niin 
kuin Adolf Eichmannkin oli aikoinaan silmää räpäyttämättä 
tehnyt tappaessaan tuhansia viattomia juutalaisia keskityslei-
reillään. 

Nyt vain nämä tekopyhyydestä turpeat ja omahyväisyydes-
tä tympeät ja tekopyhyydestä turpeat kristittyjen nokkamiehet 
eivät noudata enää pelkästään Jumalan käskyjä vaan myös luo-
vat oman todellisuutensa niiden noudattamisessa ihan kuten 
Arendt sanoi Eichmannista, sillä mitä he sitten tekevätkään, 
omissa silmissään he ovat Jumalan valittuja oikeudenmukai-
suuden toteuttajia ja moraalin vartijoita sekä lainkuuliaisia 
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kansalaisia (paitsi piispa-Teemu, joka on tuomittu rikollinen 
oikeuden päätöksellä maaliskuusta 2019 lähtien mutta jatkaa 
virassaan, koska tällainen ei historiallisesti ole kovinkaan suuri 
rasite piispoille, jotka ovat saaneet paljon pahempaakin aikaan 
Jumalan nimissä jopa lakia noudattamalla).

Jaana Hallamaan kirjoitukset ovat sekä vaarallisia nuoril-
le että tosiasioita rajusti vääristeleviä ja jatkavat kristittyjen 
valitettavan kovaa linjaa seksiä, erotiikka ja mielihyvän etsi-
mistä vastaan. Maaliskuun ”Kirkko-ja kaupunki”-lehden face-
book-sivuilta saimme lukea nykyisin “lähiöisoäitinä” itseään 
mainostavan entisen yliopistollisen kristillisen auktoriteetin 
kirjoituksesta kirjailijanimimerkki E. L. Jamesin vuonna 2011 
julkaistusta, miljoonapainoksina levinneestä kirjasta ”Fifty 
Shades of Grey”. 

Se on hänestä yksinkertaisen kertomusrakenteen varassa 
etenevä viihteellinen, kirjallisesti vaatimaton kuvaus erilaisista 
sadomasokismia, alistamista ja sitomista sisältävistä eroottisis-
ta fantasioista. 

Jaana Hallamaa kirjoittaa nimimerkillä ”lähiöisoäiti” - 
mikä olisikaan luotettavampaa ja hellyttävämpää? Mummo 
ei varmasti pervoile. Mutta kun puhutaan esim S&M maail-
masta, isoäidin mietteet ovat oudosti asemoituja itse aiheen 
kanssa. S&M isoäiti on outo ajatus, vaikka olen varma, että 
monet heistä ovat isovanhempia. Seksi kuuluu kaikille, myös 
vanhemmille ihmisille, sillä seksin rajat ovat kaukana ja katto 
korkealla. 

Millaista olisi seksi täydessä valossa? Kaikki seksi meidän 
kulttuurissamme on harmaalla alueella, niin tukahdutettua 
seksuaalisuus on, kiitos kristillisten opettajiemme. Miten ih-
meessä vetää raja oikean ja väärän seksin välille? Puhummeko 
pervoilusta vai mistä? Kristityt ovat aina olleet kaikkea seksiä 
vastaan, joten se siitä. Mikä on se oikea laji seksiä, joka on 
valosta syntynyt? Halu on aina pahasta.

Hallamaa väittää, että vääränlainen seksi on syntistä, pa-
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heellista ja jopa rikollista; hän kirjoittaa, ”yleistyykö alistava ja 
kumppania fyysisesti ja psyykkisesti vahingoittava seksi?” Toi-
sen vahingoittaminen on rikos, alistava seksi taas saattaa olla 
konsensuaalista, esim. orjasopimukset kahden aikuisen välillä. 
Monesta juuri alistaminen on kivaa, mutta vain seksileikkinä. 
Kipu tekee seksissä hyvää yllättävän monelle. Kaikilla on omat 
fetissinsä, sanoo tuntemani psykiatri, myös naisilla. Naisten 
alistaminen kuuluu juuri sille patriarkaatille, jota kirkko on 
tukenut kaikkina aikoina. Nainen vaietkoon seurakunnassa. 
Seksissä naisilta ei ole kysytty mitään: raskaana ja paljain ja-
loin on nainen kohdallaan. Kirkon olisi hyvä siivota oma pi-
hansa ensin, ennen kuin moittii muita. Hallamaan tapainen 
eliitti kyllä pärjää.

”Tunnemme viehtymystä myös haitalliseen, eivätkä nau-
tinnon ja hyvää tekevän rajat osu yksiin. Mielihyvä saa kes-
kittymään huonoihin asioihin”, mitä tähän rimanalitukseen 
enää sanoisi? Hallamaa tuomitsee mielihyvän tavoittelun, il-
man mielihyvää ei ole seksiä, siis Hallamaa tuomitsee kaiken 
seksin, aivan kuin huomaamattaan. Mitä jos kirkonmenot 
ja rukous tuottavat mielihyvää? Tietysti moni meistä tuntee 
mieltymystä haitalliseen, kuten tupakkaan, viinaan ja anka-
raan vittuiluun, mutta mitä tällä on tekemistä nautinnon ja 
hyvää tekemisen rajojen kanssa. Joskus teemme pahaa, joskus 
hyvää, joskus nautimme, joskus kärsimme. Ja sitten on seksiä, 
joka joskus on hyvää, joskus ei. Mutta miten seksuaalinen 
nautinto haetaan ja miten se saadaan, on asia erikseen. 

Hallamaa voisi sanoa suoraan olevansa huolestunut rais-
kauksista, mutta niin ovat kaikki vastuulliset kansalaiset 
riippumatta siitä, kuinka himokkaita ovat muuten. Kunnon 
kristittyjen makuuhuoneissa tapahtuu kummia. Papit ovat pe-
dofiileja siinä missä muutkin ja vähän enemmänkin. Miten 
pärjää pedofiili pappi pääsiäisen kovassa valossa? Onko ho-
mous todella pahe? Mitä todella tapahtuu rippikoululeireillä? 
Ovatko kiihkeät lahkolaiset myös siveitä ihmisiä? Vapauttaako 
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usko seksin orjuudesta? H sorkkii ampiaispesää. Niitä on lä-
hiöissä.

Olisi hyvä jos Hallamaan tapaiset siveyden sipulit pääsisi-
vät eroon perverssin teemasta ja uskosta, että kaikki seksi ja 
siihen liittyvä nautinto vahingoittavat ihmistä. Seksi on vain 
seksiä, tarve jota hoidellaan monin eri tavoin. Jos vahingoittaa 
toista, poliisi hoitaa asian. Jos vahingoittaa itseään, on paras 
mennä psykiatrille hoitoon. Muut sitten hakevat nautintoaan 
omalla tavallaan, joka herra paratkoon ei kuulu mitenkään 
muille eikä erityisesti siveyspoliiseille tai tiukkapipoisille us-
kovaishörhöille.  

Luterilainen kirkko on oma maailmansa ja tärkeä osa 
suomalaisuutta, myös ortodoksien kannalta, sillä vaikka maa 
on muiden kylmän Pohjolan maiden tavoin säilyttänyt salaa 
sydämessään halki vuosituhansien pakanallisen sielunsa seku-
larisoituneissa yhteiskunnissa, reformaatio on levinnyt hengi-
tyselimien kautta kuin näkymätön hermomyrkkyä kaikkien 
elimistöön, ja on luonteeltaan siksi eettisessä mielessä ”po-
liittista panteismia” - sille emme siis voi mitään että meissä 
jokaisessa, myös suomalaisortodokseissa, asuu tahtomattam-
mekin ilkeän nipottava pikkucalvin silloin kun maksamme 
kaupan kassalla ostoksistamme, tai pikkuluther silloin kun 
muuten olemme, mitä olemme, vaikka Lutherin kohdalla 
pitää kahteen kertaa kysyä, vai olemmeko me sitä, mitä me 
luulemme olevamme, vai sitä mitä me haluaisimme olla hänen 
kirjoitustensa pohjalta? 

Emmekö ole jotain ihan muuta? Ja jos olemme, niin mitä 
muuta; kaikki tämä siksi, että kirkon sisäiset taistelut vapaut-
tivat ihmiset pohtimaan kysymystä siitä, ettei Jumala olekaan 
ehdoton ja että kirkko voi myös erehtyä ja olla väärässä. Ih-
misen ja Jumalan suhde kirkoissa on erilainen ja reformaati-
on henki on poikkeava toisistaan niin kirkkomusiikin kuin 
elämäntavan ja ajatusten tasollakin. Sen sijaan idän ja lännen 
katolinen kirkko eivät opillisesti eroa toisistaan edes sen vertaa 
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mitä kirjoitettu ruotsinkieli tanskankielestä. 
Kristillisen pahan ja hyvän välisessä erottamisessa ver-

tailemme tässä kirjassa Tuomas Akvinolaisen muotoilemaa 
roomalaiskatolista moraaliteologiaa sekä ortodoksien että lu-
terilaisten ja ateistien esittämiin vastaaviin ajatuksiin saadak-
semme hieman laajempaa kaikupohjaa siihen, miltä pohjalta 
eri aikoina eri ajattelijoiden toimesta kysymyksen ympärillä 
on liikuttu, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen ja on siksi tär-
keä esitellä mitä samaan aikaan muualla ja eri ajattelijoiden 
toimesta on tehty.

Alussa kysymme kuitenkin luterilaisilta, miten kaikki on 
ollut mahdollista ja miten luterilaisuuden sisällä on oikein ta-
pahtunut kaikki se, mihin on vaikuttanut vahvasti pietistinen 
perinne, mitä siellä on viimeisten vuosikymmenten aikana 
tapahtunut, samaan aikaan kun ortodoksikirkossa ei tunnuta 
lotkauttavan korvia niin Raamatun uustulkinnoille kuin ajan-
kohtaisille sosiaaliseettisille yhteiskunnallisille pohdinnoille, 
vai onko niin? Luterilainen valtionkirkko keskustelee avoi-
mesti ongelmistaan ja medioita seuraamalla tuntuu olevan 
koko ajan kriisissä, sillä on yhtä monta suuntaa ja suuta siitä 
kertomassa kuin ajattelijoita. Toisinajattelijoita sekä kirkon 
sanomasta että tehtävästä on paljon luterilaisen kirkon sisällä 
toisin kuin ortodoksikirkossa. Yli puolet luterilaisen kirkon 
jäsenistä kuuluu ns. postmoderniin kristilliseen yhteisöön. 

He ovat niitä suomalaisen yhteiskunnan hiljaisia tukipi-
lareita, joita kutsutaan hyväntahtoisiksi mutta passiiviksi ta-
pakristityiksi, jotka antavat kernaasti, siitä huolimatta mitä 
kirkon sisällä mistäkin keskustellaan tai linjataan, kirkon saat-
taa itseään kehdosta hautaan nurisematta kirkon opetuksia 
vastaan. Juuri tästä kristinuskon moraalista kirjoittanut sosio-
logi Max Weber syytti inhoamiaan luterilaisia – hänestä näet 
luterilaisuus oli pahimmillaan passiivista, kohtaloon alistuvaa 
ja auktoriteettisidonnaista.

Luterilainen tieteellinen keskustelu on rohkeaa ja etsivää 
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esimerkiksi kristillisten älykkölehdessä ”Vartijassa” tai Hel-
singin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijoiden kesken 
noudattelee pääosin kansainvälisiä trendejä, ja suomalaisosaa-
mista, kuten emeritusprofessoreja Raija Sollamo sekä Heikki 
Räisänen, pidetään suuressa arvossa maailmalla siitä huoli-
matta, että monet heidän tutkimuksensa kyseenalaistavat tai 
vähintään nostavat uusia tulkintoja esiin kiusallisesti lähes 
kaikesta mahdollisesta pyhiin teksteihin liittyvistä asioista, 
kuten Raamatun antamaan kuvaan syntiuhrista Jeesuksen 
ristinkuoleman yhteydessä.

Hyvänä esimerkkinä tästä käy pastori Kylliäinen väitti kir-
jassaan ”Jumalan ja ihmisen armo” (Otava 2004), ettei helvet-
tiä ole eikä ihminen näin ollen tarvitse kirkkoa, sen oppeja tai 
rituaaleja pelastuakseen. Kylliäisen mukaan käsitys Jeesuksen 
kuolemasta syntien sovituksena on kestämätön. Idean tästä 
hän on lainannut professori Heikki Räisäseltä, jonka mukaan 
toisin kuin luterilainen julistus antaa usein ymmärtää, syn-
tiuhritulkinta ei ole koko Uuden testamentin näkemys; ns. 
synoptisista evankeliumeista kuten Markuksen, Matteuksen 
ja Luukkaan, se puuttuu kokonaan.

Joskus tuntuu siltä kun näitä kirkonmiesten keskinäisiä 
ilkeilyjä uskon suhteen seuraa, että he ovat tyystin unohta-
neet, ettei Jeesus Kristus kertaakaan puhunut missään kohtaan 
(tai mistä tiedämme, mitä hän on puhunut ja mitä hänen 
suuhunsa on laitettu kun kirjoitukset on tehty monta vuo-
sikymmentä hänen ilmoitetun kuolemansa jälkeen) anteeksi 
pyytämisestä edellytyksenä anteeksi antamiselle. Jeesus puhui 
tai oli puhumatta myös paljon sellaista, jota on tulkittu tahal-
lisesti myöhempiä tarpeita silmällä pitäen väärin.

Tällaiset asiantuntijat Walter Lippmanin määrittämil-
lä tavoin muokkaavat kaikkina aikoina muista välittämättä 
omiin tarpeisiinsa julkista mielipidettä, yhdenmukaistavat 
sitä ja rohkaisevat turvautumaan valtaa käyttävään pieneen, 
kaikkitietävään ydinjoukkoon, kuten sanataitureina tunnetut 
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filosofit ja papit. Ongelmana on se, mitä nämä asiantuntijat 
ajattelevat, sanovat ja miten se liittyy heidän omaan älylliseen 
elämäänsä ja niistä kumpuaviin oivalluksiin, ja ettei haave loo-
gisesti täydellisestä kielestä, jonka avulla kaikkia ”todellisuu-
den” elämänalueita voitaisiin käsitellä ja kuvata, objektiivisesti 
koskaan voi epärealistisena toteutua.

Sana ei ole aina helposti tulkittavista tai siitä olla samaa 
mieltä. Katolisessa kirkossa paavin kuuria sai käsiteltäväkseen 
ilmiantoja harhaoppisesta kristinuskon tulkitsemisesta niin 
paljon jo vuosien1318 ja 1342 välillä, että paavit Johannes 
XXII ja hänen seuraajansa Benedictus XI, alkoivat toimissaan 
kiinnittämään erityistä huomiota kristinopin puhtauteen sillä 
tavalla kuin katolinen kirkko ja sen yksi suurista oppi-isistä, 
Tuomas Akvinolainen oli tarkoittanut. 

Descartes, joka uskoi ajan tavan mukaan Jumalaan, mutta 
muiden tiedemiesten tapaan ajatteli Jumalan abstraktiksi, jota 
piti olioista täydellisempänä, uskoi sokeasti ihmisen ajattelun 
tunnistavan asioiden ”todellisen” luonteen. Descartes paneu-
tui syvällisesti ajattelun selittämiseen, mutta ei riittävästi eikä 
hän kyennyt sanomaan kovinkaan vakuuttavasti mitä ”olemi-
nen” tarkoitti. Descartesin pohdinnat eivät olleet uusia. 

Augustinus oli oikeastaan omaa aikaansa edellä ja oman 
aikansa Descartes kun hän kysyi itseltään: kuka minä olen ja 
mistä minä tiedän sen? Kant, joka ensimmäisenä yritti selittää 
aurinkokunnan syntyä taivaankappaleiden veto- ja vastavoi-
malla ilman Jumalan vaikutusta, ymmärsi myös ensimmäisenä 
ihmisen tahdon olevan avainasemassa siinä, päättikö hän olla 
hyvä tai paha. Samalla olettamus, että olemme Jumalan ainut-
laatuisia luomuksia, osoittautui vääräksi.

Kaikki tietomme ja ymmärryksemme on ensisijaisesti riip-
puvaisia aisteistamme. Me emme puhu minästä. Kant viittaa 
siihen hämärästi sisäisenä objektina vastaparina ruumiille, 
joka on ulkoinen objekti: minä on vain minä, sillä kertoessa-
ni itsestäni luon minän itselleni ja muille samalla myös luon 
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sitä koko ajan. 
Schopenhauer kysyi itseltään: Voinko haluta mitä haluan? 

Ja ymmärsi tahdon olevan isännän ja järjen rengin: Pää ei 
päästä sisään mitään sydämen vastaista. Vasta Kantista lähtien 
on pohdittu sitä, voiko ihminen käsittää objektiivista ”todel-
lisuutta” asianmukaisesti. Kant etsi ihmismielestä lakeja ja 
sääntöjä. 

Raamattua pitäisi oikeastaan lukea ”psykologisesti” tar-
kemmin ja ymmärtää sen yritykseksi ohjeistaa ihmisiä tun-
nemaailman karikoissa eteenpäin. Tunteita on vaikea hallita 
ja ajatukset ovat emotionaalisesti värittyneitä. Järki on suotu 
kaikille Jumalille, sanoi Platon, mutta perin harvoille ihmi-
sille. Silti järki ja tunne eivät ole toistensa vastakohtia. Vasta 
1900-luvulta lähtien olemme tienneet, että suurin osa mitä 
aivoissamme tapahtuu, tapahtuu tiedostamattomasti ja sillä 
on meihin suuri vaikutus. 

Monimutkaiseksi tämän ongelman on tehnyt se, että 
konstruktivistisen käsityksen mukaan ihmisten arkiymmär-
rys todellisuudesta on aina rakentunut ja tulee rakentumaan 
yhteisesti ajateltuihin asioihin ja arvoihin, sillä ihminen on 
monessakin mielessä omien verkostojensa tuote.

Totuudenjälkeinen aika alkaa jo kuuluisimmista kirkko-
isästämme Augustinuksesta, joka oli kotoisin samasta kau-
pungista kuin Tertullianus, (luterilaisten tulee muistaa myös, 
että Luther oli augustinolaismunkki), joka seurasi 300-luvun 
muotia ja kääntyi kristityksi edetäkseen virkaurallaan.

Augustinus oli valtiolliseksi hallitsemiseksi ja vallankäytök-
si muuttuneen kristinuskon uusi Paavali, joka selitti puhki 
omiin ja kirkon tarpeisiin totuuden, jonka lopullisen version 
Tuomas Akvinolainen viimeisteli “Summa Theologiassaan” 
selittäessään, miten ihmisten sielullinen erilaisuus riitti pe-
rustelemaan myös viattomuuden tilassa, ja että yksi ihminen 
voi hallita muita ihmisiä johdattaakseen heitä parempaan elä-
mään heidän tahdostaan välittämättä.
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Tällaista kiertotietä ei olisi ehkä tarvinnut kulkea järjestä 
tunteeseen, kuka tietää, jos Eurooppa ei olisi valinnut Descar-
tesin ja Newtonin johdattamana uudenaikaisuuden päämää-
räksi intellektuaalisen ja käytännön agendan, joka siirsi sivuun 
1500-luvun humanistien suvaitsevan, skeptisen asenteen ja 
keskittyi 1600 -luvun tavoitteisiin: matemaattiseen eksaktiu-
teen ja kurinalaiseen logiikkaan, intellektuaaliseen varmuu-
teen ja moraaliseen puhtauteen.

Älykkään ongelma on se, että hän näkee ongelmia siellä 
missä muut eivät niitä näe. Mutta tärkein huomio, minkä 
voimme tehdä, on kysymys siitä, miten voimme tunnistaa ja 
valita viisaat asenteet ja terveet politiikat puhdistaaksemme 
ajatuksemme epäterveistä myyteistä ja elämäämme haittavasta 
taikauskosta? Mikä intellektuaalinen asenne pitäisi omaksua 
tulevaisuuteen nähden? Miten voimme erottaa tulevaisuuden 
merkittävät puolet ilman uskoa irrationaalisiin asioihin? Mikä 
kyky meillä on muuttaa ideoitamme mahdollisista tulevai-
suuksista ja unohtaa menneet, varsinkin jos ne perustuvat 
valheille kuten uskonnoissa? 

Vastauksena on tietenkin järjen sekä tosiasioiden tunnis-
taminen itselleen vastaan uskomukset ja luuloihin perustu-
va ajattelu; tunne itsesi ja huomioi tärkeät tunteesi, mitkä 
ovat aina läsnä kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä, ehkä 
siksi, että kun jokin käsite on yleisessä käytössä, emme enää 
pysty näkemään ettei sen tarkoittamaa asiaa saata olla edes 
olemassa, vaikka jo Aristoteles, jonka ihmiskuva oli myön-
teinen, muistutti tunteen ja järjen yhdistämisen tärkeydestä 
esim. politiikassa.

Stoalaiset taas tiesivät, että tunnekuohu heikensi vahin-
gollisin seurauksin loogista ajattelua ja vei aina lopulta kiih-
tyneen sielun harhaan. Filosofi David Humen mukaan järki 
oli, ja sen kuului olla, vain intohimojen orja, eikä se voinut 
toimia muuten kuin palvellen ja totellen niitä. Suomalainen 
pragmaattinen ”kaupunkilaisjärki (vrt. engl: common sense)” 
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lähtee siitä, että kriittinen ajattelu ilman toivoa on ajatusten ja 
energian hukkaa, ja taas toivo ilman kriittistä ajattelu suurta 
typeryyttä.

Esko Valtaoja on huomannut saman asian. Hänen mieles-
tään on onni, ettei ihmisten mieli ole hermeettisesti suljettu, 
vaikka heidän maailmankuvansa olisikin uskonnollinen tai 
ateistinen, sillä heidän kanssaan voi keskustella, heitä voi hou-
kutella ajattelemaan, epäilemään ja ymmärtämään, näkemään 
harmaan sävyjä. Ei mikään ihme, että Valtaojan ex-kollega, 
professori Kari Enqvist pitää häntä parantumattomasti toi-
vottomana idealistina. Valtaoja ei selvästikään tunne ortodok-
seja tai ole keskustellut uskonnosta arkkipiispa Leon kanssa. 
Omiin kokemuksiini perustuen voin vakuuttaa, että vaivaiset 
viisi minuuttia Leon yksinpuhelua ortodoksisuudesta riittäi-
si muuttamaan Valtaojan käsityksen siitä, että ihmisen mieli 
voi sittenkin olla suljettu hermeettinen vankila vailla paon 
mahdollisuutta.

Entä miten on kielen ja puhumisen sosiaalisen konteks-
tin merkitys uskonnoissa ja ns. ”hengellisissä kokemuksissa?” 
Hobbes sanoi. Lockelle sanat olivat merkkejä puhujan ide-
oista. Hurja visio tai irvikuva siitä on behaviorismin isänä pi-
detyn B.F. Skinnerin tieteisfantasiassa ”Walden Two”, kuvaus 
maailmasta missä millään hyvällä tai pahalla ei ollut mitään 
väliä:

”Meillä ei ole mitään tekemistä synnynnäisen hyvyyden 
filosofian kanssa, tai ei sen puoleen myöskään synnynnäisen 
pahuuden.”

Edes Wittgenstein ei maininnut sanaakaan kielen ja puhu-
misen sosiaalisista kytköksistä. Filosofi Martin Heideggerin 
tunnettu väittämä oli, että antiikin Kreikasta tuleva euroop-
palaisen ihmisen perinne olisi unohtanut kokonaan ”olemi-
sen”. Hän muistutti myös, että ”logiikkaa”, jonka mukaan 
ajattelu esittää olevan olemisessaan, vastaan ajatteleminen ei 
merkitse, että taitettaisiin peistä epäloogisuuden puolesta, 
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vaan että mietitään ”logosta”(logoksen alkuperäinen oli hänen 
mielestään jo hämärtynyt ja kadonnut ”logiikan” perustajilta 
Platonilta ja Aristoteleelta) ja sen varhaiselle ajatukselle näyt-
täytynyttä olemusta:

”...Arvoja vastaan ajatteleminen ei tarkoita, että väitet-
täisiin kaikkien ”arvoiksi” tulkittujen asioiden – kulttuurin, 
taiteen, ihmisarvon, maailman, Jumalan – olevan arvottomia. 
On vain lopultakin, että nimenomaan jonkin asian luonneh-
timinen ”arvoksi” riistää siltä kaiken arvokkuuden. Kaikki 
arvottaminen on subjektivoimista, myös positiivinen. Se ei 
salli olevan olla, sen sijaan arvottaminen antaa olevan päteä 
oman aktinsa objektiivina.”

Myös se, että Jumala julistettaisiin ylimmäksi arvoksi, oli 
hänen mielestään Jumalan olemuksen halventamista. Nykyih-
minen ei hänen mukaansa enää kokenut olemista pyhyyden-
kin aineksia sisältäväksi ihmettelyn aiheeksi. Meillä ei ole 
enää kykyä ihmetellä olemista. Emme myöskään ymmärrä, 
että olemattomuus on olemisen lähtökohta, joten emme voi 
tavoittaa olemisen olemusta arvoista puhumattakaan. Hei-
degger harrasti varhaista kreikkalaista filosofiaa tutkiessaan 
”vaistoälystä ja myyttisestä aavistuskyvystä” uutta inhimillistä 
ajattelun mallia, jota logiikka ja dialektiikka eivät olleet vielä 
täysin tuhonneet ja ottaneet päämäärähakuisuuden hyödyn ja 
välineellisyyden palvelukseen. Uusi aika ei enää lykännyt in-
himillistä täyttymystä tuonpuoleiseen elämään ikuisuudessa.

1600-luvulla tapahtui aatehistorioitsija Stephen Toulminin 
mukaan suuri ja vahingollinen siirtyminen osittain käytän-
nöllisestä filosofiasta teoreettiseen Euroopan valitessa silloin 
Newtonin, ja Descartesin johdolla modernisuuden eli uuden-
aikaisuuden päämääriksi intellektuaalisen ja käytännöllisen 
agendan, joka siirsi syrjään 1500-luvun humanistisen suvait-
sevan, skeptisen asenteen ja keskittyi 1600-luvun tavoittei-
siin, matemaattiseen eksaktiuteen ja kurinalaiseen logiikkaan, 
intellektuaaliseen varmuuteen sekä moraaliseen puhtauteen. 
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Nietzsche sanoi Jumalan olevan kuollut koska me olim-
me sen itse tappaneet. 1600-luvulla filosofit johtavat meidät 
pois itse pääasiasta harhaan näpertelemään toissijaisten kysy-
mysten parissa. Ratkaisevan askeleen modernin ihmiskuvan 
synnyssä otti jo moneen kertaan mainittu nuori filosofinero 
Rene Descartes, joka oli kiinnostunut ensisijaisesti siitä, mitä 
ihminen voi tietää eli tietämyksemme varmuudesta, ja halusi 
käyttää matematiikan metodeja myös filosofiseen päättelyyn 
saadakseen varmaa tietoa olemassaolomme luonteesta irrot-
taessaan minuuden sen ruumiillisesta ilmenemismuodosta, 
antoi mahdollisuuden tarkastella persoonallisuutta tieteellisen 
tutkimuksen objektivoituna kohteena.

Järjen valossa ei ollut Descartesin mukaan mitään ilmoi-
tuksellista raamatullisessa mielessä. Päinvastoin Descartes 
järkeili, sillä se salli meidän käsittää maailmankaikkeuden 
ymmärtämisen avaimena olevat perustavat matemaattiset ja 
loogiset totuudet itsestään selvinä, oli hänen mielestään Juma-
lan meille antama ankara järjenkyky vaikka hän ensimmäisenä 
epäilikin Jumalan olevan Jumalaa leikkivä paholainen. Hyvä 
ja paha eivät ole missään erikseen säädellyssä paikassa, vaan 
meissä itsessämme, kuten Platon sanoi tai sekoittuneina maan 
päällä, kuten Augustinus saman asian eteenpäin jalosti. Tässä 
ollaan tekemisissä sellaisten totuuksien kanssa, jotka ovat ih-
misen ulottumattomissa tai vaikeasti tavoitettavissa, niin että 
niitä ovat ymmärtäneet vain harvat. Juuri tämä alue paljastaa 
valheen ja ihmiseen kohdistuneet ulkoapäin tulleet manipu-
laatioyritykset parhaiten Ciceron sanoin:

”Ne, jotka tahtovat tietää, mitä mieltä itse olemme mis-
täkin asiasta, ovat tarpeettoman uteliaita. Tämä filosofinen 
menettelytapa väitellä kaikesta, mutta olla ratkaisematta mi-
tään, on ollut vallassa meidän aikaamme asti. Se on Sokrateen 
alulle panema, Arkesilaoksen jatkama ja Karneadeen vakiin-
nuttama. Me kuulumme niihin, jotka väittävät, että kaikkeen 
toteen liittyy jotain valhetta, joka muistuttaa totuutta siinä 
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määrin, ettei ole mahdollista päättää tai ratkaista mitään var-
muudella.”

Ehkä juuri siksi Descartes ensimmäisenä havahtui mietti-
mään, mitä jos ajatteluamme johdattelee kaikkivoipa ja pe-
tollinen paholainen, ja juuri siksi logiikan säännöt johtavat 
meidät pois itse pääasiasta harhaan näpertelemään toissijais-
ten kysymysten parissa? Descartes perusti uuden ajan filo-
sofian soveltamalla Platonin ja Augustinuksen menetelmää, 
epäilyä, mutta päätyikin ehdottomaan totuuteen filosofi John 
Deweyn sanoin varmuuden kaipaamisena. 

Descartesille tietomme periaatteet olivat selkeästi sitä, että 
epäily antoi meille ensimmäisen varmuuden (coincidentia 
oppositorum). Hänestä tämä varmuus koski ajattelevan sub-
jektin olemassaoloa niin, että mieli oli erossa ruumiista, ja 
että ruumis oli olemassa omillaan eikä hän tällä tarkoittanut 
enkeleitä.
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Enkeleistä
“Penia kävi pitkäkseen hänen viereensä, sillä hän halusi pääs-
tä eroon köyhyydestään hankkimalla Poroksen avulla lapsen. 
Näin syntyi rakkaus. Sen alkuperä selittää rakkauden luonteen 
ja piirteet. Penin poikana se on yhtä köyhä, puutteenalainen 
ja kerjääväinen. Afroditen synnynpäivänä syntynyt rakkaus 
on rakastunut kauneuteen. Poroksen poikana se on kekseliäs 
ja ovela.”

-Platonin Faidronin pidoista

Tuomas Akvinolaisen mukaan ihminen erosi enkeleistä, jotka 
ovat luonteeltaan puhtaasti aineettomia olentoja, siinä että 
ihminen oli ruumiillinen olento. Tämän vuoksi enkeleillä 
ei ollut hänen mukaansa yksilöllisyyttä niin kuin ihmisillä, 
joilla on sekä ruumis että sielu. Mark Twainin ”Matkakirjeitä 
maasta”- kirjan kirjeiden kirjoittaja arkkienkelikamuille on, ei 
vähempää kuin maahan karkotettu, itse paholainen – kaiken 
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pahan alku ja juuri, joka ei jaksa olla pilke silmäkulmassa 
hämmästelemättä ihmisten ja eläinten mielipuolisuutta ja 
kaiken elämisen järjettömyyttä maassa:

”Ihminen luulee olevansa ”Jumalan jaloin luomus” - hän 
luulee olevansa Luojan lemmikki. Hän uskoo, että luoja on 
hänestä ylpeä, jopa uskoo, että Luoja rakastaa häntä, rakastaa 
kiihkeästi, istuu yökaudet ihailemassa häntä, niin ja valvomas-
sa ja vahtimassa, ettei hän joudu ikävyyksiin. Hän rukoilee ja 
luulee Luojan kuuntelevan. Eikö olekin hupaisa kuvitelma? 
Hänen rukouksensa ovat täynnä törkeää, ujostelematonta ja 
korusanaista Luojan imartelua, ja hän luulee, että Luoja is-
tuu tyytyväisenä kehräten kuuntelemassa näitä haihatteluja ja 
nauttimassa niistä...Minun täytyy vaivata teitä vieläkin eräällä 
asialla: hän luulee pääsevänsä taivaaseen!”

Hannu Eklund kirjoitti Kymen Sanomissa 1.4.2004 otsi-
kolla ”Hukassa ovat, piispan enkelit” Estonian uppoamisen 
jälkeen julkisuuteen vaikeroimaan tulleesta Helsingin evan-
kelisluterilaisesta piispasta pilkallisesti kysyen: ”Missä olivat 
enkelit, unohtiko Jumala kaitsijan tehtävänsä?” Vastauksia ei 
Eklundin mukaan ei ole vieläkään saatu, koska uskomuksesta 
suojelusenkeleihin puuttuu logiikka: ”Jos niitä olisi olemassa, 
olisi tarpeetonta esimerkiksi parantaa teitämme. Enkelit hoi-
taisivat turvallisuuspuolen joka tapauksessa.”

Eklund pitää piispaa varsinaisena hurskastelijana. Hänen 
mielestään Huovinen hakee julkisella ulostulollaan vain kir-
kolle empatiapisteitä ja myönteistä julkisuutta. Kirkko suree 
Eklundin mukaan juuri siksi eturintamassa läheisten rinnalla, 
vaikkei laita muulloin tikkua ristiin samalla näyttävällä tavalla 
niiden viattomien ihmisten joka päiväisissä kuolemantapauk-
sissa, missä ei ole tarjolla suurta julkista teatteria esiintyä suu-
rena ja osanottavana pienen ihmisen puolesta.

Eklundin kirjoitukset antavat kuvan leppymättömästä kris-
tinuskon kriitikosta, joka ei halua ymmärtää kristinuskon pe-
rustotuuksia oikein kun hän antaa ymmärtää Jumalan sallivan 
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kärsimyksen siksi ettei Jumalaa ole olemassa ehkä siksi, että 
hän pitää ”punaisena pyhänä tekstinään” kotkalaisen nyt jo 
kuolleen ja kuopatun sosiaalidemokraattisen Eteenpäin-leh-
den, jossa muuten aloitti lehtimiesuransa Hymy-lehden ja 
Suomen ensimmäisen ilmaisjakelulehti Tamperelaisen pe-
rustaja Urpo lahtinen, 9.12.1905 näytenumeron esipuheessa 
ilmaistua ohjelmajulistusta: 

”Eteenpäin tulee arkailematta paljastamaan yhteiskunnalli-
sia epäkohtia, kirkollisia valheita ja uskonnollisia harhakuvia.”

Samalla hän viittaa kintaalla kristinuskon yhteen tärkeim-
pään tehtävään, osoittaa ihmisille ”tietä valoon ja harmo-
niaan”, kuten metropoliitta Ambrosius on opettanut. Antaa 
ihmisille aineksia elämiseen ja jaksamiseen arjen ristiriitojen 
ja joskus kovienkin olosuhteiden keskellä. 

Vai onko niin? Ovatko Ambrosiuksen sanat vain tahallis-
ta tyhmien harhaan johtamista ja luterilaisesta papista orto-
doksipapiksi piispanhattu mielessään kääntyneen ovelan sekä 
tyhjää korkeakirkollista sanahelinää viljelevän metropoliitan 
virkaan kuuluvaa itseään tylsästi vailla totuutta ja aitoa sydän-
tä olevaa selittämisvelvollisuutta täynnä?

On, jos lukee tarkkaan Eklundin kirjoituksia rivien vä-
listä, samoin kuin 21 oppituntia maailman tilasta kirjoitta-
nut Yurad Noah Harari sanoo, ettei pidä koskaan aliarvioida 
ihmisten tyhmyyttä; tyhmyyttä, hyväuskoisuutta ja älyllistä 
laiskuutta käyttävät hyväkseen uskonnolliset helppoheikit, 
silmänkääntäjät ja markkinamiehet edelleen, sillä tyhmyys 
on edelleenkin maailman kannattavin bisnes. 

Esimerkiksi Helsinki on alettu mainostamaan jo aaveiden 
pääkaupunkina ja koko konseptia ollaan tuotteistamassa ko-
vaa vauhtia yhdeksi tärkeäksi osaksi kaupungin matkailubis-
nestä. Hiljattain julkaistiin Vanessa Kairalahden ja Karolina 
Kouralan kirja aiheesta ”Helsingin henget- opas” (SKS 2018).

Vanhat uskomukset, taikausko ja usko yliluonnollisiin 
elää ihmisissä lujasti huolimatta tieteen edistysaskelista ja se-
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lityksistä kaiken tapahtuvan vain oman päämme sisällä tai 
kuten filosofi Ludvig Wittgenstein kirjoitti ”Tractatus Logico 
-Philosophicuksessa” klassisen määritelmän kielen suhteesta 
maailmaan: kieleni rajat ovat maailmani rajat. Hänelle kaik-
ki filosofia oli kielen kritiikkiä eikä hän ymmärtänyt kuinka 
voitiin yrittää selvittää ihmisen maailmaa koskevan tiedon ja 
kokemuksen logiikkaa, jos lyötiin laimin kieltä, jolla tämä 
logiikka muotoiltiin.

Wittgenstein kirjoitti myös kirjan ”Varmuudesta”, mikä 
käsittelee epävarmuutta ja sopii hyvin kuvaamaan filosofis-
ten itsetutkiskelujen pyörittämää ihmisen todellista laatua ja 
olemista maailmaksi kutsutussa paikassa eväinään vain oma 
epäily ja kyky selviytyä ja elää ristiriitojen keskellä. 

Ja sitten vielä väitetään, että Suomi on maallistunut lute-
rilainen maa vaikka se ei pidä paikkaansa. Luterilainen Poh-
jois-Eurooppa, Suomi mukaan lukien on yhtä taikauskoinen 
ja taipuvainen piilouskonnollisuuteen kuin aikaisempinakin 
vuosisatoina, ainakin jos tarkastelee, millaista uskonnonope-
tusta koulussa annetaan (mutta kukaan ei puhu siitä, että Saa-
tana on Jobin kirjan mukaan myös Jumalan poika).

Mark Twainin ”Matkakirjeitä maasta” Saatana kirjoittaa 
kirjeessään arkkienkelikamuilleen taivaaseen, miten ihminen 
on palkannut opettajia, jotka sanovat hänelle että hän pääsee 
taivaaseen:

”He kertovat hänelle myös, että on olemassa helvetti, 
iankaikkinen tuli, ja että hän joutuu sinne, jollei hän pidä 
käskyjä.” 

Uskonnonvapaus on viime kädessä sama asia kuin sanan- 
ja valinnanvapaus, sillä jos tarjolla on vain yksi vaihtoehto, 
se ei ole uskonnonvapautta; se ei ole lainkaan vapautta vaan 
valheeseen käärittyä orjuutta, käskyjä, asenteita ja vallan vää-
rinkäyttöä viattomia uhreja vastaan. 

Elämä on jatkuvaa taistelua vallasta. Juuri tästä on myös 
kysymys pinnan alla kytevästä taistelusta siitä, kenellä on 



235

oikeus tulevaisuudessa omistaa totuus ja vapaus puhua siitä 
silloin kun puhumme myös uskonnoista ja erityisesti niiden 
suhteesta totuuteen, kulttuuriin ja valtiovallan heille suomista 
oikeuksista ulottaa se kansalaisiinsa.

Yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla koossa erilaiset 
yhteiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, työttömyys ja 
ilmastokatastrofit. John Locke uskoi ihmisen olevan ”tabula 
rasa”, tyhjä taulu, syntyessään ja kokemusten muokkaavan 
ajatuksia; tarkoitusten käsittäminen ja ymmärtäminen edel-
lyttää myös tarkoitusten edellytysten, uskomusten ja niiden 
takana olevien yksinäisten ajatusten sekä niiden välillä olevan 
mentaaliseen maailman ymmärtämistä. 

Suomen Kuvalehden numerossa 36/2018 toimittaja Vappu 
Kaarenoja jatkoi 15.9.2017 Jukka Jouhkin, joka on etnolo-
gian dosentti ja antropologian lehtori Jyväskylän yliopiston 
historian ja etnologian laitokselta suositussa www.antroplogi.
fissä kommentoimaa keskustelua tunnustuksellisesta uskon-
nonopetuksesta otsikolla ”Pyhä koulussa”. 

Suomen Kuvalehden juttu alkaa sillä, kun toimittaja esit-
telee nelosluokkalaisille tarkoitetussa luterilaisevankelisen us-
konnon Aarre-nimisessä työkirjassa tehtävän, missä väitetään 
enkelin ilmestyneen paimenille ja ilmoittaneen Jeesuksen 
syntymästä. 

Oppilaiden tehtävänä on yrittää erottaa oikeat väittämät 
vääristä. Toimittaja puuttuu heti enkeliväitteeseen. Niistä ei 
ole hänen mukaansa todisteita. Silti Aarre-kirjassa oikea väite 
on: enkeli ilmoitti.

Matteuksen 24:50-51 jakeiden mukaan enkelit eivät ole 
mitään lapsille sopivia ihmisten suojaamistarkoituksessa 
maanpäälle lähetettyjä hyväntahdonlähettiläitä vaan myös 
kuin pelottavia ”ankeuttajia” Harry Potter kirjojen tapaan:

”Ihmisen poika lähetti enkelinsä, ja he kokoavat hänen 
valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoitta-
vat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä 
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itketään ja kiristellään hampaita.”
Suomen Kuvalehden toimittajan tekemä juttu ei ole huo-

no, mutta se tuntuu junnaavan paikoillaan ja toistavan ilman 
yllätyksiä moneen kertaan sanottua tarjoamatta keskusteluun 
mitään sellaista uutta, mitä ei olisi jo kerran tehty. 

Jutun tehnyt toimittaja näyttää vain googlanneen tarkkaan 
edellisvuoden keskustelut ja on sitten tehnyt niistä lehteensä 
pliisun ja lukukelpoisen yleisversion kaikkien journalististen 
sääntöjen mukaan esittelemällä tarkkaan kolikon molemmat 
puolet sanoilla, joiden vaikuttavuus on suurempi kuin lausei-
den välitön merkitys. 

Jutussa kerrotaan, että opettaja voi kertoa evankelislute-
rilaisen uskonnon tunnilla asioita, jotka ovat ”kristillisestä 
näkökulmasta totta” vaikka ne eivät ole totta tieteellisestä, 
todistetusta näkökulmasta katsottuna. 

Suomen Kuvalehden toimittajan tekemä juttu kertoo 
enemmän valtamedian konservatiivisena ja tyylikkäänä ää-
nitorvena toimivan lehden ja sen edustamien taustavoimien 
tavasta esittää asioita, kuin itse asiaa mistä se on kertovinaan. 

Mutta myös siitä, miten ”syyllisten viittaa yritetään poik-
keuksetta aina asettaa muiden kuin syyllisten päälle. SK:n 
jutun luettuaan tulee sellainen olo, kuin asialle olisi yritet-
ty tehdä vuosikymmenet uutterasti kulissien takana jotain, 
mutta aina on jääty loppumetreille. Näin ei tietenkään ole. 
Uskonnonopetuksen järjestäminen on poliittinen kysymys, 
minkä voi järjestää yhdellä ministerin päätöksellä mihin suun-
taan ministeri itse haluaa.

Asia on siksi kuuma peruna piilouskonnollisessa maassa, 
missä maantieteellisesti katsottuna kuuluisan ”tango- ja taan-
tumusrajan takana” asuu 2/3 – osa suomalaisista erilaisten 
kristillisten lahkojen hallitsemalla uskonnollis-isänmaallisen 
konservatismin riivaamalla alueella vailla oikeaa sanan- ja 
valinnanvapautta vannoen pyhien tekstien koskemattomuu-
teen, vaikka Raamattu on todistettavasti vailla selkeää viestiä 



237

nykyihmiselle ja vain kokoelma erilaisia, eri aikoina ihmisten 
kirjoittamia tekstejä, jotka eivät sano mitään eivätkä sisällä 
tulkintoja, mutta joita tekevät sokeasti niihin uskovat ihmiset 
itse, mikä tekee ne varsin ongelmallisiksi kuulijoille. 

Usko vastaan tieto-akselilla järjellä vastaan tuntemukset ei 
ole mitään tekemistä, sillä Raamatusta ja kristinuskosta pu-
huville on kehittynyt omissa mielikuvituksellisissa tulkinnois-
saan muilta salassa pysyvä hermeettinen koodikielensä, kun he 
todistelevat itselleen uskoaan ja ovat tässä sokeassa uskossaan 
kyvyttömiä kohtaamaan omia ajatuksiaan. 

Jotkut uskaltavat silti pitää melua toisenlaisista mielipiteis-
tä ja erityisesti ”kaiken pahan alusta ja juuresta”- uskonnon-
opetuksesta. Räväkämmin asiaan tarttuu vuotta aikaisemmin 
Jyväskylän yliopiston dosentti ja lehtori Jukka Jouhki haluaa 
päästä pintaa syvemmälle koko keskustelussa uskonnonope-
tuksessa koulussa:

”Pitäisi mennä vielä pidemmälle ja kysyä, tarvitseeko us-
konnolle omistettua oppiainetta ylipäätään olla kouluissa. 
Uskonnonopetus on koulujen arjessa totuttu tosiasia, mutta 
kouluopetuksen tieteellistä pohjaa vasten sen asema on on-
gelmallinen. Onhan uskontojen ytimessä empiirisen tieteen 
ja varsinkin sekulaarin koululaitoksen näkökulmasta kiusal-
lisen epätieteellinen oletus. Kärjistäen uskonto pohjaa fan-
tasiamaailmaan yli-inhimillisine olentoineen. Toki jumaliin, 
enkeleihin, ihmeisiin tai kuolemanjälkeiseen elämään voi ope-
tuksessa suhtautua symbolisesti, retorisesti tai jopa materialis-
tisen marxilaisesti. Silti voidaan kysyä, tarvitseeko mytologisia 
ihmiskäsityksiä ja maailmankuvia käsittelevä opetus oman 
oppiaineen. Sekulaarimmassa yhteiskunnassa uskonnollisia 
ilmiöitä käsiteltäisiin vain osana psykologiaa, historiaa, yh-
teiskuntaoppia tai vaikkapa kirjallisuutta.”

Sen sijaan, että Suomen Kuvalehden toimittaja olisi us-
kaltanut jutussaan mennä johtopäätöksissä näin pitkälle, hän 
tyytyy teknisluontoisesti kysymää asiaa joltain jonninjouta-
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valta uskonnonopetuksen professorilta, jonka vastaukset ovat 
yhtä pliisuja kuin toimittajan kysymykset eivätkä johda mi-
hinkään muuhun kuin siihen samaan ”ojasta allikkoon”-sys-
teemiin aina silloin kun kysytään ylimmiltä auktoriteeteilta 
jotain sellaista, mikä pitäisi muuttaa, mutta jota ei voida 
muuttaa siksi, ettei vastaaja tietenkään halua sahata samaa 
oksaa millä itse istuu. 

Ilmeisesti tällainen ”tahallinen jääviysongelma” on ollut 
tarkoituskin, sillä kuin tilauksesta seuraavassa numerossa 
5.10.2018 aihetta kommentoi ”auktoriteetillaan” uskonnon-
opettajien liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen, joka tyytyy 
toteamaan, että huoli on ylimitoitettu:

”Voidaan saduistakin keskustella. Enkelikertomusten si-
sällön lisäksi uskonnontunnilla pohditaan myös enkelien ole-
massaoloa ja sitä, miksi niihin uskotaan.”

Uskonnonopettajien liiton vastineesta paistaa taas läpi ”ta-
hallinen väärinymmärtäminen” ja Pohjoisnavalle saakka haise-
va tekopyhyys, kun puheenjohtaja puolustaa tiukasti omiaan 
ja reviiriään väitteellä, ettei uskonnonopetuksessa opeteta 
esimerkiksi ylösnousemusta, vaan harjoitellaan historiallisen 
tiedon ja uskonnollisen tiedon erottamista toisistaan. 

Se ei pidä paikkaansa. Jos näin olisi, oppilaat saisivat visai-
sen pähkinän heti ensimmäisten vuosien jälkeen purtavaksi 
ja kysymyksen: Miten on mahdollista, että Uuden Testamen-
tin kaanoniin hyväksytyt kirjat olisivat muka Jumalan sanaa 
mutta äänestyspäätöksin hylätyt apokryfiset kirjat taas eivät?

Tunnustuksellisen uskonnonopetus on kuin sokeroidun 
ja kaunistellun uskomusmaailman ujuttamista kauniina 
värikuvina alttiiden lasten mielikuvitukseen kasvamaan ai-
kapommina pienten ihmisalkujen päähän räjähtääkseen Ju-
malan kaipuuna aikuisena, sillä uskontososiologien mukaan 
uskovaiseksi ryhtyminen johtuu usein siitä, että ihmisellä on 
mielessään jokin kuva tai kokemus asiasta.

Jo pelkästään lause totuudenvastainen ”Raamatun ilmoitus 
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on lopullinen ja täydellinen” on ristiriidassa älyn ja epäilyn 
kanssa ja todistaa vain sen, että uskoville Raamatun idea on 
tärkeämpi kuin itse Raamattu. Skottifilosofi David Hume 
rohkaisi ihmisiä epäilemään pyrkiessään tutkimaan jokaista 
käsitystä nähdäkseen, oliko se koottu todellisuudenvastaisesti:

”Skeptinen epäily sekä järjen että aistien suhteen on tauti, 
jota ei voi koskaan perin pohjin parantaa, vaan sen täytyy 
palata luoksemme alinomaa, vaikka kuinka häätäisimme sitä 
ja joskus tuntisimme siitä kokonaan vapautuvamme.”

Tiedon olemukseen, luotettavuuteen ja varmuuteen Hume 
tarjosi kausaalilakia, jonka mukaan kaikella täytyi olla jokin 
syy. Humen pääteos ”A Treatise of Human Nature”, mikä on 
samalla sekä brittiläisen empirismin merkkiteos että uuden 
ajan filosofian klassikkoteos, jatkaa I-kirjassa kyselyä ulkomaa-
ilman olemassaolosta. 

Humen mukaan ajatukset voivat koskea vain mielen si-
säisiä ideoita, joten ulkomaailman olemassaololle ei ole var-
sinaista perustelua. Humen skeptisyys näkyy siinä, että hän 
heti alkajaisiksi sanoo, että uskomuksen perustelemiseksi tai 
todistamiseksi tarvitaan toisia uskomuksia, mutta periaattees-
sa nekin vuorostaan kaipaavat perustelua. 

Jouhkissa on tervettä ”humelaista skeptisyyttä”, kun hän 
tunnustaa, että uskonnollisuus voi tuoda lohtua elämään, an-
taa auktoriteettia arvoille tai motivoida kokonaisia kansanliik-
keitä yhteiskunnalliseen muutokseen. 

Tässä on tärkeä Jouhkin ero Suomen Kuvalehden toimit-
tajan sisäsiistiin ja mitäänsanomattomaan juttuun. Jouhkin 
juttu on terävän kantaaottava ja ryhdikkään poleeminen sekä 
antaa ymmärtää älyllisesti, että vaikka uskonto on monille 
tärkeä ilmiö, se ei tarkoita, että uskonnollinen mytologian 
opettaminen ja levittäminen olisi koulutoimen tehtävä:

”Juuri tämä on uskonnonopetuksen ongelma: Kuinka 
oikeuttaa kokonainen uskonnolle omistettu oppiaine — oli 
opetus sitten jaettu lahkoittain, uskontokunnittain tai kaikki 
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uskomusjärjestelmät yhdistäen — kun uskontojen tieteellinen 
pohja on niin kyseenalainen? Onko jopa eettisesti kyseen-
alaista perehdyttää lapsia perinpohjaisesti ajatteluun, joka 
kumpuaa niin vahvasti mytologiasta — vaikka valveutunut 
opettaja sen ääneen sanoisikin?”

Uskonnon opetussuunnitelma T3:sen mukaan uskonnon-
opetuksen tehtävän pitäisi olla auttaa oppilasta tunnistamaan 
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. 
Enkelihöpinöistä on ollut paljon haittaa aiemminkin mm. 
Norjan kuningashuoneessa. Tein vuonna 2007 jutun suo-
malaismedioille Norjan kansainvälisestä lehdistökeskukses-
ta Oslosta Norjan prinsessa Martha-Louisen perustamasta 
enkelikoulusta, missä mainoksella yritettiin huijata kalliisti 
maksavia kurssilaisia mukaan vuoden kurssille, jonka lopuksi 
osallistujille luvattiin mahdollisuus nähdä enkeli.

Olisiko tätä tapahtunut, jos hyväuskoinen ja herkästi höy-
näytettävä prinsessa ei olisi osallistunut nuorena koulussa 
uskonnonopetukseen ja saanut tunnettua tyhmyyttään liikaa 
vaikutteita siellä totena kerrotuista uskonnollisista saduista ja 
enkeleistä? Eräs vastaus voisi olla suomalaisen koululaitoksen 
taholta Jouhkin mukaan, joita on yleensä kahdenlaisia uskon-
nonopetuksen suhteen: 

”Uskonnolla on pitkät perinteet” ja/tai ”Uskonto on tärkeä 
maassamme/maailmassa”. Tutkijan näkökulmasta kiintoisaa 
on se, että opettamalla uskontoa koululaitos itse ylläpitää sen 
perinnettä. Ja tähän perinteeseen se viittaa perustellessaan us-
konto-oppiaineen tärkeyttä.” 

Entä miksi toimittaja unohtaa kokonaan toisen valtionus-
kontomme, ortodoksisen uskonnonopetuksen, jossa puhu-
taan jopa yhdeksänluokkaisesta enkelimaailmasta, ylienke-
leitäkin on peräti yhdeksän, joista luterilaiset tuntevat vain 
Mikaelin ja Gabrielin? 

Ehkä siksi, että siellä ei opeteta pelkästään enkeleistä vaan 
enkelien lisäksi lukuisista muista pelottavilta lapsen mielessä 
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ympärillämme pörräävistä kummallisista hengellisistä siivek-
käistä kuten; serafit, kerubit, valtaistuimet, herraudet, voi-
mat, vallat, hallitukset, sekä jo mainitut ylienkelit ja tavalliset 
enkelit. 

Samalla joutuu vähintäänkin outoon valoon Tuovi Pääk-
kösen vastineessa esittämä väite, ettei ole syytä huoleen us-
konnonopetuksesta siitä, että lapsen ajattelussa nämä asiat 
sekoittuisivat keskenään.

Enkelit kuuluvat satumaailmaan ja tärkeänä osana niin 
idän kuin lännenkin kulttuurihistoriaa, ja niistä sopii puhua 
esimerkiksi ortodoksina tunnettu kirjailija Torsti Lehtinen, 
jolle ”Raamattu ei ole tieteellinen teoria Jumalasta vaan sinfo-
nia elämästä täynnä ristiriitoja ja jännitteitä”, ja joka kirjassaan 
”Syntiset saarnat”(Arktinen banaani 2014) toistaa ortodoksi-
en enkelinäkemyksen sanasta sanaan ilman epäilyä tai vihjet-
täkään että sekä enkelit että Johanneksen ilmestys ovat hurmi-
oituneen uskonnollisen mielikuvituksen tuottamaa sepitettä:

”Raamatun enkeleillä on kullakin omat tehtävänsä. Enkelit 
suojelevat niitä, jotka panevat turvansa jumalaan. Vanhassa 
testamentissa mainitaan Gabrielin lisäksi nimeltä enkeliruh-
tinas Mikael, joka välittää Jumalalle ihmisten rukoukset ja 
johdattaa sielut taivaaseen. Johanneksen ilmestyksessä Mikael 
johtaa taivaan joukkoja taistelussa langenneita enkeleitä vas-
taan.”

Toisaalta Lehtinen näyttää ymmärtävän Tolstoita, jonka 
mukaan usko Jumalaan antaa elämälle tarkoituksen vaikka-
kin Tolstoi myös epäili, että usko on ahdistuneen ihmisen 
hädissään tekemä älyllinen, filosofinen itsemurha. Hänestä 
usko iankaikkiseen elämään näytti pelkältä illuusiolta, johon 
itselleen rehellisen ihmisen ei pitäisi turvautua.

Tolstoi oli ortodoksiuskon kaunokirjallinen uskonpuh-
distaja. Lehtinen voisi selityksissään hieman pidemmälle 
mennessään, löytää ortodoksin mieliin kätkeytyvää todelli-
seen mieleen ja kieleen pohjautuvaa olemusta – ortodoksia 
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ihmisenä ja hänen ihmiskuvaansa, joka on paljon elämän-
läheisempi ja lämpimämpi kuin mitä kirkon opit ovat. Vai 
onko? Epäilenpä, sillä ortodoksien näkemys itsestään kirjojen 
perusteella on jäykkä ja etäinen - suomalaiset ortodoksikirjat 
painottavat perinnettä (karjalaisuus) kyllästymiseen saakka. 
Mutta puhdasta olemista ei sieltä löydy, sillä ajattelusta ei tee 
vielä toimintaa se, että siitä aiheutuu vaikutuksia tai sitä so-
velletaan.

Höpöpuheet enkeleistä perustuivat Pseudo-Dionysios 
Areopagiitan opetuksiin kuten tiedämme. Juuri hän järjesti 
taivalla silloin riehuneet lukemattomat enkelien joukot siis-
tisti kolmeen eri hierarkiaan ja ne edelleen kolmeen joukkoon 
ja kuoroon. Niistä on vuosisatojen kuluessa muodostunut 
dogmi, vaikka Helsingin metropoliitta Ambrosius väittääkin 
päinvastoin etteivät kirkon keskeisiä tunnusmerkkejä ole do-
gmatiikan paksut ”summat”, ei kirkollisen hallinnon hierark-
kiset organisaatiot, vaan pyhiinvaelluksella oleva Jumalan kan-
sa, mikä vaikuttaa tyypilliseltä korkeakirkolliselta, ekumeniaa 
korostavan luterilaistaustaisen metropoliitan sanahölinältä, 
millä ei ole tietenkään mitään konkreettista vastinetta todel-
lisuudessa eikä väliä, koska kukaan, ei edes itse niin lausunut 
metropoliitta, tietenkään usko, sillä kyseessä on perinne, ei 
totuus, estetiikka ei loogisuus, tunne, ei järki.

Perinteen oikea nimi on valhe ja sen hyväksyminen mu-
kavuudenhalun ja typeryyden nimissä niin, ettei mikään kos-
kaan muutu kehdosta hautaan. Ortodoksit puhuvat myös 
siitä, miten ortodoksisen kirkkorakennuksen symboliikka jo 
itsessään vihkii uskovaiset näkymättömän maailman todel-
lisuuteen; kirkko opettaa, että on olemassa niin näkymätön 
kuin näkyväinen, niin taivaallinen kuin maallinen, maailmal-
linen seurakunta. 

Ortodoksisessa kirkkovuodessa enkelien muistolle on pyhi-
tetty marraskuun 8. päivä, jolloin muistellaan kaikkia taivaal-
lisia enkeleitä, joita piisaa ihan kiusaksi asti. Jouhki saa yllät-
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tävän vähän vastauksia vaikka kyseessä on uskonnolliset asiat. 
Jouhki vastaa nettisivuilla ”nimimerkki Pekan” kommenttiin 
eikä näe ongelmalliseksi määritellä uskontoa järjestelmäksi, 
jonka olemassaololle usko yliluonnolliseen on tärkeää. Tämä 
usko puolestaan vaikuttaa uskovien maailmankuvaan: 

”Itse näen, että kouluopetuksen täytyy nimenomaan poh-
jata tutkittuun tietoon, pehmeään ja kovaan. Antti Rokan 
ja Harry Potterin tai muunkaan fiktion vuoksi ei tarvitse äi-
dinkieltä ja kirjallisuutta lopettaa, kunhan kirjojen kohdalla 
tehdään selväksi, että ne ovat fiktiota. Olisin kyllä huolissani, 
jos koulussa alettaisiin opettaa huispaamista tai magiaa, vaikka 
se ei olisikaan tunnustuksellista.”
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Kun pyhyys 
liittoutuu 

auktoriteettiin
”Koen, että Jumala täällä Suomessakin haluaa varoittaa juuri 
tästä väärästä evankeliumista, jossa on väärä Jeesus. Raamatun 
Jeesus on oikea. Hän on Herramme ja Jumalamme. Paimen-
ten, vanhinten seurakunnissa tulisi ottaa selvää minkä tahojen 
kanssa ovat yhteystyössä ja mitkä ovat yhteistyökumppanien 
taustat. Saarnataanko Raamatun Jeesusta ja Raamatun evan-
keliumia. Vakava tilanne kun ei koetella onko opit Jumalasta, 
joiden kanssa ollaan tekemisissä ja yhteystyössä epäraamatul-
listen oppien julistajien kanssa, eikä oikein oteta vakavasti va-
roituksia, kehotuksia, että pitää koetella vaan jatketaan Juma-
lan tahdon vastaista yhteistyötä antikristillisen tahon kanssa. 
Jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan 
tulleeksi on Jumalasta, mutta tämä antikristuksen hengessä 
toimiva taho ei tunnusta Raamatullista Jeesusta, Kristusta ja 
heidän kanssaan helluntaisaarnaajatkin osa ovat eksyneet teke-
mään yhteistyötä. Nyt on aika HERÄTÄ ja tehdä parannus!!!”

-”ääriuskovaishörhöjen” Darknetistä poimittu kommentti 
uskovaiskeskustelun nykytasosta
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Mutta miten on “totuuden (hieman kyseenalainen termi 
tässä tapauksessa)” laita, joka voidaan, vaikka jo Platon sai 
nähdä suurta vaivaa pitäessään pintansa sanan oikeus suhteen 
sofistien rettelöivää ja ailahtelevaista sanan käyttöä vastaan, 
saavuttaa epäilijöiden ja vastaan asettuneiden mielestä vain 
maailman ja historian vastakarvaisella kohtaamisella; siksi 
voimme hyvällä syyllä kysyä itseltämme, miten voisimme 
ymmärtää itsessämme samanaikaisesti vellovan todellisuuden 
ambivalenssin ja sen mustavalkoisen luonteen, menettämät-
tä kohtalokkaasti arjen sietokykyä ymmärtämällä kaikista 
tapahtuneista huolimatta kaiken ohikiitävän hetkellisyyden 
sattumanvaraisuuden oman itsemme luontaisessa päättämät-
tömässä horjuvuuden ristiaallokossa? 

Emme ilmeisesti mitenkään, jos on uskominen sekä antii-
kin skeptikkoja, stoalaisia, Epiktetosta ja Epikurosta unohta-
matta, että puhumattakaan Michel de Montaignen teksteistä, 
joihin tutustumme syvällisemmin tämän kirjan merkeissä hie-
man myöhemmin, mutta mikä tärkeintä–antamalla Tertullia-
nuksen ja Augustinuksen puhua suunsa puhtaaksi sen kristil-
lisen moraalin ja etiikan hengessä, mitä he olivat luomassa ja 
mikä vaikuttaa vieläkin monien kristillisyyden nimiin vanno-
van nykyajattelijan, kuten tunnetun Jyväskyläläisen profes-
sorin, Tapio Puolimatkan taustalla, joka ensi lukemalta vai-
kuttaa “manikealaiselta” ranskalaiskirjailija Andre Maulrauxin 
romaanihenkilö Carcian tarkoittamalla tavalla, jonka mukaan 
hän oli manikealainen erotuksena intellektuellista, joka oli 
sävyjen, asteiden laatujen ihminen; häntä kiinnostaa totuus 
sinänsä ja ilmiöiden moninaisuus.

Ja vaikka ensilukemalta tuntuu, ettei Puolimatka liity mi-
tenkään ortodoksisuuteen, on hänellä paljonkin yhteistä or-
todoksien kanssa kun asiaa lähemmin tarkastelee ja vertailee 
esimerkiksi jo aiemmin siteeratussa apulaisprofessori Pekka 
Metson kirjoituksessaan 1/2018 Historian tietoteema-leh-
dessä maallikkoteologi Markus Paavolan vastineesta vuonna 
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2003 ilmestyneelle Tapani Kärkkäisen ja pastori Heikki Hut-
tusen esitykselle ortodoksisen kirkon ja homoseksuaalisuuden 
suhteesta:

”Hänen homoseksuaalisuutta käsittelevä kirjoituksensa 
ilmestyi vuonna 2004 osana avioliittoa käsittelevää kokoo-
mateosta. Puheenvuoro käynnistyi Suomen Ortodoksikirkon 
parisuhdelaista antamien lausuntojen kritiikillä. Paavola kat-
soi, että lausunnoissa ei ollut otettu selkeästi kantaa samaa 
sukupuolta olevien liittoihin ja homoseksuaalisuuteen yleen-
sä. Paavolan mukaan ortodoksinen perinne on asiassa yksise-
litteinen: mahdollista on ainoastaan homoseksuaalisuuden ja 
samaa sukupuolta olevien parisuhteitten torjuminen.”

Paavola perusti Metson mukaan näkemyksensä sille, että 
kaikki kristillisestä avioliitosta poikkeavat parisuhteet olivat 
vääristyneitä ja vahingollisia. Näkemys kumpusi luomis- ja 
lankeemusopetuksesta, joiden perusteella Paavola määritteli 
homoseksuaalisuuden lankeemuksesta juontuvaksi himoksi 
ja seksuaaliseksi vääristymäksi. Tästä seuraa, että kirkon kanta 
homoseksuaalisuuteen on kielteinen:

”Paavola totesi, että suhtautumisessa homoseksuaalisuu-
teen kirkko on ristiriidassa sekulaarin eetoksen kanssa. Lää-
ketieteen ja psykologian näkemykset ihmisestä eivät voineet 
hänen mukaansa tarjota kestäviä teologisia argumentteja etii-
kan ja pelastuksen kysymyksissä.”

Paavolan lisäksi yhteistä hänellä on ortodoksien kanssa en-
sinnäkin usko oikeaan kristinuskoon sekä Raamattuun Juma-
lan Pyhänä sanana sekä halu noudattaa alkukristillisiä hyveitä, 
jotka tässä tapauksessa ovat Pietari-Paavalin ja Augustinuk-
sen, ja myöhemmin Lutherin ja hieman Calvininkin, josta 
jo mainitsin; kalvinilaista itsepäisyyttähän ja ehdottomuutta 
omaan totuuteen ja sen oikeutuksen hän edustaa tässä pahim-
millaan, jota voi pitää myös nykytitoihin perustuen kylmän 
julmana valheena ja opillisesti epäloogisena sekä hänen yllät-
tävänä Akilleen kantapäänään, sillä kalvinismi kuuluu histo-
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rian menneille lehdille eikä enää vastaa nykyajan pirstaleisen 
ihmiskuvan todellisuuden vaatimaa ajattelua ja toimintaa, ja 
on siinä mielessä vanhanaikaista, että se haisee kauas naiville 
augustinolaisuudelle postinvidualistis-vonluntaristisen ihmi-
sen nykytulevaisuudessa, missä pelinavauksia eivät ole enää 
Descartesista lähtien ollut nöyryys, alistuminen ja miellyttä-
misenhalu vaan vapaus, vaihtelevuus, moninaisuus ja riippu-
mattomuus sekä ennalta arvaamattomuus.

Ortodoksisuuteen Puolimatka on tutustunut sekä Lev Ses-
tovin kärsimyksen avoimen tuntemisen käsitteen että Dosto-
jevskin Anna-vaimon muistelmissaan esittämän kahden eri 
sukupuolen välistä rakkautta kuvaavan kirjoituksen kautta. 
Rakkauden ihanteen epäonnistumista seksuaalielämässä, hän 
kuvailee Boris Pasternakin ”Tohtori Zivagon” tarjoaman Kris-
tuksen anteeksi antamalla uudistamisen toivolla. 

Puolimatka on ovela ja teeskentelee hyvin ettei muka tiedä 
tekstein ongelmana olevaa tekopyhän ihmisen määritelmän 
ongelmallisuutta, sillä kaikki nämä Puolimatkan tarjoamat 
ortodoksiesimerkit edustavat patavanhoillista venäläistä or-
todoksikuvaa Jumalan oikkujensa keskellä hyppyyttämästä ja 
neuroottiseksi tekemästä dostojevskilaisesta riivatusta ihmi-
sestä, ja sopivat ehdottomuutensa takia mille tahansa luteri-
laiselle lahkollekin todisteeksi Jumalan sanan pysyväisyydestä 
ja tärkeydestä syntisen ihmisen nöyrän alamaisen heikkouden 
edessä kuin nyrkki silmään, mutta eivät ole mitään muuta 
kuin se ikuinen uskovien käyttämä veruke viedä ihmiseltä 
absoluuttinen arvo ja oikeus oman elämänsä ratkaisuihin ko-
rottamalla Jumala ihmisen yläpuolelle ja yrittämällä syyllistää 
ihmisen luonnolliset tarpeet olla ja elää ihmisenä.

Palaamme Puolimatkaan Dostojevski-luvun yhteydessä 
ja hänen kirjoituksiinsa Sestovista, Pasternakista ja Dostoje-
vskista. Olen eri mieltä hänen kanssaan lähes kaikesta mikä 
liittyy kristinuskoon, mutta puolustan silti Voltairen sanoin 
henkeni edestä hänen oikeuttaan sanoa mielipiteensä. Sitä 
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paitsi hän on professori. Oman alansa asiantuntija. Ei hän 
lauo mielipiteitään tutkimatta ja perustelematta niitä vaikka 
niin on annettu julkisuudessa vastapuolen puolesta useaankin 
otteeseen ymmärtää.

Tapio Puolimatka ei ole todennäköisesti lukenut mainios-
ti vähän kaikille alta silmäkulmien vinoilevaa Mark Twainin 
“Matkakirjeitä maastani”, ainakaan siitä kohdasta mistä Saa-
tana kertoo kirjeessään arkkienkelikamuilleen taivaaseen, mis-
tä luulee säädyttömyyden syntyneen; yhtenä päivänä Saatana 
kertoo, kirkko ylistää moraalin tajua ihmisen jaloimpana 
ominaisuutena, vaikka tietää että Jumalalla oli siitä kehnon-
lainen käsitys ja että hän kömpelöllä tavallaan teki kaikkensa 
estääkseen onnellisia paratiisinlapsiaan sitä saamasta:

“No niin, Adam ja Eeva siis tiesivät, mitä paha on ja kuinka 
sitä tehdään. He osasivat tehdä erilaisia vääryyksiä, ja niistä 
oli yksi ensi sijalla – se johon Jumala kohdisti eniten huomio-
ta. Tuo yksi oli sukupuolisen seurustelun taito ja mysteerio. 
Heille se oli suurenmoinen löytö, he lakkasivat vetelehtimäs-
tä ja käänsivät siihen koko huomionsa, nuo poloiset hilpeät 
nuoret!”

Saatana jatkaa kertomustaan siitä, miten kesken tuollaisen 
juhlimisen he kerran kuulivat Jumalan kävelevän pensaikossa, 
niin kuin hänellä oli iltapäivisin tapana, ja pelästyivät. Mik-
si? Koska he olivat alasti. Ennen he eivät olleet sitä tienneet. 
Ennen he eivät olleet siitä välittäneet, eikä Jumalakaan ollut 
välittänyt:

“Tänä ikimuistoisena hetkenä syntyi säädyttömyys. Ja 
muutamat ihmiset ovat siitä asti pitäneet sitä arvossa, vaikka 
varmaan menisivät neuvottomiksi, jos joutuisivat selittämään 
syyn.”

Eräs niistä, jotka menevät siitä vielä tänäänkin sekaisin, 
on omassa uskonnollisessa hurmassaan rajusti oireileva pro-
fessori Tapio Puolimatka, joka on juuri siksi maalitaulu ja 
herkullinen esimerkki nykypäivän kiilusilmäisestä, kalmanha-



249

juisesta ja kuolaavasta miespuolisesta nutturapääevankelisesta 
”päiviräsäsläisestä tiukkapiposta”, joka ei anna periksi kiivaan 
Jumalansa puolesta todistaessaan nykyajan hyveinä pidettyä 
suvaitsevaisuutta ja ihmisten vapautta vastaan, koska Puoli-
matka on toteuttanut länsimaisen teologian pitkää perinnettä 
epämuodikkaassa postmodernissa ympäristössään uskoessaan 
Jumalan ilmoittavan sen mikä on oikein kirjaimellisesti ja ju-
listamalla sitä Jumalan ilmestyksinä pitämiensä Pyhien teks-
tien pohjalta.

Ja jos Puolimatka onkin Jumalan etuoikeutettuna ”ylpeä 
kalvinisti” sitä itsekään tietämättä tai ainakaan kehtaamatta 
sitä julkisesti tunnustaa, selitys tuntuu järkeenkäyvältä, sillä 
etuoikeutettujen teologiaksikin pilkattu kalvinismi koros-
ti Jumalan armon valikoitavuutta; Jumalan käskyt koskivat 
vain pelastettuja ja vain he pystyivät ne myös ymmärtämään. 
Kalvinismissa korostetaan myös Jumalan salaista luonnetta. 
Jumala oli käsittämätön ja kaukana poissa eikä mikään mitä 
ihminen teki, vaikuttanut Jumalan ennalta määrättyihin pää-
töksiin.

Mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa: Tapio Puolimatka 
on paljon muutakin, enemmänkin, kuin vain kirjoituksensa 
ja julkinen sylkykuppi vanharaamatullisine mielipiteineen 
vihervasemmistolaisen sateenkaari-Suomen auvoisaa pilve-
töntä taivasta pilaamassa ikävänä muistutuksena luterilaisen 
oikeasta (kalvinistisesta?) ankaruudesta häpeäpilkkuna, jonka 
päälle saa tavatessa sylkeä, ja nylkeä elävänä Paavin aikoinaan 
pannaan julistaman Lutherin tavoin.

Sitäkö hän elämänroolinaan nurinkurisena totuuden pelas-
tajana vääryyden keskellä esittää? Marttyyrinroolia saadakseen 
kannukset taivaspaikkaansa ”Neljännen tietäjän tietä seurates-
saan nöyränä Jumalanpalvelijana” kun hän lammasmaisesti 
antaa periksi eikä edes yritä puolustautua julkisessa väittelyssä 
vaarallisena vastustajana kaikelle sokeaan uskoon perustuval-
le epä-älylliselle hömpälle allergiseksi tiedetylle kollegalleen, 
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Timo Airaksiselle, joka pesee hänet helppona nakkina men-
nen tullen 6-0 tilaisuudessa kuin tilaisuudessa yleisön häm-
mentyneiden ja yllättyneiden katseiden edessä. 

Vai onko oman minänsä julkisuuden fasadiin ovelasti 
piilottanut Puolimatka sittenkin salaa sisimmissään uskonsa 
epäilijä ja masokisti, joka kestää iskut vain siksi että kokee an-
sainneensa ne rangaistuksena epäuskostaan, epäonnistumises-
taan Jumalan silmien edessä lapsuudessa lapsen silmin ankara-
na isänä kokemansa rankaisevan Jumalan luotuna irvikuvana, 
ihan kuin antiikin demonit, jotka laittoivat ihmisten mieliin 
kuvansa ja saattoivat mielen kuvaansa liittyvän lumovoiman 
avulla itsensä kaltaisiksi? 

Sitäkö hän pohjimmiltaan pelkää kadottaessaan itsensä 
epäilyn mentäviin aukkoihin kuin Platonin kolmannessa 
tilassa – khorassa, jossa todellisuuden tekeminen tapahtuu, 
mutta siihen itseensä ei sisälly mitään käsitettävää ja se itse ei 
ole minkään muoto?

Mutta mihin hän piilottaa itsensä ja katoaa noina oman 
yksityisen kadotuksensa, kamppailunsa ja epätoivonsa hetki-
nä? Oman vapisevaan, hylätyn ja yksinäiseen identiteettinsä 
raunioille kadoten, aivan kuin tietäen oman uskonsa pelkäksi 
universaaliksi tyhjyydeksi samoin kuin ne turhat koristeelliset 
sanat, joita toistetaan hänen ja hänen pienen uskovaisporuk-
kansa omituisissa tapaamisissa Jeesuksen verestä ja ruumiista 
yltäkylläisten rukousten tahdittamissa tylsän rituaalinomai-
sissa seremonioissa, kuin turhaan ylläpidettyä tulta takassa 
lämmittämässä, vaikka se on jo aikoja sitten sammunut eikä 
kukaan kylmissään anna armoa kun ketään muuta ei ole kuin 
minä ja sekin vain sekava ja tuuliajolla armoa anomassa tyh-
jyydessä roikkuen vailla mieltä; missä ei olekaan epäuskoiselle 
ymmärtävää ja auttavaa korkeinta kättä nostamassa ylös silloin 
kun pää on upoksissa ja kaikki on mennyttä ja jäljellä on vain 
tyhjää olemattomuutta vailla mitään käsitettävää?

Onko kyseessä sittenkin syvällisempi jaakobinpaini omien 
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sisäisten demonien kanssa Augustinuksen kysymyksen “Quid 
ergo omee, cum deum meum amo? - Ketä rakastan, kun ra-
kastan jumalaani?”-tapaan, sillä Puolimatkan outo lammas-
maisuus julkisissa väittelyissä voi olla reaktio siihen, ettei hän 
kestä ajatusta ettei mitään muuta ole kuin hänen oma epäi-
lynsä; ei Jumalaa, ei häntä, ei mitään sellaista mitä hän haluaa 
vaan sitä mitä hän pelkää ja mistä hän näkee kuvottavimmat 
painajaisunensa, sillä jos Jumala ei ole hänelle se ilmoitettu 
Pyhä ja kaiken ymmärtävä, näkevä ja ylin tahto nimeltään 
Jumala, onko hän sitten Puolimatkan alitajunnan mörkönä 
muiden demonisten voimien välittäjäaineena kuin liukas vaha 
vain muisto häpeästä ja epäonnistumisesta Descartesin Pa-
holaisena tai Mark Twainin sarkastinen maahan karkotettu 
Saatana kirjoittamassa pilkkakirjoitusta itsekeskeisen, oikean 
“pienisieluisen, ehkä jopa parantumattomasti mielisairaan, 
juopon, ailahtelevan ja tappavan kylmän, ei oikein jumalasta 
kääntöpuoli”, ja koko jutussa onkin kyse Puolimatkan pel-
käämän todellisen sokean ja typerän ”mukajumalan” jälleen 
yhdestä suuren luokan limboilusta, epäonnistuneesta kokeesta 
ja perverssistä poliittisesta performanssista nimeltään ihminen 
ja maapallo, vaikka meni tälläkin kertaa vähän vituralleen, 
mutta mitäs noista, niitähän tulee ja menee...who cares?

Puolimatkassa on kuitenkin eräs itsensä koomillisesti pal-
jastava elementti. Kun hän vaahtoaa ja saarnaa oman totuu-
tensa puolesta raivoisasti julkisuudessa ärsyttäen muuten niin 
rauhalliset suomalaiset barrikadin molemmin puolin taistele-
maan yksissä tuumin häntä vastaan, hän omalla esimerkillään 
todistaa todeksi sen, että kieli kieltää meiltä aina sittenkin 
olemuksensa vetäen näin nenämme edessä pidemmän korren, 
sillä kieli on kuin onkin olemisen totuuden talo ja se Jumala, 
josta Puolimatka ei tajua typeryydessään mitään.

Heideggerin mukaan kieli pikemminkin antautuu pelkälle 
tahdolle ja toimenpiteille instrumentiksi, jonka avulla olevaa 
hallitaan. Oleva puolestaan ilmenee todellisuutena syyn ja 
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seurauksen vuorovaikutuksessa.
Kristinuskon ja älyn välinen taistelu vaikuttaa osin jääneen 

kauas jonnekin keski-ajan ja uuden ajan väliseen ilmakuplaan, 
sillä viimeinen kerta, kun joku älykkö tosissaan yritti, mutta 
epäonnistui sovittamaan kristinuskon moraalin ja järjen kes-
kenään selväksi kosmiseksi harmoniaksi, oli romantiikan ajan 
spekulatiivista idealistista filosofiaa edustanut Schelling, jonka 
selitykset jumalasta, ajasta ja pahan mahdollisuuden maail-
masta eivät jaksaneet enää vakuuttaa ketään, koska samaan 
aikaan Saksassa käytiin kiivasta keskustelua Spinozan Etiikan 
ensimmäisestä osasta Jumala.

Silloin keskustelua herätti myös ajatus Jeesuksesta jonkin-
laisena epikurolaisena hahmona, joka sai muut tekemään syn-
tiä koska siellä missä oli nautinto läsnä, siinä ei sen kestäessä 
ollut epikurolaisesti ajateltuna kipua, tuskaa eikä myöskään 
molempia yhdessä, mutta missä saattoi tapahtua hämmentävä 
muutos tietämättömyydestä tietämiseen, mielihyvän ja nau-
tinnonhalun alkuperäisillä lähteillä. 

Tämä kehitys jatkui aina Darwinin evoluutioteoriaan ja 
Neandertalinihmisen löytymiseen 1800-luvun puolivälin jäl-
keen, minkä jälkeen Augsburgin uskonrauhasta 1555 Kon-
tanstinnapolin valloituksesta 29.5.1453 alkanut kristillisen 
maailman pirstaloituminen sai lopullisen niitin 1781 Imma-
nuel Kantin väitöskirjan “Puhtaan järjen kritiikissä” (ennen 
ns. pitkän vuosisadan, romantiikan ajan vanhan vallan ja 
asenteiden murtumista vuosina 1789-1914).

Sen jälkeen maailma alkoi puhua tunteista, mielestä, unis-
ta, uskomuksista ja Jumalasta yksinomaan tieteen keinoin, 
unohtaen Jumalan oikean olemuksen, kristinuskon tarjoaman 
mystisen vapautuksen, yksittäisen ihmisen pelot ja toiveet, 
yliluonnollisten kokemusten ja odottamattomien tapahtu-
mien selittämättömyyden yleiset lait sekä ihmisten tarpeet 
alamaisuus-alainen akselilla vastaan hallitsija-valta, ja se, ke-
nelle kuului lopullinen määräysvalta elämän arvoituksellisista 
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mysteereistä ja totuudeksi väitetyistä lopullisuuksista, jotka 
kaikki haluaisivat omistaa.

Kysymys vapaudesta itseensä ja ajatteluunsa ei ole vähäi-
nen millään tavalla ilmaistuna tai mittarilla mitattuna. Juma-
la ei ole vanhojen kirkkoisien mukaan tarkoittanut elämää 
annetuksi ihmisille pelkästään vain siksi, että hän kuluttaisi 
sen kärsien tylsyydessä, synnittömän hurskaan elämän kiel-
täymyksissä, lihansa kiduttamisessa ja syntiensä katumisessa, 
vaan iloisesti sekä elämästään että itsestään vapauden mah-
dollisuuksina nauttivina ihmisinä, mikä sallii ihmisen olla on-
nellinen, ja jopa nauttia kaiken hammastenkiristyksen ja her-
rojen alituisen palvelemisen, tautien, sotien, nälänhätien, ja 
kaikkialla vaanivan kuoleman keskellä elämästään, itsestään, 
ja toisistaan täysin siemauksin, kehittäen yksilöllisyyttään ja 
henkisiä kykyjään samalla ilman että koko ajan synkkänä 
vieressä sormea heristelevät ilonpilaajat ja synkät tylsimykset 
olisivat päässeet estämään tähän elämäniloon ja onneen kuu-
luvien luonnollisten tarpeiden tyydyttämistä.

Kysymys on samasta elämän kulkuun luonnollisesti kuu-
luvista eri aikojen ja eri tilanteiden hyväksymisestä, mitä 
Montesquieun tarkoitti puhuessaan terveen ihmismielen 
rakkaudesta vaihtelua kohtaan. Tämä ei ollut Montesquieun 
mielestä mahdollista kehittymättömissä yhteisöissä, sillä ne 
kävivät jatkuvaa kamppailua olemassaolostaan; monipuoli-
sen kommunikaation yhteisössä elänyt ja rikkaan elämän-
kokemuksen omaava hengen ihminen osasi Montesquieun 
mielestä päinvastoin ilmaista tuntemuksensa ilmeikkäästi ja 
monipuolisesti; Montesquieun mukaan ihmiset rikastuttivat 
ja köyhdyttivät itseään toisten samankaltaistensa kanssa, kos-
ka he kehittyivät vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Sokraattisesti ajateltuna, oikea oivallus johtaa usein myös 
oikeaan toimintaan, ja vain siitä, joka tekee oikein, tulee ”oi-
kea ihminen” moraalisessa mielessä, sillä vakaumuksensa vas-
taisesti toimivan ihmisen on mahdotonta olla onnellinen ehkä 
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myös siksi, että meillä on edelleenkin epävarma käsitys siitä 
mitä aistimme, koska varmaa tietoa voimme saada vain siitä, 
mitä ymmärrämme järjen avulla. Eikö meidän tulisi silloin 
tutkia ihmisen henkeä kristittyjen itsensä puolesta ei-uskon-
nolliselta kannalta tarkemmin ja kysyä tärkeä kysymys: miksi 
ihmiset eivät halunneet tulla vahvoiksi uskoen omaan itseensä 
ja voimiinsa vaan halusivat pysyä säälittävän heikkoina ja tois-
ten johdateltavissa liekanarussa?

Aristoteleen mukaan sääli oli sairaalloista ja sitä piti välttää. 
Ihminen oli tietoisuus, mikä tässä yhteydessä oli jokseenkin 
sama asia kuin henkisyys. Henki taas oli meille niin tuntema-
ton alue, että monelle koko käsite on edelleenkin yhtä vieras, 
pelottava ja jotenkin epämääräinen kuin menneinä aikoina; ja 
kuitenkin ihminen elää hengestä. Henki on yhtä alkuperäinen 
ja välttämätön asia kuin luonto.

Hengen laajaa todellisuutta voi käsitellä myös ”ylitajun-
nan”-käsitteen kautta. Ylitajunta ei ole sama asia kuin henki, 
vaikka ylitajunta ja henki ovat välineitä ihmisen tutkimiseen. 
Eikä ihminen ole vain henkeä, tietoisuutta. Ihminen hah-
mottaa itseään aineen ja hengen kautta. Yleensä nämä jaot 
ovat sellaisia, että molemmat puolet ovat jollakin tavalla ehkä 
tietyissä tilanteissa totta, tai molemmat sisältyvät jotenkin 
toisiinsa.

Yksi tapa määritellä ihminen on ihmisen perustavat suun-
tautumistapansa: maailma on pyrkimystä ja maailma on myös 
tosiasioita ja ihmisen mukanaoloa, mutta ei ole mitä tahansa, 
sillä hengen ja moraalin lait eivät ole olemassa samalla tavalla 
kuin luonnon lait. Kristinusko oli jo menettänyt pelin epäi-
lylle ja kieltämiselle siitä lähtien, kun ihminen Kantin sanojen 
innostamana yritti ottaa Jumalan paikan maailmassa ja vastata 
itse aiemmin Jumalalle esittämiinsä käsittämättömyyksiin.

Augustinuksen vaikutus näkyy tänään muissakin kristi-
tyissä kuin Tapio Puolimatkassa, kuten kristinuskon taustalla 
vaikuttavan Augustuksen “civitas-opissa”, jonka mukaan maa-
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ilmanhistoria oli todellista ja jokapäiväistä kamppailua valon 
ja pimeyden yhteisöjen välillä, sillä inhoamiensa manikealais-
ten tavoin myös Augustinus näki näiden yhteisöjen elävän 
sekoittuneena maan päällä, kun hän sanoi, että valtakunta, 
josta oikeamielisyys puuttui, oli täysin roistojoukkoon verrat-
tavissa, ja siksi hän kirjoitti “Jumalan valtion” yhdeksännessä 
kirjassa alaotsikolla “Millainen tieto tekee pahat henget niin 
rohkeiksi”:

“Tämä sanan johto antaa muuten jo huomionarvoisia viit-
teitä, jos katselemme asiaa Pyhän Raamatun valossa. Henki-
olentoja nimitetään nimellä “daimones” järkevyyden ja tiedon 
perusteella. Sana on kreikkaa. Apostoli sanoo kuitenkin Py-
hässä Hengessä: ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.” Jos 
tämä ymmärretään oikein, se tarkoittaa sitä, että viisaudesta 
on hyötyä silloin kun siihen liittyy rakkaus. Rakkaudetta se 
paisuttaa eli ohjaa röyhkeyteen ja tyhjänpäiväiseen pöyhkeilyyn. 
Pahoilla hengillä on siis rakkaudetonta tietoa, ja siitä syystä ne 
ovat paisuneita ja röyhkeitä. Ne tietävät kyllä jumallaisen kun-
nioituksen ja uskonnollisen palvelun kuuluvan toisi Jumalalle. 
Silti ne ovat kahmineet kunniaa niin paljon kuin mahdollista 
ja keneltä vain onnistuvat sitä saamaan. Ihmissielut eivät tiedä, 
mikä voima on Jumalan nöyryydellä, joka on ilmestynyt Kris-
tuksessa pahojen henkien röyhkeyttä vastaan. Tämä röyhkeys 
on pitänyt ihmiskuntaa vallassaan niin kuin se ansaitseekin. 
Ovathan ihmiset pahojen henkien kaltaisia röyhkeydeltään 
vaikkeivat tiedoiltaan.”

Entinen luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma pohti 
samaa kysymystä puheessaan työterveyden edistämiskeskuksen 
seminaarissa Helsingissä 7.6.2001. Paarma ymmärsi kyseessä 
olevan syvällisen asian. Itse asiassa elämän kaikkein syvimmästä, 
siitä mikä ja kuka minä ihmisenä olen:

”On kyse itseymmärryksestä, identiteetistä. Elämän kaik-
kien kohtalokkaimmat, vaikeimmat ja syvimmät kysymykset, 
ne, joiden eteen useimmat meistä tavalla tai toisella joutuvat 
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pysähtymään ainakin jossain elämänsä vaiheessa, ovat juuri 
näitä: kuka minä olen, mikä on elämäni tarkoitus ja päämää-
rä, mikä on suhteeni kuolemaan. Miten jaksan elää, mistä saan 
voimaa?”

Paarman esittämät kysymykset ovat elämän peruskysy-
myksiä, mutta elämän mielekkyys, laatu ja jaksaminen ovat 
koetuksella silloin kun kristinusko saa painaa puumerkkinsä 
näihin, sillä sen yksi suurimmista ongelmista on Raamatun 
ummehtunut ja ihmisvihamielinen ihmisnäkemys, ja sen eh-
doton vaatimus kunnioittaa ylhäältä annettuja totuuksia ja 
määräyksiä sekä vaatimus hypätä mukisematta valmiiksi ka-
tettuun pöytään, vaikka Paarma on tietenkin asiasta eri mieltä:

”Siinä ihminen asetetaan paikalleen kolmen suhteen avulla. 
Ihminen itsessään ei ole juuri mitään; hän tulee ihmiseksi ol-
lessaan suhteessa Jumalaan, toisiinsa ja luontoon.” 

Ilmestyskirjassa 22:1-5 kerrotaan pelottava kauhunäky Uu-
desta Jerusalemista, minne Jumalan valitut pääsevät asumaan, 
ettei siellä ole enää yötä. Eivätkä he tarvitse lampun tai aurin-
gon valoa, sillä ”Herra Jumala” on heidän valonsa.

Uudesta testamentista poisjätetyssä gnostilaisessa Johan-
neksen salaisessa kirjassa itsekäs Jumala on äkkiarvaamaton, 
ylimielinen ja mieletön touhuissaan eikä välitä muista. Hän 
on kuin Tähtien sodan valot tähtitaivaalla näkymättömänä 
kaikkeuden yläpuolella. Raamatun tekstien ja kristinuskon 
suurin ongelma on alistaa ihminen osaksi ylhäältä tulevia 
käskyjä oman itsensä tahdottomaksi välikappaleeksi valmiiksi 
pureksittuun maailmaan, missä ei ole sijaa omille ajatuksilla ja 
epäilylle. Ihminen tulee kuitenkin onnelliseksi vain käyttäes-
sään kaikkia kykyjään ja mahdollisuuksiaan Nietzschen ”Näin 
puhui Zarathustra” sanoin:

”Ja se mitä sanotte maailmaksi, teidän pitää ensin luoda: 
teidän järkenne, teidän kuvanne, teidän tahtonne, teidän rak-
kautenne pitää itse siksi tulla!”

Tavallisilla ihmisillä on onneksi arjessa myötäsyntyinen 
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kyky ja oikeus päättää asioistaan ja tehdä valintoja, jotka heistä 
tuntuvat hyviltä, huolimatta siitä että ikäviä asioita levitellään 
julkisesti kaiken kansan nähtäville.

Eläkkeellä oleva psykologian professori Markku Ojanen 
kirjoittaa ”Vaihtoehtoisia faktoja” (Minerva 2017)–kirjassaan, 
että vaikka auktoriteetit kuuluvat elämään, niiden vaarat nä-
kyvät päivittäin:

”Me annamme auktoriteeteille liian paljon valtaa varsinkin 
silloin, kun tulkitaan ideologioita ja uskontoja. Auktoriteetit 
syöttävät pöyristyttäviä valheita oman kansakunnan historias-
ta ja vastustajien varallisuudesta. Auktoriteetit tietävät kaiken, 
olipa kysymys taloudesta, historiasta, ihmissuhteista tai onnel-
lisuudesta. Kun pyhyys liittoutuu auktoriteettiin, seuraukset 
ovat erityisen vaarallisia. Silloin hallitsijan tai valtion loukkaa-
minen on vakava rikos, josta rangaistaan ankarasti.”

Nykyjään inhottavista asioista ja ihmisistä on vaikea päästä 
eroon niin kuin ennenkin, mutta on hyvä oppia ymmärtä-
mään Oscar Wilden sanoin: samat ihmiset, jotka eilen nuo-
livat saappaitani, ovat tänään valmiit sylkemään minua päin 
kasvoja. Mennyt maailma ei ole ollut Wildelle mikään onnela. 
Olisi vaikea kuvitella tätä älyllisen sarkasmin mestaria min-
kään lajin nöyristelijäksi tai uskovaiseksi.

Mennyt maailma oli ummehtuneen kristillisyyden tukah-
duttama hornankattila, missä etupenkit parhaisiin juttuihin 
oli varattu jumalan maanpäällisille edustajille, etuoikeutetulle 
aatelistolle siihen saakka, kun ne Ranskan Suuressa Vallanku-
mouksessa äkillisesti muuttuivat verisiksi vuonna 1789.

Se maailma oli staattisen energian ja mekaanisen solidaa-
risuuden pakkoavioliitto, missä ihmisten tuli sietää kaikkea 
pahuutta lähellään tietäen ettei pääsisi niistä eroon edes kuo-
lemassa. Heidegger puhuikin olemisen olevan radikaalin oma-
kohtaista ”kuolemaa kohti olemista”. 

Meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä, ja suhteessa ym-
päristöömme raikkaina kysymällä itseltämme alituisen sekä 



258

itsemme että ajattelumme että ennen kaikkea olemisemme 
ja paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka minä olen, 
miksi asia on näin, mikä on totta ja mitä valhetta ja miksi 
en ymmärrä asiaa niin kuin se on, vaan niin kuin sen haluan 
olevan?

Suurin ongelma nykyortodokseilla tuntuu olevan juuri 
tämä ja sen lisäksi se, ettei heillä ole tarjota nykypäivänon-
gelmiin vastaukseksi mitään muuta kuin vanhoja tekstejä ja 
niiden vielä vanhoillisimpia ”kanonisia” tulkintoja dogmeista, 
sillä ortodokseille pyhä sana on muuttumatonta ja usko ki-
veen hakattu pappien kansalle tulkitsemaksi dogmaattiseksi 
opiksi, jota ei saa väännellä ajan muotivirtausten mukaan ku-
ten luterilaisessa kirkossa nykyisin demokraattisesti äänestä-
mällä tehdään, ja katolisessa kirkossa yritettiin tehdä Lutherin 
toimesta 1500-luvulla tunnetuin seurauksin.

Voltaire sanoi, mitä vähemmän taikauskoa sitä vähemmän 
fanaattisuutta ja kurjuutta. Hän myös sanoi osuvasti, ettei 
hänen aikanaan ollut yhtäkään mellakkaa, ainuttakaan uskon-
nollista aggressioita, joihin entisaikojen itseään kunnollisina 
pitäneet kansalaiset eivät olisi sekaantuneet. 

Mark Twainin ”Matkakirjeitä maastani” paholainen antaa 
perin synkän ja lohduttoman kuvan tekopyhästä ja typeryy-
teen taipuvasta ihmisistä. Hänen mukaansa kaikki kansat 
ylenkatsovat toisia kansoja ja kaikki kansat vieroksuvat kaikkia 
muita kansoja koko maailman lisäksi vihatessa juutalaisia ja 
sietävän heitä vain, jos he ovat rikkaita. 

Raamattu saa tietenkin kunnolla kyytiä ilkikurisen paho-
laisen käsissä ihan samalla tavalla kuin kotkalaisen Hannu 
Eklundinkin, kun Twain toteaa, että kun Jumala tuli ensim-
mäisen kerran alas maan päälle, hän toi elämän ja kuoleman; 
tullessaan toisen kerran, hän toi helvetin. Elämä ei ollut arvo-
kas lahja, mutta kuolema oli. Raamatun laki sanoo: Älä tapa. 
Jumalan laki, ihmisen sydämeen hänen syntyessään istutettu, 
sanoo: Tapa. Selvä on siis, että hän ei voi pitää omia käskyjään.
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Välissä on Kirjurienkelien viraston anomusosaston tammi-
kuun 20.päivänä kirjaama kirje hiilikauppias Abner Scofieldil-
le New Yorkin Buffaloon osoittaakseen millaisia mielettömän 
maailman mielettömyyksiä tekevät mielettömät ihmiset ovat 
silloin kun he luulevat ettei kukaan muu kuule heitä kuin 
”enkelit”. Tässä siitä mehevimmät palat:

”Mitä tule rukouksiinne 19. pnä päättyneen viikon osalta, 
minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa. Rukous hintaromah-
duksesta kilpailevalla alalla, kivihiilimarkkinoilla. Myönnetty. 
Rukous koettelemuksen lähettämisestä sille miehelle tai hänen 
perheelleen, joka on perustanut vähittäismyyntiä harjoitta-
van kilpailevan hiilitarhan Rochesteriin. Myönnetty seuraa-
vasti: kurkkumätää 2 tapausta, joista 1 kuolemaan johtava; 
tulirokkoa 1 tapaus, kuurouteen ja vähämielisyyteen johtava. 
HUOM! Tämä rukous olisi kuulunut kohdistaa mainitun, 
alaisen asemassa toimivan henkilön esimieskuntaa eli New 
Yorkin Keskusrautatie OY:tä vastaan. Rukous, että väkivaltai-
nen kuolema muodossa tai toisessa kohtaisi naapuria, joka on 
heittänyt tiiliskivellä perheen kissaa tämän ollessa serenadilla. 
Lykätty harkittavaksi sovitteluratkaisua silmällä pitäen, koska 
on ilmennyt, että anomus on ristiriidassa jäljempänä mainit-
tavan, samana päivänä lausutun rukouksen kanssa jne...”
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Mitä alussa oli - vai 
oliko mitään?

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Juma-
la. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä 
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli 
mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän 
tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki us-
koisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän 
tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa 
jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.”

-Johanneksen evankeliumista

Johanneksen evankeliumin mukaan alussa oli sana vähän 
samaan perustavana pysyväistotuutena kuin Väinö Linnan 
”Täällä Pohjantähti” -kirja alkaa ”alussa oli suo, kuokka ja 
Jussi”- tokaisulla, mikä on lyönyt ensi tahdit nykyaikaiselle 
suomalaismytologiselle selitysmallille siitä, miten kansakunta 
milloinkin makaa ja miksi. Tänään tiedämme ettei kristinusko 
ole alussa ollut sitä miltä se tänään näyttää, vaan jotain ihan 
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muuta.
Heidegger muistutti, että löytääkseen vielä kerran olemisen 

läheisyyteen ihmisen täytyisi oppia ”eksistoimaan nimettö-
mässä”. Hänen pitäisi olla myös tietoinen sekä julkisuuden 
viettelyksistä että yksityisyyden voimattomuudesta. Ja ennen 
kuin ihminen puhuu, hänen täytyisi sallia olemisen puhutella 
itseään silläkin uhalla, että tällöin hänellä mitä todennäköi-
semmin olisi vain vähän tai harvoin oikeasti mitään sanot-
tavaa. 

Vain näin sanat saisivat Heidegerrin mukaan jälleen ole-
muksellisen kallisarvoisuutensa (ilmeisesti hän ei ollut kos-
kaan käynyt tai kuullut puhuttavan juroista suomalaisista, 
jotka puhuivat vieläkin vähemmän keskenään kuin ”The 
Brokeback Mountain”-elokuvan homocowboy Ennis), ja ih-
minen puolestaan uudelleen asumuksen olemisen totuudessa.

Silloin myös kaikki epätotena esitetty tieto ja tunnustuk-
selliset uskonnolliset tekstit, jotka vetoavat heikkoon mieleen, 
pitäisi kieltää kokonaan ja lopettaa kaikki turhat me-henkeä 
nostattavat yhdessäolotapahtumat. Heidegger kysyy mistä ja 
miten sitten ihmisen olemus määrittyy?:

”Marx vaati ”inhimillisen ihmisen” tiedostamista ja tun-
nustamista. Hän löysi sen ”yhteiskunnasta”. Hänelle ”yhteis-
kunnallinen” ihminen on sama kuin ”luonnollinen” ihminen. 
”Yhteiskunta” turvaa yhtäläisesti ihmisten ”luonnon”, toisin 
sanoen ”luonnollisten tarpeiden” kokonaisuuden (ravinto, 
vaate, lisääntyminen, taloudellinen toimeentulo). Kristitty 
näkee ihmisen ihmisyyden, humanitas, suhteessa Jumalaan. 
Pelastushistorian mukaan ihminen on ihminen ”Jumalan 
lapsena”, joka kuulee ja ottaa kantaakseen Isän vaatimukset 
Kristuksen hahmossa. Ihminen ei ole tästä maailmasta, sikäli 
kuin ”maailmaa” ajatellaan platonistisen teorian mukaan vain 
ohimeneväksi kauttakuluksi kohti tuonpuoleista.” 

Ohikulkua helpottaisi se, jos uskonnonopetukseen kuu-
luisi Heikki Räisäsen ja Esko Saarisen ”Raamattutieto” (Ota-
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va 1997)-kirja, sillä kirjan takakannessa kirjoittajat kertovat 
nimenomaan kirjan olevan suunniteltu palvelemaan koulun 
raamattuopetusta. Johanneksen evankeliumista kirja kertoo, 
että perimätieto Jeesuksesta oli Johanneksen seurakunnassa 
kehittynyt omintakeiseen suuntaan:

”Merkittävä henkilö suunnan viitoittajana on varmasti ol-
lut evankeliumissa mainittu salaperäinen ”opetuslapsi, jota 
Jeesus rakasti”. Evankeliumi ei ole tämän henkilön kirjoitta-
ma, mutta sen sisältö perustuu paljolti hänen opetukseensa.”

Kirjoittajat kumoavat tieteellisesti monet Raamattuun so-
keasti uskovien väitteet sen pyhyydestä ja yhdestä kirjoittajas-
ta. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa on heidän mu-
kaansa itsessään viittauksia tradition kehittymiseen Jeesuksen 
poismenon jälkeen: esimerkiksi henki opettaa seurakunnalle 
totuuksia, joita Jeesus ei vielä oppilailleen kertonut.

Johanneksen evankeliumi on lähellä harhaoppina myö-
hemmin pidettyä gnostilaisuutta, kun se kuvaa Jeesuksen 
tietä valon maailmasta maanpäälliseen pimeyteen ja takaisin 
kirkkauteen ja että ihminen voi pelastautua maailmasta tai-
vaallisen pelastajan avulla:

”Evankeliumi lienee syntynyt ensimmäisen vuosisadan lo-
pulla, luultavammin Syyriassa. Kirkollinen perimätieto teki-
jästä on sekava. Jeesuksen opetuslapsiin kuulunut Johannes, 
Sebedeuksen poika, tulee tuskin kysymykseen. Vielä toisella 
vuosisadalla eräät kirkolliset piirit vastustivat Johanneksen 
evankeliumia jyrkästi pitäen sitä gnostilaisena tuotteena.”

Lopuksi kirjoittajat toteavat Johanneksen kolmen kirjeen 
heijastaneen sen yhteisön myöhempiä vaiheita, jonka keskuu-
dessa evankeliumi on peräisin:

”Kirjoittaja on ilmeisesti eri henkilö kuin evankeliumin 
tekijä. Saamme tietää, että seurakuntaa raastoivat oppiriidat. 
Näyttää siltä, että osa seurakunnan jäsenistä kehittyi avoimesti 
gnostilaiseen suuntaan. He jopa kielsivät Jeesuksen todelli-
sen ihmisyyden (doketismi). Kirjeet on kirjoitettu tällaisen 



263

opetuksen torjumiseksi. Sen sijaan Johanneksen ilmestys voi 
tuskin olla samoista piireistä lähtöisin.”

Jo aiemmin saksalainen Johann Gottfried Herder oli tul-
kinnut 1770-luvun älyllisessä maailmassa Raamattua ensin 
tuolloin laajasti levineen tavan mukaan allegoriseksi, mutta 
muutti käsitystään (jotkut tulkitsivat sitä edelleen joko kir-
jaimellisesti Jumalan sanana, rationaalisesti eli deistisesti tai 
Jumalan mystiseksi ilmestykseksi) poikkeuksellisesti kansan-
runouden tulkinnaksi ja Israelin kansan mentaalihistorian 
esityksenä.

Pertti Karkama kertoo kirjassaan ”Kadonnutta ihmisyyttä 
etsimässä – johdatusta Johann Gottfried Herderin ajatteluun 
ja herderiläisyyteen Suomessa” (SKS 2007) esimerkiksi miten 
Herderin mukaan ”Korkean veisun” runot eivät olleet Jahven 
ylistykseksi sepitettyjä allegorioita. Hän ei voinut myöskään 
hyväksyä sellaisenaan esimerkiksi Robert Lowtin ja Thomas 
Percyn käsityksiä, että runot oli ymmärrettävä kirjaimellisesti 
todellisiksi rakkausrunoiksi vailla kaikkea allegorisuutta:

”1770-luvulla Saksassa oli jo laajasti hyväksytty käsitys, 
että ”Korkea veisu” oli kaanonista irrallinen maallinen teos ja 
ettei siinä vaikuttanut minkäänlainen jumalallinen innoitus. 
Herderille ”Korkea veisu” oli kansanrunoutta. Jumala ei puhu 
ihmiselle ”ex cathedra” vaan historiassa, ihmisten omissa ko-
kemuksissa ja jokaisen kansan omissa kohtaloissa.”

Herder Karkamanin mukaan säilyttää metafyysisen tul-
kinnan tavan tulkita Vanha testamentti, mutta jumalallisen 
innoituksen hän katsoo kuuluvan yleensä alkukantaisuuteen 
ja siksi myös esimerkiksi Homeroksen eepoksiin, Ossianiin, 
yleensä kansanlauluihin. 

Miksi sitten uskoa sokeasti Raamattuun tai perinteeseen, 
kun se on ilmeisesti sepitettä ja sitä on tällä tavalla kopeloitu? 
Tästä kertoo hyvän lisäesimerkin Itä-Suomen yliopiston ylei-
sen historian professori Jukka Korpela, joka on kirjoittanut 
kirjan ”Miesparin siunaaminen” (Arator 2011), missä hän 
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kuvaa miten kristillisen kirkon historiassa on siunattu myös 
miespareja. 

Siksi hänen mukaansa ihmisten pitäisi olla varovaisia pu-
huessaan jostakin alkuperäisestä järjestyksestä, koska sellaista 
ei ole. Korpela kertoo hajanaisen kristillisyyden mahdollista-
neen hyvinkin moninaisen uskomusten ja kulttien säilymisen 
aina 1000-luvulle sakka:

”Varsinkin Länsi-Euroopassa kirkolliset uudisliikkeet 
huolestuivat noihin aikoihin siitä, että kirkko oli joutunut 
paikallisruhtinaiden haltuun ja luostareista ja hiippakunnis-
ta oli muodostunut maallisia poliittis-taloudellisia yksiköitä. 
Kirkon ryhtiliike alkoi vaatia maallista poliittis-taloudellista 
valtaa ja samalla määritellä yhä täsmällisemmin kirkon ope-
tuksia. Niillä kyettiin kontrolloimaan ja alistamaan niin pie-
niä ihmisiä kuin kuninkaitakin.”

Korpelan mukaan yhtenäinen roomalaiskatolinen oppikin 
syntyi Länsi-Euroopassa vasta 1200-luvulla, mutta idän or-
todoksisessa kirkossa ei hänen mukaansa ole päästy yhteiseen 
näkemykseen tänä päivänäkään muussa kuin yleisissä liturgi-
sissa muodoissa ja opin aivan keskeisimmässä ytimessä.

”Idän ja lännen kirkon keskiaikainen eroaminen ei oikeasti 
merkinnyt yhtenäisen opetuksen hajoamista vaan sitä, että 
Länsi-Euroopassa kirkko määritteli oman oppinsa täsmälli-
sesti, kun taas idässä kirkko ei monestakaan syystä voinut tai 
halunnut tehdä tätä eikä seurata kehitystä lännessä.”

Kaikki ortodoksit, niin Suomessa kuin maailmalla, van-
novat ortodoksisen perinteen nimeen, vaikka on yleisesti 
kyseenalaista, mitä se kenellekin tarkoittaa ja esimerkiksi var-
haiskeskiaikainen kristillisyys sisälsi suuren määrän mystisiä 
riittejä, joilla oikein toimitettuina taattiin Jumalan suosiolli-
suus. Korpelan mukaan ihan tarkkaan ei ole tiedossa milloin 
homofobia tuli kristillisessä opetuksessa keskeiseksi. Juuret 
hän tunnistaa juutalaisesta perinteestä lähteviksi samoin kuin 
siunaamisen ja naisten vieroksumisen, vaikka hänen mukaan-
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sa kristillisen kirkon varhaisvaiheessa oli mukana naispuolisia 
diakoneja ja presbyteerejä.

Kirkon perinne ja Jumalan ilmoittama pyhäsana ja totuus 
joutuu kummalliseen valoon Korpelan kirjaa lukiessa, sillä 
Korpelan mukaan kirkkoon syntyi, tehtiin ja otettiin mitä 
erilaisempiin tarkoituksiin rukouksia ja palveluskaavoja kuten 
myös miesparin vihkimiskaavat:

”Kaikkea inhimillistä ja luvallista haluttiin tukea. Kun nii-
den tukemiseksi piti toimia oikein, tarvittiin oikea kaava. Siksi 
kirkon 2000-vuotisesta perinteestä löytyy mitä erilaisimmille 
asioille siunauksia ja rukouksia.”

Ranskalaisfilosofi Michel Foucaultin mukaan antiikin pe-
rintö oli kuin luonto itse, avara, tulkittava tila: oli vain poimit-
tava merkit sieltä täältä ja pantava ne vähitellen puhumaan.

Korpelan mukaan ajatus siitä, että Jumalaa pitäisi palvella 
on kummallinen siksi, että kaikkivaltias kaiketi osaa ja tietää 
kaiken, joten miksi häntä pitäisi palvoa tai miksi hän rukouk-
sen vuoksi muuttaisi mieltään? Korpelan mukaan tämä piirre 
liittyy kreikkalais-roomalaisen antiikin kohtaloon:

”Kaikkien jumalien yläpuolella oleva Kohtalo oli kreik-
kalaisten mielestä niin totaalinen voima, että sitä ei voinut 
palvoa. Palvonta ja rukoukset kuuluvat kristillisyyteen. Roo-
malaiset ajattelivat, että jumalasuhde on kaksipuolinen. Kun 
ihminen lähestyy jumalaa oikealla tavalla, tämä on velvollinen 
täyttämään anomuksen. Roomalaisen uskonnollisuuden eräs 
keskeinen ajatus oli aloittaa kaikki tärkeät toimet kääntymällä 
jumalien puoleen.”

Silti kristikunnalla ei ole olemassa muuta tietä valittava-
naan kuin joko Raamattu tai Leo Tolstoin pragmaattinen 
kehotus siitä, että ihmisen pitää noudattaa järkensä ja oman-
tuntonsa ääntä yrittäessään selviytyä ja elää jotenkuten kun-
niallista elämää – kumman valitse? Tätä minä olen pohtinut 
koko ikäni Michel de Montaigne turvanani.

Maailma oli Montaingen mukaan vain alituiseen liikkuva 
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keinulauta. Montaignen mukaan kaikkea tätä liikutti synty-
mähumala, jolloin pyrkimys johdonmukaisuuteen ja pitäviin 
argumentteihin oli hänen mukaansa suurempaa houretta kuin 
häilyvyys ja ristiriitaisuus:

”Mikään ei sanottu ei ole niin vahvaa, etteikö se voisi 
muuttua joksikin muuksi, eikä mikään estä ajattelemasta 
asioita aivan toisin. Äkillinen oivallus voi romahduttaa kai-
ken aiemmin sanotun.”

1600-luvulta Descartesin ja Newtonin kehittelemän sys-
teemin, joka oli kiinnostunut ensisijaisesti siitä, mitä ihminen 
voi tietää eli tietämyksemme varmuudesta, ja halusi käyttää 
matematiikan metodeja myös filosofiseen päättelyyn saadak-
seen varmaa tietoa olemassaolomme luonteesta, myötä län-
simaihin levinnyt harhakuva ”varmuudesta”, on peittänyt 
alleen antiikin ajan yhden tärkeimmistä vaatimuksista ”tun-
ne itsesi”, joka oli Delfoin oraakkelin ohjeista myös se, mitä 
Sokrates levitti tehokkaasti Platonin mukaan taikauskoiseen 
ympäristöönsä. Montaignen mukaan vaikutelma tiedon var-
muudesta oli myös varma todiste hulluudesta ja äärimmäises-
tä epävarmuudesta.

Ehkä tässä kaikessa on sittenkin kysymys siitä samasta, 
mitä Nietzsche tarkoitti sanoessaan ”Kirjoituksia kreikkalai-
sista”-kirjansa ”Kreikkalainen Valtio”-luvussa ”kohtalokkaan 
viettelijän tuhonneen orjan viattomuuden tiedon puun he-
delmillä:

”Nyt orjan täytyy lievittää oloaan päivästä toiseen läpi-
näkyvillä valheilla, jotka jokainen tarkkanäköisempi pystyy 
tunnistamaan valheiksi. Niitä ovat oletus ”tasa-arvosta”, niin 
sanotut ihmisten perusoikeudet tai työn arvo. Orjahan ei voi 
käsittää, että arvosta voi puhua ylimalkaan vasta kehityksen 
päätepisteessä, nimittäin siellä, missä yksilö ylittää kaikki ra-
jansa ja missä hänen ei ole enää pakko tuottaa ja työskennellä 
oman elossapysymisensä eteen.”

On Jumala sitten eri todistelujen mukaan olemassa tai ei, 
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se ei vaikuta itse ortodoksikirkkoon, mikä pysyy pystyssä ha-
maan loppuun saakka perinteen voimin, sillä se on Suomessa 
leimallisesti idän, karjalaisten ja venäläisten kirkko sekä periy-
tyvä tapa, uskomus ja osa kulttuuria samalla tavalla syntymä-
ortodoksien otsaan tatuoituna kuin juutalaisille heidän oma 
uskonsa moraalikoodeineen ja sukulaisuussuhteineen.

Tertullianuksesta kirjoittaneen entisen Tampereen piispa 
Juha Pihkalan yhdessä ateistisen skeptikon, avaruustähtitie-
teen emeritusprofessori Esko Valtaojan kanssa kirjoittama 
“Tiedän uskovani-Uskon tietäväni” (Minerva 2010) on la-
jissaan ainutlaatuinen, terävä ja hauskan eloisasti kirjoitettu 
vuoropuhelu uskon-tiedon ja tunteen-järjen välisellä akselilla 
uskosta, tiedosta, moraalin perusteista ja kirkosta sekä us-
kontojen merkityksestä, mitä nyt vain kaksi älykästä ja oman 
alansa puolesta itseironista hyvää ja kohteliaasti alhaiset su-
denkuopat sivuuttavaa akateemista keskustelijaa parhaimmil-
laan kyvykkäästi muita hyvään innostaen osaavat tehdä pilke 
silmäkulmassa itseään huvittaen ja toisiaan viihdyttäen ketään 
huumorintajuista uskovaista tai ateistia loukkaamatta.
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Ortodoksipapeille 
vaikea kysymys 

seksistä 
“Mitä pahaa seksuaalinen akti, niin perin luonnollinen, tar-
peellinen ja oikeutettu, on tehnyt ihmiskunnalle, että emme 
uskalla puhua siitä ilman häpeää, ja että suljemme sen vakavan 
ja säädyllisen keskustelun ulkopuolelle?” 

-Michel de Montaigne 

Paavali, joka oli teologi erotukseksi Jeesus Kristuksesta, joka 
oli moralisti, huomasi ”iljettävien homoseksuaalisten tapo-
jen” olevan yleistä niiden kansojen keskuudessa, jotka olivat 
”vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittivat sekä 
palvoivat luontokappaleita enemmän kuin Jumalaa”. Tertul-
lianukselle homot oli karkotettu, ”ei vain kirkon kynnyksel-
tä vaan koko sen suojasta, koska homous ei ollut synti vaan 
luonnottomuus”.

Edvard Westermark muistuttaa kirjassaan ”Kristinusko ja 
moraali”, että itäisessä kirkossa sukupuolinen asketismi ku-
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koisti syntymäpaikallaan. Itä säilytti varhaisempien aikojen 
perinteet sellaisina kun ne on esitetty apostolisissa säännöissä 
ja kaanoneissa. 

Avioliiton todisteltiin estävän ihmistä palvelemasta Juma-
laa täydellisesti, koska se saattoi hänet askartelemaan liiaksi 
maallisten asioiden parissa. Idässä ei ollut pakollista selibaat-
tia, mutta Eusebius esitti, että ne jotka olivat antautuneet 
Jumalan palvelijoiksi, tulisi pidättyä vaimosta vapautuakseen 
perhehuolista ja -vaikeuksista.

Pitää muistaa että klassisen maailman ja sen seuraajan 
seksuaalisuus poikkesi nykyisistä näkemyksistämme rajusti. 
Homous oli yleistä ja hyväksyttyä yhteiskunnan kaikilla ker-
roksilla. 

Esimerkiksi Aristoteleen ”Politiikka”-teoksessa (II.9.6-7) 
kerrotaan korintholaisesta Philolaoksesta, joka tunnettiin 
Theban lainsäätäjänä. Hänen rakastajansa oli kuuluisa olym-
piavoittaja Diokles. Kreikkalaista pederastia-systeemiä, missä 
nuorempi poika oli vanhemman miehen rakastaja, kuvaavat 
parhaiten sekä Plutarkhos että Platon kirjoissaan.

Ortodoksien virallinen opetus on hyvin konservatiivista. 
Ruohonjuuritasolla asia voidaan usein kohdata hyvinkin jous-
tavasti ja sielunhoidollisesti. Toki tässäkin on varmaan paljon 
eroja, ja Suomi on Suomi - salliva yhteiskunta vaikuttaa var-
masti myös yleisiin asenteisiin. Jossain Venäjällä tai Balkanilla 
on yleisesti ottaen tiukempaa, Venäjälläkin myös siksi että 
kirkolla ja konservatiivisella valtiolla on siellä allianssi. Mis-
tään vihkimisestä tms. ortodoksisissa kirkoissa ei tietenkään 
puhuta. 

Kirjallisuutta ja aihetta laajemmin tutkiva artikkeleitakin 
myös löytyy. Mm. antologiassa ”Synti vai siunaus” (2003) on 
artikkeli ortodoksisesta näkökulmasta. Siinä on oikein hyvää 
keskustelua mm. ns. veljesliitoista ja Suomen tilanteesta ja 
muutenkin hyviä viitteitä eteenpäin. Veljesliiton siunaami-
sen kaavoista on ilmestynyt myös jo mainittu kirja ”Miespa-
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rin siunaaminen. Viisi ortodoksista keskiaikaista rukousta”. 
Myös antologiassa ”Taivaallista seksiä” pitäisi olla kuulemma 
(en tiedä kun en ole lukenut) artikkeli seksistä ja selibaatista 
ortodoksisessa perinteessä. Tutkija ja yliopisto-opettaja Pekka 
Metso on tutkinut Suomen ortodoksisen kirkon homokeskus-
telua. Onpa ortodoksisilla homoseksuaaleilla ainakin joskus 
ollut oma ryhmänsäkin.

Tanskalaisfilosofi Sören Kierkekaard puhui ”donjuonismis-
ta” aistillisuuden kategoriana, jolla oli paikkansa maailmassa 
jossain aistillisuuden ja synnintunnon välillä. Hieman yllättä-
vää on havaita se, että ”aistillisuuden kategoria” on itse asiassa 
kristinuskon tuote, mikä muodostui siitä kun se sulki hengen 
pois aistillisuudesta. 

Toisaalta Proustin Kadonneen maailman yksi mahdollinen 
opetus voisi olla se, että jos uskomme valheisiin, ne voivat 
avata ovia maailmoihin, joihin emme muuten pääsisi vain 
oman mielikuvituksemme varassa.

Montaigne valitti esseissään yhteiskunnan tekosiveyttä, ja 
käsitteli seksuaalisia kokemuksia. Hän ihmetteli avoimesti 
asiaa jo lähes viisisataa vuotta sitten. Hänen mukaansa me 
rohkenemme lausua sanat tappaa, ryöstää, pettää, mutta tätä 
emme rohkene lausua kuin hampaiden välistä sihahtamalla:

”Tarkoittaako se mitä vähemmän me henkäisemme sitä 
sanoiksi, sitä enemmän meillä on oikeus hekumoida sillä aja-
tuksissamme.” 

Heikki Räisäsen mukaan pahaksi onneksi perisynnin 
keksinyt Augustinus kietoi siihen mukaan ihmisen seksuaa-
lisuuden, johon hänellä oli patologinen viha-rakkaussuhde, 
ja tuli näin aiheuttaneeksi tuleville sukupolville suunnatonta 
vahinkoa. 

Räisänen muistuttaa myös tärkeästä asiasta, joka on jää-
nyt usealta unohduksiin, ettei augustinolais-protestanttinen 
näkemys ole Raamatun näkemys, vaikka niin usein tietyt 
uskonnolliset piirit antavat puheissaan ja kirjoituksissaan 
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harhauttamismielessä suuren yleisön ymmärtää, tietäen itse 
koulutettuina teologeina puhuvansa itse julistamansa Juma-
lan sanaa vastaan samalla hävyttömästi totuudenvastaisesti 
valehdellen.

Professori Timo Airaksinen vastaa totuttuun tapaansa suo-
raan kun kysyn miksi hänen mielestään kristityt hylkäsivät 
sen ajan sivistyksen kehdon Kreikan tavat ja sivistyskulttuu-
rin. Hänen mielestään syy oli selvä; tuhota antiikin ajattelun 
perinne ja epikurolaiset filosofit, jotka olivat uhka nousevalle 
kristinuskolle. 

Airaksinen muistuttaa myös kreikkalaisuuteen ja filosofi-
aan oleellisesti liittyvästä homoeroottisesta pederastiasta, josta 
kristityt eivät halunneet puhua eikä kuulla enää mitään sen 
jälkeen kun olivat päässet vallankahvaan. 

Mutta tunnemmeko me oikeasti kreikkalaiset ja antiikin 
klassismin ja onko sillä mitään väliä? On, jos haluamme ym-
märtää olemisen ja valheen välisen kytköksen. Emme, jos on 
uskominen Giorgio Collin kirjassaan ”Nietzschen jälkeen” 
(niin&näin 2008)-kirjan sivulla 95. esittämiin perusteluihin:

”Sellaista oli Weimarin ”klassismi”: kukaan ei enää tun-
nistanut aitoa kreikkalaista. Kreikka, josta Hölderlin puhuu 
meille, muistuttaa eniten alkuperäistä ja on ainakin välittö-
mämpi kuin Nietzschen tarjoama Kreikka. Winckelmanin ja 
Goethen esikuva, jonka Hölderlin tunsi, jäi hänelle vieraak-
si ja vielä vieraammaksi jäi filologinen lähestymistapa. Sen 
sijaan hän oivalsi kreikkalaisen runouden luonteen, ratkaisi 
sen arvoituksen ja puhui sen kanssa samaa kieltä. Näin muo-
to valaisee hänelle sisältöjä: hän näkee kreikkalaisen juma-
lan -sen kuvan ja värinän -kiihkeästi, mihin verrattuna jopa 
Nietzsche näyttää mitättömältä. Ja ennen kaikkea hän näki 
paremmin ihmisjumalan: jos hänen Empedoklestaan ver-
rataan Nietzschen Zarathustraan, jälkimmäinen näyttäytyy 
yksinäisyyden, tuon varhaisimmille kreikkalaisille tuntemat-
toman paheen, pilaamana ja inhimillistämänä.” 
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Me jäämme lopulta yksin, ihan kuten totuus, minkä peräs-
sä juoksemme, etsimme sitä ja lopulta petymme kun emme 
sitä saa kiinni, tai sitten meistä kasvaa jokaisesta uusia He-
rakleitoksia, joka nuorena ilmoitti ettei tiennyt mitään, mut-
ta kasvettuaan aikuiseksi ilmoitti tietävänsä kaiken, ja tiesi 
kaiken tämän tapahtuvan hänelle vain siksi, että kohtalo niin 
määräsi ettei tulisi koskaan näkemään kaikkea:

”Vaikka kulkisit kaikki polut, et voi löytää sielun rajoja: 
niin syvä on sen mitta.”

Me tarvitsisimme uuden Sokrateksen, mutta ei sitä Col-
linin kuvailemaa Sokratesta, joka oli tyytymätön ihminen, 
pessimisti, joka oli jämähtänyt ekstaasiin, kiihkeyteen tähtää-
vän yllykkeen ja mielipuolisen, elämän vastaisen kamppailun 
väliin, vaan näennäisyydet hylkäävän Sokrateksen, joka liihot-
telisi Montaignen tai Egon Friedellin tapaan näennäisen huo-
lettomasti ”asioiden yläpuolella” asioiden kuumiin ytimiin sa-
lakavalan tarkkaan pureutuen, eikä niin kuin Collin kirjoittaa:

”Käyttäytymisellään Alkibiadesta kohtaan, torjuessaan pa-
lavan halun, jota hän itse on jatkuvasti kiihottanut. Sokrates 
paljastaa salaisuutensa. Ihminen, joka perääntyy hulluuden 
syövereiden edessä, pitää kiinni tietoisuudesta, haluaa eikä 
halua tulla vietellyksi, muuttuu nyt panettelijaksi, moraali-
lain säätäjäksi, ja maailman edessä ihmiseksi, jolle julkeus on 
vaihtunut pettymykseksi, kuten näkyy hänen puolustuspu-
heestaan tuomareiden edessä tai hänen ironiansa häijyydestä.”

Lopuksi Collin ylistää Nietzscheä, koska hän näki ettei 
olemassaolomme kärsimykseen ei ole pelastusta, tai että har-
hakuvista sekä valheista, joilla yritämme etäännyttää kärsi-
myksiämme, ei ole mitään hyötyä. 

Filosofi Jukka Hankamäen mukaan tiede ja filosofia ovat 
kreikkalaisfilosofien ajatuksia eteenpäin kehitellen ihmisen 
homoseksuaalisuuden ilmauksia. Tällöin homoseksuaalisuus 
on laajasti ajateltuna myös homososiaalisuutta. 

Pyrkiessään kohti varmaa ja yleispätevää tietoa, ideaalista 
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kommunikaatioita, objektiivista ymmärtämistä tai univer-
saalia merkityksenteoriaa, tiede ja filosofiakin haaveilevat ho-
moseksuaaliselle rakkaudelle ominaisesta jumalallisuudesta, 
johon samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat päästä koke-
musmaailmansa yhtäläisyyden vuoksi. 

Näin voidaan selittää kaikkeen aitoon filosofiaan, taitee-
seen, tieteeseen ja uskontoihin liittyvää homoerotiikkaa: ne 
hyödyntävät samaa sukupuolta olevien ihmisten yhteistä ke-
hollista merkitystenmuodostumista, ja tekevät pohjan siten 
ihmisten yhteistä kehollista merkitysten muodostumista, ja 
luovat siten selityksen näiden korkeimmanasteisten, ja inhi-
millisesti merkityksellisimpien projektien homososiaalisuu-
delle. 

Kreikkalaisista paljon kirjoittanut saksalaisfilosofi 
Nietzsche puhui ihmiskunnan patsaasta, eli ihmisestä, johon 
valettaessa jalometallien jatkeeksi heitetään myös erheitä, pa-
heita, toiveita ja houreita, koska muuten patsas ei tulisi kos-
kaan valmiiksi. Jeesusta hän piti lapsenomaisena ja sukupuo-
lisesti epäkypsänä kun hän Vuorisaarnassa kehotti repimään 
sen silmän päästään, joka vietteli ihmistä samalla kun hän 
sanoi jokaisen ihmisen pelastuksen riippuvan hänen omasta 
käyttäytymisestään ja että Jumalan valtakuntaan johtava tie ei 
ollut helppokulkuinen.

Vastakohdaksi ihmistä pienentävälle kristinuskolle 
Nietzsche asetti kreikkalaisen Dionysos-jumalan, joka oli su-
kupuolisen hurmion ja hedelmällisyyden jumala: kreikkalai-
sille sukupuolinen symboli kunnia-arvoisin symboli sinänsä, 
siihen kätkeytyi koko antiikin hurskauden varsinainen syvä-
sisältö! Nietzsche ennusti myös osuvasti ihmiskunnan vapau-
tumisen ja siitä seuraavan moraalittomuuden: 

”Vapaa-ajan lisääntyminen, ja jumalan kuolema tekevät 
ihmisen elosta tuskaisaa. Ei ole enää mitään valmiita mo-
raalisia käskyjä, joihin astua kuin valmiiseen pöytään kiltisti 
nauttimaan ohimenevästä, mutta tarkoin määrätystä elämästä 
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oikean elämän elämiseen.” 
Nietzschen mukaa kristinusko antoi Erokselle myrkkyä 

juotavaksi - se ei tosin siitä kuollut, mutta huonontui lajissaan 
ja tuli paheeksi. Nietzsche kirjoittaa kärsimyksestä teoksessaan 
”Moraalin alkuperä” jakaen sen merkitykselliseen ja mielettö-
mään kärsimykseen. 

Merkityksellisessä kärsimyksessä Nietzsche ajatteli ihmi-
sen tietoisesti asettaman päämäärän tuottavan merkityksen 
ja näin ollen lievittävän älyllisessä mielessä ihmisen kokemaa 
kärsimystä. Mielettömyydessä tätä merkityksellisyyttä ei ole 
ja siksi ihmiset kokevat tällaisen kärsimyksen niin sietämät-
tömäksi, että alkavat kehitellä sitä tukevia ajatuksia tai sitä 
helpottavia tarinoita. 

Esimerkiksi Nietzsche ottaa Jumalan, sielun ja ikuisen 
elämän perisynnin. Ne ovat hänen mukaansa ihmisen turhia 
yrityksiä yrittää tuottaa merkityksellisyyttä muuten mielet-
tömälle kärsimykselleen vauvasta vaariin, mikä vain jatkuu 
kuolemaan saakka.

Nietzschen mukaan meidän pitäisi oppia ottamaan elä-
mään sisältyvä väistämätön kärsimys ja taisteltava minkä 
voimme vältettävissä olevaa kärsimystä vastaan eikä työntää 
peloissamme päättämme kristinuskon pensaaseen saadaksem-
me lohtua ja apua. Juuri siksi ortodoksiuskonto on mielen-
kiintoinen tutkimisen kohde luterilaisessa maassa. 

Tässä luvussa luupin alla on suomalainen ortodoksius-
konto, joista tavallinen suomalainen ja usein ortodoksitkin 
tietävät vain pääsiäisen juhlalliset jumalanpalvelukset, ikonien 
palvonnan ja mirhantuoksun sekä tuohukset – ei paljon muu-
ta; ei ainakaan sitä miten monimutkaisten tapahtumien ja 
järjestelyjen jälkeen tänään heidän pyhiksi uskomansa sanat 
ja tavat kirkossa ovat aikojen saatossa oikein muodostuneet 
ja kenen toimesta. 

Entä sitten millainen on ortodoksinen näkemys ihmisten 
sukupuolisuudesta, mikä pohjautuu Raamattuun? Itä-Suo-
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men yliopiston itäisen teologian käytännöllisen teologian 
apulaisprofessori TT Pekka Metso on käsitellyt aihetta ”His-
torian tietoteema -lehdessä 1/2018” otsikolla ”Keskustelu 
samaa sukupuolta olevien parsisuhteessa kirkossa vuodesta 
1990 nykyhetkeen” olleessa kirjoituksessaan ja todennut, että 
milloin Suomen ortodoksisen kirkon virallisen kannan ja ylei-
sen suomalaisen homoseksuaalisuuteen asennoitumisen välillä 
nähtävää ristiriitaa on käsitelty iltapäivälehdissä, arkkipiispa 
Leo on esiintynyt virallisen opetuksen puolustajana:

”Tämä on antanut lehdille aiheen kuvailla ortodoksista 
kirkkoa muun muassa ”patavanhoilliseksi”. Lehtijutuissa 
arkkipiispa on korostanut kirkollisen ja yhteiskunnallisen 
katsantokannan erilaisuutta ja todennut, että uusi avioliitto-
laki ei ”liity millään lailla ortodokseihin” eivätkä eduskunnan 
päätökset ulotu tässä asiassa Suomen Ortodoksikirkon käy-
tänteisiin. Vaikka Suomen Ortodoksisen Kirkon virallinen 
opetus näyttäytyy arkkipiispan linjauksissa selkeänä, muut-
tumattomana ja – katsantokannasta riippuen – jyrkkänä, kir-
kon sisällä eletyn elämän todellisuudessa hän on edustanut 
keskustelevampaa ja suvaitsevaisempaa linjaa.”

Metson mukaan vastapainona virallisen kannan muuttu-
mattomuudelle arkkipiispa on muun muassa todennut, että 
kirkon avioliittokäsitys on kehittynyt aikojen saatossa, ja että 
yhteiskunnalliset realiteetit ovat vaikuttaneet siihen. Näin hän 
arvelee käyvän jatkossakin: 

”Kirkko adaptoituu tulevaisuudessa ihmiskäsityksensä 
pohjalta arvioimaan rakkauden eri muotoja, parisuhteita 
sekä lasten oikeuksia ja avioliiton asemaa. Kirkon käsitys 
parisuhteesta tai seksuaalisuudesta ei ole kiveen kirjoitettuja 
teesejä. Useassa yhteydessä arkkipiispa on tuonut esille, että 
maallikoiden rekisteröityihin parisuhteisiin voidaan suhtau-
tua ymmärryksellä. Papiston kohdalla niitä ei voida hyväksyä. 
Kyse ei ole ollut pelkästään teoreettisesta pohdiskelusta, vaan 
tulkintaa samaa sukupuolta olevien parisuhteitten hyväksymi-
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sestä on koeteltu tilanteissa, joissa arkkipiispa on etsinyt rat-
kaisua kirkon maallikkotyöntekijän solmiman rekisteröidyn 
parisuhteen aiheuttamaan kuohuntaan. Avioliittolain hyväk-
symisen alla marraskuussa 2016 antamassaan haastattelussa 
arkkipiispa Leo totesi, että [seksuaali]vähemmistöjen edustajia 
palvellaan seurakunnissa kuten muitakin kirkon jäseniä: hei-
dän lapsensa kastetaan ja kotinsa siunataan.”

Uusi avioliittolaki ei arkkipiispa Leon mukaan vaikuttaisi 
sen enempää Suomen ortodoksisen kirkon avioliittoa koske-
vaan opetukseen kuin vihkikäytänteisiinkään, sillä hänen jul-
kisuudessa esittämien kannanottojensa perusteella avioliitto 
on yksinomaan vain miehen ja naisen välinen, eikä siihen voi 
rinnastaa mitään muuta yhteiselämän muotoa. 

Metso kertoo esimerkkinä, miten joissain maakuntaleh-
dissä uutisoitiin Leon hermostuneen, kun häneltä kysyttiin, 
olisiko Suomen ortodoksikirkon muutettava kantaansa ylei-
sen mielipiteen mukaiseksi. Vastauksessaan arkkipiispa ko-
rosti kirkon avioliiton pyhyyttä ja muuttumattomuutta. Hän 
myös totesi, “että pieni suomalainen yhteiskunta ei ymmärrä 
ortodoksista käsitystä, jolla on tukenaan koko ortodoksinen 
maailma ja sen oppiperinteen muuttumattomat lähteet kuten 
Kristuksen opetus ja Raamatun totuus”.

Miten ortodoksikirkko kohtelee omia seksuaalivähemmis-
töjään, saa kirjassa myöhemmin oman lukunsa. Keskustelu 
arkkipiispasta jatkuu kulissien takana siitä, onko hän liian 
tiukka vai lepsu, riippuen mikä kirkollinen fraktio hänen toi-
miaan analyyttisin silmin tarkastelee. 

Arkkipiispa Leon kullervomaisessa olemuksessa (vai on-
kohan se loukkaus aidoille Kullervoille?) kiteytyy osuvasti 
suomalaisen ortodoksimaailman todellinen nykykriisi ja ki-
rous: pyhiin teksteihin vannova alkuperäinen kristinuskon 
pelastusoppi loi illuusion ehyestä maailmasta tuonpuoleisine 
pelastuksineen, mikä ei enää vastaa nykytodellisuuden pirs-
toutunutta ristiriitaisuutta maailmaa yleisesti vaivaavassa mer-
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kityksettömässä elämässä.
Ortodoksikirkko on todellisuudessa paljon muuta kuin 

meille kirkosta aina suurien juhlapyhien edellä kirkkoruh-
tinaiden toimesta vakuutellaan. Se ei ole uskomista tai sie-
lunrauhaa, tuoksuja ja iloista hymyilyä. Arkipäivä on yhtä 
synkeää kuin missä tahansa muussa suljetussa uskonnollisessa 
yhteisössä ja jälki sen mukaista. Ortodoksiusko ei myöskään 
ole sitä miltä se näyttää ulkopuolisen silmin ulkokohtaisesti 
vain näyttäviin kulisseihin tuijotettuna televisiosta värikylläi-
sinä juhlapäivinä. 

Venäjällä ortodoksista reformia omalla taiteellisella taval-
laan yritti kirjailija Leo Tolstoi, joka vaati ortodoksiuskovaisia 
noudattamaan mieluummin Jeesuksen Vuorisaarnan oppeja 
kuin orjallisia sääntöjä ja jumalanpalvelusten ulkoisia menoja.

Ortodoksiuskosta syvällisemmin kiinnostuneen pitäisi lu-
kea ja ottaa oppia Zosimoksen Keisari Konstantinus Suuren 
kunnolla haukkuneesta ”Uusi historia”-kirjasta, jossa kir-
joittaja asetti kyseenalaiseen valoon kirkkohistorian kaunis-
teleman keisarin kristityksi kääntymisen ja hänen äitinsä ja 
Jumalan merkityksen tässä kääntymisessä. 

Syyt olivat paljon käytännöllisemmät kuin henkiset. 
Konstantinus Suuri oli oman aikansa fanaattinen ja epäkypsä 
despoottihullu a´la Trump, jonka oli helppo naruttaa ympä-
ristöään moraalin nimissä milloin minkäkin asian puolesta 
tai sitä vastaan helposti höynäyttävien ja heikkolahjaisten 
kustannuksella. 

Zosimos kirjoitti, että kun tästä laittomasta suhteesta al-
haista syntyperää olevan naisen kanssa syntyneestä pojasta tuli 
keisari erinäisten sattumien kautta, hän ensi töikseen alkoi 
terrorisoida perhettään, ja kun papit epäsivät häneltä anteek-
siannon omantunnon alettua soimaan hänen päässään, hän 
kääntyi kristityksi saatuaan kristittypapeilta lupauksen kaik-
kien syntiensä anteeksiantamisesta. 

Psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila kirjoittaa kirjas-
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ja uudelleen löytämisestä” (Kirjapaja 2017) miten sadistisella 
ja järkyttävällä tavalla ihmisvihamielisesti vallitsevien lakien 
vastaisesti ortodoksikirkossa voidaan nöyryyttää sellaisia, joita 
ei hyväksytä kirkkoon:

”Nöyryyttäminen liittyy valtasuhteisiin. Esimerkiksi piis-
poilla on kirkon piirissä valtaa nöyryyttää alaisiaan pappeja 
painostamalla, siirtämällä toisiin tehtäviin tai vaatia heitä 
kuulusteltavaksi. Ortodoksikirkko nöyryytti erään seurakun-
nan pappia vetoamalla pykäliin ja vaatimalla tätä eroamaan 
naisesta, jonka kanssa hän seurusteli. Heitä ei tervehditty eikä 
heitä päästetty kirkkoon muiden seurakuntalaisten joukkoon. 
Kun pappi ei alistunut auktoriteetille, häneltä otettiin pap-
peus kylmästi pois.”

Vastapuolena ja eräänlaisena jäniksenä kirittämässä rinnal-
la matkalla kohti syväsukellukseen ortodoksiuskon oikeasta 
olemuksesta ja uskon kadonnutta henkeä etsimässä on mu-
kana jo mainittu ja myös hyvin uskovaisten tuntema kotkalai-
nen kristinuskon ja kirkon arvostelija, historiantutkija Hannu 
Eklund, jonka kirjoitus Kymen Sanomien yleisönosastolla 
3.10.2018 otsikolla ”Arvokonservatiivien ihannemaailma” 
kuvaa hyvin sitä ateismi vastaan kristinusko-keskustelua, jota 
maassamme on käyty kohta sata vuotta:

”Laura Huhtasaaren (ps.), Päivi Räsästä (kd.) Timo Soi-
nia (sin.) ja muita kristillisvanhoillisia kuunnellessa pohdin 
heidän ihanneyhteiskuntaansa. Uskonto palaa koulujen pää-
aineeksi aamu- ja ruokarukouksineen, evoluutio-oppi korva-
taan luomisopilla, luokkiin ripustetaan metriset krusifiksit. 
”Perinteiset arvot”, muun muassa ydinperhe, palautetaan 
kunniaan. Miehet ovat miehiä, naiset naisia. Raamattu palaa 
kunniapaikalle myös oikeussaleihin. Abortintekijät pannaan 
ahtaalle, seksuaalivähemmistöt eheytyskurssille. Jumalanpilk-
katuomioita kovennetaan. Parhaiten kolmikko olisi viihtynyt 
400 ja 1700 välillä, jolloin kirkko oli voimissaan ja vääräus-
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koiset pantiin kuriin. Sairaus johtui siinä maailmassa synnistä 
ja pahoista hengistä. Lääkkeet olivat nöyrtyminen, rukous ja 
pikkupirujen karkotus. Rahvas pelkäsi pappia ja jumalaa. Au-
rinko kiersi maata.”

Maailma ilman uskontoja olisi kovin ankara ja karu paikka. 
Uskonnot ansaitsevat huomiomme jo pelkästään käsitteellisen 
kunnianhimonsa takia. Ne ovat muuttaneet ihmistä ja maail-
maa vuosisatojen ajan tavoilla, jota maalliset instituutiot eivät 
ole halunneet ja kyenneet. Siksi ateistien syytökset tuntuvat 
joskus kovin kohtuuttomilta. 

Esimerkiksi tämä Eklundin Kymen Sanomissa ollut mieli-
pidekirjoitus on oikeastaan suunnattu jokamiehen skeptiselle 
luonteelle kristinuskon dogmeja ja fundamentalisteja vastaan, 
ja siinä on jotain samaa pohjavirettä naivissa vapaudenkai-
puussaan kuin Julien de La Mettriellä, joka julkaisi tunne-
tuimman teoksensa ”Ihmiskone -L`homme machine”-kirjan 
vuonna 1747. 

Hänen mukaansa, ihan kuten voimme lukea myös Eklun-
din kirjoituksista rivien välistä, vain puhdas ateismi voi va-
pauttaa ihmiskunnan hirmuvallasta, sodasta ja sorrosta, sillä 
näillä kaikilla on juurensa uskonnossa, poliittinen ja yhteis-
kunnallinen vapautuminen. 

Eklundin ateismi eroaa Markiisi de Saden kuvaamasta 
”eroottisesta (myös esteettisestä) ateismista” siinä - joka on 
sitä mieltä, että Jumala-uskon hylkääminen on ensimmäinen 
askel elämästä nauttimisen tiellä – että Eklund kohdistaa de-
magogisen kärkensä kristinuskon institutionaalisena kritiik-
kinä kirkon dogmien epäaitouteen ja kirkon harjoittamaan 
väärään politiikkaan, unohtaen samalla kokonaan - totuus ole 
koskaan mustavalkoinen - kristillisen kirkon hyvät puolet ja 
tärkeän merkityksen ihmisten elämissä.

On nimittäin myös tosiasia, että vuosisatojen ajan kristin-
usko on kyennyt tarjoamaan lohdutusta kärsiville, vaalinut 
yhteisöllisyyttä ja paininut kuolevaisuutemme kanssa, kuten 
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sveitsiläisfilosofi Alain de Botton ”Uskontoa ateisteille” -kir-
jassaan toteaa. 

Botton kysyy kuin yrityksenä solmia maailmanlaajuista 
keskusteluyhteyttä ateismin ja uskontojen välille, kannattaa-
ko uskontoja väheksyä, kun niiden oppeja voisi pikemmin-
kin hyödyntää? Bottonin mielestä uskonnot eivät ole seisovia 
pöytiä, joista kukin voi valita milloin mitäkin oikkujensa mu-
kaan. Tai niin hän väittää tiukkapipoisten uskonnollisten fa-
naatikkojen argumentoivan muutospelkonsa puolustukseksi:

”Moni uskonto on kuitenkin sortunut suhteettoman tiuk-
kaan vaatimukseen, että kaikkien uskossa olevien on syötävä 
lautanen tyhjäksi. Miksei voisi olla mahdollista, että ihastelen 
Giatton freskojen tapaa vaatimattomuutta ja samalla kieltäy-
dyn uskomasta Marian ilmestystä koskevaan opinkappalee-
seen?”

Uskonnot ovat kuitenkin hänen mielestään luoneet kor-
vaamattomia psyykkisiä ja sosiaalisia mekanismeja, joista ei 
maallistuneenkaan yhteiskunnan ei pitäisi luopua. Siksi hä-
nen mielestään uskovaisten ja uskonnottomien välinen vastak-
kainasettelu olisi jo jätettävä taakse ja molempien katsottava 
ongelmaa uusin avoimin silmin pyrkimyksenä unohtaa men-
neet ja pyrkiä edes jonkinlaiseen laihaan yhteisymmärrykseen.

Botton ottaa uuden askeleen ikuisuuskysymyksessä ateistit 
vastaan uskovaiset, sillä hänen mielestään on selvää, ettei mi-
kään uskonto voi olla jumalallisessa mielessä totta ja tosi, että 
se olisi torvisoiton saattelemana taivaasta lähetetty, yliluon-
nollisten profeettojen ja ylimaallisten olentojen suojelemana 
totuutena, johon Eklundin tapaiset uskontokriitikot aina 
ensimmäisenä turvautuvat yrittäessään osoittaa, miten suuria 
typeryksiä tällaisiin satuihin kivenkovaan vannovat ja oman 
uskonsa perustavat kristityt ovat nykyajan päinvastoin todis-
tavan kovan tieteen faktojen alastoman totuuden edessä ihan 
kuten hiljattain menehtynyt avaruustutkija Stephen Hawkins, 
joka lopulta tuli pohdinnoissaan avaruutta tarpeeksi tutkies-
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saan, ettei Jumalaa yksinkertaisesti voi olla olemassa.
Bottonin kädenojennuksena molemmille osapuolille on 

idealistinen toteamus siitä, että oleellinen kysymys ei ole 
enää, onko Jumala olemassa, vai ei. Oleellista on vain muis-
taa uskontojen tehtävä yrittää saada ihmiset ymmärtämään 
paremmin itseään, toisiaan ja elämään elämänsä jotenkuten 
sopuisasti yhteisymmärryksessä. 

Pohjalla on hyvä pitää renessanssifilosofi Pico della Mi-
randolan ensimmäisenä julkisesti esittämää väitettä ihmisestä 
itsenäisenä olentona, joka oli yksin vastuussa ilman Jumalan 
turvaa ja selityksiä, päätöksistään – niin hyvistä kuin pahois-
ta – sillä hänen mukaansa ihminen kykeni ajattelemaan ja 
toimimaan vapaasti.

”Jumalantappaja” Friedrich Nietzsche toteaa kirjassaan 
”Moraalin alkuperästä” (Otava 1969), ettemme tunne toi-
siamme, emme tunne itseämmekään. Siihen on täysi syy. Me 
emme ole etsineet itseämme – kuinka voisikaan sattua, että 
me jonakin päivänä löytäisimme itsemme?

Ehkä Jumala on kuollut kuten Nietzsche väitti ja todisteli 
kirjoituksissaan, mutta ne vaikeat asiat, jotka antoivat meille 
syyn keksiä hänet, ovat yhä vahvasti läsnä. Nykyaikaisen ateis-
min suurin erehdys on olla sokea niille uskontojen piirteille, 
jotka ovat silloinkin relevantteja, kun niiden perustana olevat 
väitteet on kumottu.

Mark Twainin teoksessa ”Matkakirjeitä maasta” (Gumme-
rus 1963) kristinuskon Jumala luo koemielessä pienen pallon, 
jolle hän antaa nimeksi Maa. Jumalan palvelija, ”arkkienkeli 
Saatana” eli paholainen, arvostelee liian kärkevästi herransa 
luomuksia ja hänet karkotetaan määräajaksi katsomaan, mi-
ten koe edistyy. 

Paholainen kirjoittaa enkelitovereilleen Mikaelille ja Gab-
rielille maan ihmisten olevan mielipuolia, mutta mikä tär-
keintä, Jumala luo eläimiä, jolloin paholainen kysyy: mikä 
tarkoitus niillä on? Jumala vastaa niiden olevan koe moraalin 

281



ja käyttäytymisen alalla. Jumalan mielestä ne ovat viattomia. 
Se on vain heidän luontonsa laki. Ja luonnonlaki on aina myös 
Jumalan laki.

Silloin paholainen ymmärtää maailman perustuvan tap-
pamiselle. Kaikki tappavat toisiaan ja ovat murhaajia, se on 
elämisen ehto, syö tai tule syödyksi, mutta vain ihminen hu-
vikseen tai tunteesta, ei pelkästään syödäkseen. Sitten Jumala 
luo ihmisen. Kun paholainen kysyy, mitä Jumala aikoo niillä 
tehdä, Jumala vastaa:

”Panna jokaiseen yksilöön erivivahteisina ja määrältään 
vaihtelevina kaikkia niitä moraalisia ominaisuuksia, joita 
olen puhekyvyttömässä eläinmaailmassa jaellut antaen yh-
den tunnusmerkillisen piirteen kerrallaan – rohkeutta, pel-
kuruutta, saaliinhimoa, lempeyttä, rehtiyttä, oikeudenmu-
kaisuutta, oveluutta, petollisuutta, jalomielisyyttä, julmuutta, 
pahuutta, häijyyttä, himoa, armeliaisuutta, sääliä, puhtautta, 
itsekkyyttä, suloutta, kunniaa, rakkautta, vihaa, alhaisuutta, 
jaloutta, uskollisuutta, kieroutta, totuudenrakkautta, vilppiä 
– jokaisella ihmisellä on oleva itsessään nämä kaikki, ja ne 
muodostavat hänen luontonsa. Muutamissa on oleva yleviä 
ja hienoja ominaisuuksia, jotka hukuttavat alleen pahat, ja 
heitä tullaan sanomaan hyviksi ihmisiksi. Toisissa on pahoilla 
ominaisuuksilla oleva ylivalta, ja heitä tullaan sanomaan huo-
noiksi ihmisiksi.”

Twainin kirjoitelma on kirjoitettu samoihin aikoihin, kun 
Nietzsche puhui ihmiskunnan patsaasta, eli ihmisestä, johon 
valettaessa jalometallien jatkeeksi heitetään myös erheitä, pa-
heita, toiveita ja houreita, koska muuten patsas ei tulisi kos-
kaan valmiiksi - sitä samaa Twainin Jumalan liukaskielisen 
Saatanan karkottaminen maahan tarkoittaa. 

Ehkä siksi Nietzsche sanoi Jumalan olevan kuollut koska 
me olimme sen itse kostoksi kaikesta kokemastamme vääryy-
destä tappaneet. Siitä lähtien Sartren sanoin helvetti olivat 
toiset ihmiset.
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Silloin pitäisi Jumalan sanaa epäilevän kriittisen nykyihmi-
sen kysyä itseltään myös, onko mikään niin itsestään selvää, 
ettei sitä voisi kyseenalaistaa, ja vastata rehellisesti: oma valhe 
tai sen johdannaisena Twainin Saatana, mikä ei vain istu sopi-
van tilaisuuden tullen olkapäälläni kuiskuttelemassa korvaani 
mikä on helpoin tie, vaan asuu koko ajan minussa itsessäni 
syvällä sisälläni ja on kuin kotonaan, niin kuin onkin enem-
män kuin Twainin kirjassa; yhden taivaan päivän eli 1000 
maan vuotta asemesta ihmisen toisena puoliskona jättämättä 
tätä kuiskutteluillaan koskaan täysin rauhaan.

Samalla, kun hyödylliset ajatukset muuttuvat rikkaam-
maksi ja lujemmiksi, ne muuttuvat myös vaativimmiksi ja 
rasittavimmiksi, kirjoitti Michel de Montaige ”Esseidensä 
III”- osassa luvun ”Vergeliuksen säkeistä” alussa:

”Pahe, kuolema, köyhyys ja sairaudet ovat raskaita asioita 
jotka painostavat meitä. Mielemme on opittava tuntemaan 
keinot, jodien avulla se kestää onnettomuudet ja taistelee niitä 
vastaan, sen on opittava elämään oikein ja uskomaan oikein, 
ja se on alati herätettävä harjoittamaan tätä jaloa tutkimus-
ta. Mutta kun kyseessä on tavallinen mieli, tässä on edettävä 
kohtuudella ja taukoja pitäen; suistumme raiteiltamme, jos 
joudumme jatkuvasti ponnistelemaan.” 

Miksi sitten olen ottanut tähän mukaan tunnetun ateisti-
purnaajan ja härnääjän esittelemään omia ristiriitaisia tunteita 
kristityissä herättäviä tunteita? Siksi, että Hannu Eklund on 
erityisen osaava ja hyvä kirjoittaja; hänen neljällä eri vuosi-
kymmenellä kirjoittamansa yleisönosastokirjoituksensa kris-
tinuskosta ovat hatunnostamisen paikka, sillä ne ovat nos-
tattaneet ankariakin väittelyä puolin ja toisin molemmissa 
leireissä, Eklundin jäädessä taistelemaan joskus lähes yksin 
ja hylättynä dogmaattista ja fundamentaalista kristillisyyttä 
vastaan omiensa, poliittisten ateistienkin keskuudessa. 

Yksi hänen kirjoitustensa suuri heikkous on kuitenkin se, 
ettei hän mainitse kuin sivujuonteena kirjoituksissaan kris-
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tinuskon yhtä ainoaa ja oikeaa alkuperäistä lähdettä, orto-
doksikirkkoa, joka vannoo pyhiin teksteihin muuttumatto-
mina Jumalan ilmestyksinä ja perinteen muuttumattomaan 
voimaan, ja jonka usko ja jumalanpalvelukset ovat säilyneet 
lähes muuttumattomana näihin päiviin asti. 

Siinä olisi kylliksi haastetta Eklundille (ihan toivoisi, että 
hän lähtisi Itä-Suomen yliopistoon lukemaan ortodoksiteo-
logiaa jollakin stipendillä muutamaksi vuodeksi sekoittaak-
seen älyllisesti seisovaa vettä eli tieteen kaapuun naamioitua 
taikauskoisia kuvioita lisää), sillä hän saattaisi jopa ”keisarilla 
ei ole uusia vaatteita”- sadun tyylisillä kärjistävillä huudah-
duksillaan paljastaa kirkkoisä Tertullianuksen tarkoittamat 
paskanpuhujat ortodoksikirkon piiristä ja pelastaa ne harvat 
peloissaan nyt ja eksyksissä olevat oikeasti Jumalaan uskovat 
ortodoksit pohtimaan oikean uskonsa lähteitä väärennettyjen 
ja väärin tulkittujen sijasta, jos he ovat oikeasti perinteeseen 
vannoessaan kiinnostuneita enemmän Jeesuksen sanomasta 
kuin maallikkoja täynnä olevien ja keisarien ohjauksissa ollei-
den ns. seitsemän kirkolliskokouksen päätöksistä.

Luterilaisten naispappikiistaa hän hämmentää sanomalla, 
että jos pappeina ei olisi naisia, se olisi heille kunniaksi, ja jat-
kaa kysymällä: entä ortodoksit? Suomen ehkä huonoimmassa 
sanomalehdessä, jos ei lasketa sanomalehdeksi itseään kut-
suvaa kepulaisläpyskä Iisalmen sanomia, Kymen Sanomissa 
3.12.2008 otsikolla ”Voiko ortodoksipappi vaihtaa sukupuol-
ta?” Eklund kysyykin pirullisen ovelasti, mitä tapahtuu, jos 
ortodoksipappi käy sukupuolenvaihdosleikkauksessa? Voiko 
hän sen jälkeen jatkaa kirkossa, joka ei tunnusta naispappeja? 

Kukaan ortodoksi ei ole vielä vastannut Eklundin piinal-
lisen vaikeaan kysymykseen eikä todennäköisesti vastaakaan, 
sillä ortodoksit vaikenevat yhdellä suulla kaikesta siitä mistä 
eivät voi puhua, jottei kirkon herkästi luterilaisten silmissä 
haavoittuva kuva kärsisi enempää mitä se on jo kärsinyt. 

Eklund ei anna helpolla periksi vaan jatkaa kristittyjen 

284



höykyttämistä todistellessaan kristinuskon varastaneen siel-
tä täältä ja pöyhistelevän tekopyhästi lainavaatteissa. Mutta 
hänenkin suuri haasteensa on muiden nykyateistien tavoin 
yrittää kääntää uskonnollisen kolonisaation suuntaa erotta-
malla aatteet ja rituaalit uskonnollisista instituutioista, jotka 
ovat väittäneet niitä omikseen. 

Parhaimmillaan Eklund on, kun hän maalaa ”vasemmis-
tolaisesti värittyneessä” poliittisessa ateismissaan arvokonser-
vatiivisista kristityistä taitavasti piruja seinälle ihan samassa 
tahdissa kuin aikoinaan iloisen Firentzen ummehtuneella 
uskonnollisuuden löyhkällä täyttänyt kiivas dominikaani-
munkki Gioralamo Savonarola (1452-98), joka hyökättyään 
Borgia-suvun paavi Aleksanteri VI:ta sekä Roomaa vastaan, 
kidutettiin, hirtettiin ja lopuksi poltettiin Firentzessä roviolla 
varoitukseksi muille uskonnollisille hulluille, joita ei sen jäl-
keen samassa mittakaavassa enää ilmestynytkään häiritsemään 
hallitsijoiden arkipäivää.

Eklundin tekstistä paistaa isolla läpi sanat ortodoksien 
pyhinä pitämät ”perinteiset arvot” ja hänen mainitsemansa 
kristillisen kirkon kukoistusaika 400-1700-lukujen välissä, ja 
antaa esimakua siitä miksi niin monet kristinuskon uhreiksi 
joutuneet toisinajattelijat ovat etsineet vaihtoehtoja milloin 
zarathustralaisuudesta, milloin vaikkapa Albert Schweitzerin 
yleisinhimillisestä etiikasta; totuudellisuudesta, oikeudenmu-
kaisuudesta, lähimmäisenrakkaudesta, yksilöiden persoonalli-
suuden kunnioittamisesta sekä vapaudesta ja vastuusta.

Kotkan ”donquijoteksi” kutsuttu Eklund on koulutuksel-
taan historiantutkija, joka tietää hyvin omakohtaisesti miten 
historia aiemmin ”pohjautui tarkkaan menneisyyden kuvaa-
miseen” saatavilla olleiden lähteiden avulla eikä sillä ollut vä-
liä, että lähteet saattoivat olla väärennettyjä, epäluotettaviin 
suusanallisiin kertomuksiin perustuvia tai muuten vain puut-
teellisia. 

Nykyisin objektiivisen historiantutkimuksen kohteita ovat 
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oikeista ja tarkistetuista lähteistä rekunstruoidut todelliset ta-
pahtumat, eivätkä enää vanhojen uskomusten varassa roikku-
neen ristiriitaiset ja loogisesti ristiriitaiset kyseenalaiset ennak-
ko-oletukset.

Aina näin ei ole ollut, kuten Eklund kirjoituksessaan muis-
tuttaa vaan ihmiskunta on käynyt kovaa vääntöä siitä, kenelle 
kuuluu oikeus päättää siitä mitä ihminen saa ajatella, toivoa 
ja tehdä omalla elämällään; tunteet ohjaavat niin meitä kuin 
historiaamme ja tulevaisuuttamme. 

Ihminen ei muutu mihinkään siitä että haluaa elämäkseen 
kaikkein parhaimman mahdollisen tarjolla olevan siitä huoli-
matta, että sen edessä saattaa olla ylivoimaiselta tuntuvia esteitä, 
kuten Eklundin jo mainitsema kirkon voimakausi 400-1700, 
jolloin ihmisen ja kristinuskon välinen jännitteinen suhde oli 
kuin veriuhriin perustuva primitiivinen yhteisö, joka tarvitsi 
jatkuvasti marttyyrejä uusintaakseen itsensä pysyäkseen hen-
gissä ja elinvoimaisena etuoikeutetun pappisluokan ylellisyys-
tarpeita varten.
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Metropoliitta 
Ambrosiuksen 

synnit
”Harmonia nousee kaikin tavoin vastakohdista. Harmonia 
syntyy useiden eri ainesten yhteisyydestä ja riitelevien yhteis-
ymmärryksestä.”

-Nikomakhos

Eräänä sateisena ja synkkänä iltapäivänä vuonna 2001 Va-
lamon luostarin pihalla seisoo kyynelsilmin ja vihaisena yk-
sinäinen pettynyt mies, jonka elämä sellaisena kuin hän sen 
nähnyt toiveikkaissa silmissään tullessaan ensimmäisen kerran 
samaan paikkaan yli neljäkymmentä vuotta aiemmin noviisi-
harjoittelijaksi on nyt ohitse.

Joku hänen kiivas vastustajansa on sujauttanut edellisil-
tana pidetyn jumalanpalveluksen aikana hänen piispallisiin 
taskuihinsa Pyhittäjä Simeon Uusteologin tekstin, jossa hän 
ankarasti arvosteli elämältään arvottomia piispoja, jotka Am-
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brosiuksen tapaan teeskentelivät ulospäin puhtailta ja hyveel-
lisiltä, mutta jotka olivat kaikkea muuta:

”Kukaan ei rohkene halveksia maallista keisaria ja riistää 
häneltä kunniaa ja arvoasemaa itselleen, mutta sinä halveksit 
taivaallista Kuningasta aivan kuin Hän ei olisi yhtään mitään 
ja rohkenet kurkotella kädelläsi kohti apostolien arvoa, vaikka 
Hän ei sitä tahdokaan! Kuvitteletko sinä, että Herra jättää 
asian sikseen? EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA!”

Papillinen valta ei kantanut Pyhän Simeonin mukaan 
hedelmää, ellei pappi tai piispa elänyt Kristuksessa, eli Pyhä 
Henki ollut kirkastanut häntä Kristuksessa. Tällainen teesken-
telijä ei voinut antaa toisille anteeksi syntejä ja ottaa ihmisiä 
synnintunnustukselle, koska hän itse ei ollut saanut Pyhän 
Hengen armoa.

Heidän mustat sielunsa olivat Simeonin mukaan pahem-
mat kuin lika ja muta. Ambrosiuksen tapaisten ovelien ja häi-
käilemättömien sekä turmeltuneiden piispanpukuun luiker-
relleiden käärmeiden elämä oli Simeonin mielestä pahempaa 
kuin kuolettava myrkky. 

Erityisesti Simeon arvosteli näitä pappeja ja piispoja, jotka 
ottivat vastaan papiksi tai piispaksi vihkimisen, vaikka Jumala 
ei ollutkaan heitä kutsunut pyhään pappeuteen tai Jeesuksen 
Kristuksen sanat koskettaneet sydämestä, sillä he olivat ”papil-
lisesti voimattomia” kyvyttömyydessään kohtaamaan ihmiset 
terapeuttisesti ja parantamaan heitä Pyhän Hengen avulla. 

Yksi syy miksi Ambrosiuksesta ei pidetä ortodoksipiireissä, 
on hänen itsepäinen halunsa olla aina oikeassa eikä suostua 
ymmärtämään tekevänsä virheitä siinä missä muutkin ihmi-
set, saati sitten katumaan tai korjaamaan huonojen päätösten-
sä kammottavat seuraukset.

Toinen syy on hänen metodinsa käyttää ”paradiastolea” 
sekä vihollisiaan vastaan että hämätäkseen niitä, jotka ovat 
päässeet hänen valheensa jäljille, sillä valheella, millä tahansa, 
kaikilla, on aina lopulta lyhyet jäljet. Quentin Skinner kuva-
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si osuvasti ”paradiastolen” verbaalisena taikatemppuna, joka 
käytti hyväkseen Ambron tavoin mahdollisuutta esittää jokin 
asia hyveenä pahuuden valepuvussa.

Yksi hänen suureksi synnikseen piispallisen virkakautensa 
lopulla luettava häpeällinen tapahtuma on haminalaisen Ilkka 
Hautamäen (käyttää toista nimeään Alexander vaikuttaakseen 
aito-ortodoksilta karjalaistaustaiselta) vihkiminen papiksi 
huolimatta muiden, Hautamäen hyvin tuntevien, pappien 
varoituksista ja selvistä merkeistä Hautamäen henkisestä ali-
mittaisuudesta sekä patologiasta. 

Sen lisäksi Ambrosius istutti vastalauseista huolimatta 
kiltin käskyläisensä Hautamäen Kotkan ortodoksisen seura-
kunnan v.t. kirkkoherraksi potkittuaan sitä ennen ennenai-
kaiselle eläkkeelle härskin seksistisenä ja hävyttömänä homo-
foobikkona sekä Loviisan suomalaisen evankelisluterilaisen 
seurakunnan vihatun ja häiriintyneen kirkkoherra Veli-Matti 
Hautamäen parhaana ja ”ekumeenisena” kaverina tunnetun 
”apteekkarin miehen” Veikko Lisitsinin, joka oli seurakunta-
laistensa keskuudessa yhtä epäsuosittu ellei epäsuositumpikin 
kuin Hautamäki.

Mutta vuonna 2001 Amborosiuksen tiet olivat vielä auki 
tähtiin. Hän oli ollut yksi monista Suomen ortodoksisen kir-
kon edustajista juhlimassa Euroopan kirkkojen näyttävää eku-
meenista yhteistapahtumaa Ranskan Strasbourgissa satojen 
muiden kirkonjohtajien, Euroopan kirkkojen konferenssin 
(EKK) keskuskomitean jäsenten ja valittujen seurakunta-
nuorien kanssa.

Silloin hän vain odotti syksyn kirkolliskokousta ja muisteli 
miten aikoinaan tuli suurin toivein ja vahvalla itsetunnolla 
varustettuna pelastamaan lähes henkisessä ja taloudellisessa 
konkurssissa olevaa Suomen ortodoksikirkkoa ja sen nä-
kyvintä ja vaikeinta osaa, Valamon luostaria muuttaen sen 
muutamassa vuodessa rauhallisesta rukouspaikasta kiireiseksi 
turistikeskukseksi tahkomaan kirkon kassalle kasapäin riihi-

289



290

kuivaa rahaa.
Hän onnistui erinomaisesti tehtävässään ja Ambrosiuksesta 

tuli ortodoksisen tähtitaivaan kiintotähti pelastaessaan suo-
malaisortodoksit omalla neuvokkuudellaan ja vertaista hake-
valla verkostoitumisellaan. Hän nousi nopeasti kirkollisessa 
hierarkiassa aina piispaksi asti melko vaivatta. 

Luterilaisen papin ja valtiotieteiden maisterin tutkinnon 
suorittaneella Risto Jääskeläisellä oli vaikea valinta mihin 
suuntaisi laajan mielenkiintonsa. Myös pankki-ja sijoitusmaa-
ilma kiinnosti. Samoin politiikka, olihan hän ollut nuorena 
lukiolaisena innokas presidentti Kekkosen tukija, mikä oli 
luonnollista maalaisperheen oppikoulussa hyvin menestyneel-
le pojalle, jolle povattiin Kekkosen tavoin valoisaa tulevaisuut-
ta pääkaupungissa jossain tärkeässä ja arvostetussa tehtävässä.

Hänestä oli niin moneksi mutta nöyräksi Jumalaa pelkää-
väksi uskovaiseksi hänestä ei ollut, sillä hän ei uskonut Juma-
laan, halusi kyllä mutta ei voinut. Uskonasiat olivat hänestä 
samaa kuin olisi pannut pään pensaaseen ja antanut maailman 
kulkea ohitseen siihen vilkaisematta.

Kaiken minkä hän on tehnyt, hän on tehnyt vain pääs-
tääkseen ystävänsä ja tukijansa, arkipiispa Johanneksen seu-
raajaksi, vaikka yleisesti oltiin sitä mieltä, ettei pitkään elä-
nyt Johannes, jonka mielilause Raamatusta oli ”Katso, minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti 
(Matt.28:20)” kiusallakaan koskaan kuolisi vaan eläisi pitkälti 
yli 90-vuotiaaksi kituuttaen ihan piruuttaan. 

Jumalan miehenä, henkisenä opastajana, mutta mikä 
Ambrosiuksen itsensä kannalta pahinta, oikeana ortodoksi-
na häntä ei kukaan asiaan vihkiytynyt pidä eikä aitona läm-
minsydämisenä ihmisenä, joka laukoo ystävällisiä viisauden 
sanoja ammatikseen muita auttaakseen, vaan luterilaisuuden 
rappiolla olevaan ortodoksikirkkoon ekumeenisilla hömpil-
lään salakuljettaneena maallisena ja häikäilemättömänä juo-
nittelijana, jota kiinnostavat enemmin kauniit, pitkä ja laihat 
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nuorukaiset sekä julkisuudessa paistattelu yhteiskunnallisen 
kerman keskellä, kuin itse usko sinänsä tai jalkautuminen 
tavallisten seurakuntalaisten jumalanpalvelusarjen keskelle 
kuuntelemaan seurakuntalaisten arjen murheita.

Ambrosius vetää henkeä. Rintaan pistää ja keuhkoissa tun-
tuu ahdistavalta. Hetki sitten päättyneessä kirkolliskokouksen 
äänestyksessä ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johanneksen 
seuraajasta on julistettu äänin 23 Leon hyväksi Ambrosiuksen 
13 ääntä vastaan. Valinta on selvä.

Kirkon enemmistö haluaa mieluummin kirkon johtajaksi 
yksinkertaisen ja tylsänä pidetyn oikean karjalaisortodoksin, 
joka vielä näyttää joulupukilta ja viihtyy huivipäisten mum-
mojen kanssa kahvitilaisuuksissa pikkuleivistä keskustellen, 
kuin luterilaistaustaisen älykkään ja osaavan homoviisasteli-
jan, joka viihtyy rikkaiden ja kuuluisien kanssa. 

Arkkipiispa Johanneksen esimerkki pelotti oikeaoppisina 
itseään pitäviä etnisiä ortodokseja. Kulissein takana oli so-
vittu yhdistää voimat entisistä vihollisuuksista huolimatta 
tunnuslauseen ”Ei enää luterilaistausta homoa arkkipiispak-
si!”- taakse. 

Kun tulos vihdoin on julistettu, salissa on hetken aikaa 
hiirenhiljaista ennen kuin kokouksen osallistujiin tulee 
eloa. Maallikkojäsenten enemmistö on tukenut Leoa kun 
taas pappiäänestäjien Ambrosiusta. Moni muutosta toivonut 
sanookin ja kirjoittaa verhoillusti ”kirkossa puhaltavan nyt 
uudet tuulet, koska he halusivat luterilaisesta kirkosta lähtöi-
sin olevan Johanneksen jälkeen arkkipiispaksi kirkon omassa 
piirissä syntyneen ja kasvaneen sielunpaimen (vaikka hänet 
tiedettiin yksitotiseksi sekä helposti höplästä vedettäväksi 
idiootiksi)”. 

Tätä lausetta on toistettu Valamossa kyllästymiseen asti 
ennen vaalia. Valta on palautunut sinne minne se karjalais-
ten kirkossa kuuluukin: karjalaisortodoksitaustan omaavalle 
heteropapille. Voittaja hymyilee valkoiseen partaansa joulu-
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pukinnäköisenä kuin viaton pikku karitsa. Lopullisesti lyöty 
Ambrosius nousee paikaltaan takarivistä ja livahtaa hengittä-
mään raitista ilmaa kylmään loppusyksyn iltaan ensimmäistä 
kertaa kasvoillaan ilme, jossa ei ole hänelle tyypillistä teen-
näistä maireutta tai ylimielistä vivahdetta jäljellä tippaakaan.

Vihdoinkin vuosia jatkuva jännitys laukeaa voittajien 
ivalliseen hymyyn ja häviäjien itkuisten silmien kertoessa 
hävinneiden tuskan lisäksi erään aikakauden, jota oikeaus-
kovaisten piirissä on kutsuttu ”vääräuskoisten ja Belsebu-
bin kaudeksi” päättymisestä Suomen ortodoksikirkossa, siitä 
huolimatta että jäljelle jäävistä piispoista kolme kuuluu vielä 
luterilaistaustaisiin homoihin. 

Kirkolliskokousta ennen on käyty kulissien takana poik-
keuksellisen tiukka junttaaminen ja mustamaalaamiskam-
panja. Kaikki paikalla olleet tietävät, että selvä enemmistö 
haluaa vihdoinkin panna yhteisellä päätöksellä pisteen lu-
terilaistaustaisten homojen yritykselle vallata piispanistuin 
pysyvästi, koska kaikki parhaat ortodoksipapit ovat naimisis-
sa, ja joku idioottimainen kanoninen laki tuhannen vuoden 
takaa sanoo piispaksi kelpaavan vain naimattomia miehiä 
tai leskiä. 

Homojen on helppo ollut täyttää kaikkein vaikein valin-
takriteeri: olla naimattomia. Tietenkin he ovat. Ortodoksi-
kirkko ja varsinkin sen luostarit ovat tarjonneet katolisten 
läntisten vastaavien laitosten tavoin vuosisatoja turvapaikan 
erilaisille miehille toteuttaa itseään, kuten Umberto Econ 
”Ruusun ihme”-romaanista olemme saaneet lukea. 

Itsensä oikeina ja etnisinä ortodokseina pitävät kirkon 
perusjäsenet, vanhat venäläis- ja karjalaistaustaiset suvut 
ovat unohtaneet vuosikymmenten kestäneet kiistansa ja 
löytäneet vihdoinkin tässä kamppailussa ensimmäistä ker-
taa yhteisen sävelen kirkon palauttamiseksi niille, joille se 
heidän mielestään kuuluu eli itsensä näköisille oikeaoppisille 
ortodokseille.
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Tyhjänpäiväisten 
eleiden narrit

”Jumalan sana kieltää ensisijaisesti sen, että jumaluus esitetään 
samankaltaisena minkään ihmisten tunteman asian kanssa, jo-
ten siis jokainen ajatus, joka näennäisen älykkäästi ja luonnon 
tarkkailun pohjalta käyttää mielikuvitusta sen eri muodoissa, 
muovaa Jumalan eikä ilmaise itse Jumalaa.”

-Georgios Nyssalainen Mooseksen elämästä PG 44, 377B

Kristittyjen keskinäisestä epäsovusta valistusfilosofi Voltaire 
sanoi, että tämä hirvittävä, monia vuosisatoja jatkunut epä-
sopu opetti kouriintuntuvasti miten meidän olisi oikeasti an-
nettava virheet toisillemme anteeksi. Epäsopu oli Voltairen 
mielestä suuri vitsaus ja suvaitsevaisuus sen ainoa lääke.

Voltairen sanoissa on paljastus miksi sopua ei koskaan voi-
da saada kristittyjen keskuuteen, vaikka anteeksianto, armo ja 
rakkaus pitäisikin olla heidän keskeisiä oppejaan: kristityiltä 
puuttuu täysin ymmärrys suvaitsevaisuutta kohtaan, kinkki-
nen kysymys johon Voltaire vastaa itse:

”Suvaitsevaisuus on ainoa lääke ihmisten väliseen epäso-
puun, on totuus, jota ei kukaan kiistä, pohtipa hän sitä vii-
leästi työhuoneessaan tai kaikessa rauhassa ystäviensä kera. 
Miksi siis samat ihmiset, jotka yksityisesti kannattavat an-
teeksiantoa, hyviä tekoja ja oikeudenmukaisuutta, nousevat 
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julkisuudessa niin raivoisasti näitä hyveitä vastaan? Miksi? Sen 
vuokasi, että oma etu on heidän jumalansa, ja tälle palvomal-
leen hirviölle he uhraavat kaiken.”

Voltaire kysyi myös ensimmäisten joukossa julkisesti kris-
tittyjen suhteen: mihin pisteeseen saakka julkinen valta sallii, 
että taikausko romutetaan? Voltaire tarkastelee kansan vapaut-
tamista taikauskosta aivan oikein, poliittisena projektina, jon-
ka valistuksen aika aloitti ja joka jatkuu yhä.

Papit eivät olleet Voltairen eikä Pyhittäjä Teognostoksen 
mieleen, ainakaan jos he eivät olleet hyviä ja oikeudenmu-
kaisia. Teognostos opetti pappeuden ieksen olevan sovelias 
ja sen kuorma keveä kantaa silloin kun se otetaan vastaan ja 
myönnetään laillisesti eikä pyhän hengen armoa ole kaupitel-
tu. Pyhittäjä Simeon arvosteli aikansa papistoa elämäntavas-
ta, jossa pyhän hengen armo häivytettiin institutionaaliseksi 
rituaaliksi. Simeonista sellainen oli vastuuttomuutta, missä 
papit yrittivät olla Kristuksen paimenia ilman Kristusta.

Yksi tällainen nykyesimerkki on Kotkan ortodoksisen 
seurakunnan entinen kirkkoherra, jo mainittu haminalainen 
Ilkka Hautamäki, jolta puuttuu kaikki Pyhittäjä Simeonin 
hengelliselle isälle asettamat kolme ominaisuutta olla lääkäri, 
neuvonantaja ja välimies.

Hengellisen isän tuli olla Simeonin mukaan olla rakastava 
ja myötätuntoinen lääkäri, joka tutki rippilapsen ja ymmärsi 
hänen ”heikkoutensa sekä himon syttymisen taakan” - eikä 
missään nimessä mikään naurettava itsensä korostaja tai tyh-
jänpäiväisten eleiden narri, kuten valitettavan monet nykyor-
todoksipapit tuntuvat olevan ainakin sen jälkeen kun ovat 
riisuneet päältään papinkaavun olettaen, ettei papillisuus enää 
sen jälkeen sido heitä moraalisesti hyvään käyttäytyessään ju-
malattomasti ja tehden pahaa ympäristössään. 

Neuvontajana Pyhittäjä Simeonin mukaan hyvän papin 
tuli antaa rippilapselleen katumukseen sopivat muodot ja vä-
limiehenä seisoa Jumalan edessä kasvoista kasvoihin rukoillen 
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rippilapsensa puolesta puolustaen häntä, jotta Jumala antaisi 
hänelle anteeksi. 

Tällainen pappi ei Pyhittäjä Simeonin mukaan huuda 
tai väittele rippilapsen kanssa, kuten henkisesti häiriintynyt 
pappi Ilkka Hautamäki teki ollessaan Kotkan ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherrana, ja jolle kävi ohraisesti Simeonin 
varoituksen mukaan, kun Hautamäki yritti saada jumalallis-
ta armoa toimimaan inhimillisin toimin ja katoavaisilla lah-
joillaan ilman ylhäältä tullutta kutsumusta sillä seurauksella, 
että pappeuden kuorma kävi tälle vähillä henkisillä lahjoilla 
varustetutulle teeskentelijälle ja ei-uskovalle erittäin raskaaksi, 
koska se lepäsi Simeonin ennustuksen mukaisesti arvottomilla 
ja liian heikoilla hartioilla.

Ortodoksisen papin tulisi kantaa itsessään Kristuksen 
pappeutta ja pitää pappeutensa tahrattomana, jos kyseessä 
on uskovainen pappi. Ortodoksiuskon mukaan kirkko ohjaa 
ihmisiä pelastukseen eli sielujen parantumiseen. 

Siksi on erityisen tärkeää, että Jumalan armo asuisi papeissa 
myös siksi, että Kristus toimii Kirkossa ylimmäisenä pappina 
– ei siis piispanpukuun luikerrelleet myrkylliset käärmeet, ku-
ten Suomen ortodoksikirkon melkein piispan virkojen kautta 
vallanneet luterilaistaustaiset homot, joiden epäpyhä siunaus 
on yhtä tyhjän kanssa tai erään karjalaistaustaisen huivipäisen 
mummon mukaan ”kuolemaksi ja häpeäksi!” 

Oikeamielinen, hyvä ja rakastava ortodoksipappi, joka on 
harvinaisuus ellei peräti sukupuuttoon kuollut lajike, sym-
boloi Kristusta Jumalan sanan välittäjänä. Hänen tärkein teh-
tävänsä on pitää ortodoksinen usko elävänä. Pyhän Hengen 
katsotaan auttavan häntä tässä tehtävässä, jos hän pitää pas-
toraalisen palveluvirkansa tahrattomana ja pyhänä niin, ettei 
synti orjuuta hänen omaatuntoaan.

Pyhä Simeon Tessalonikilainen kirjoitti pappeuden pyhän 
palvelutehtävän olevan yhdistää pappeus Kristuksen persoo-
naan ja tehtävään. Pappi edustaa oikeauskoisille ortodokseille 
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Kirkon pyhiä mysteerioita toimittaessaan Kristuksen armah-
tavaa ja myötätuntoista rakkautta.

Mistään tällaisesta ei ollut tietenkään kysymys ”jäätävän 
kylmän” tapaus Ilkka Hautamäen kohdalla. Kotkan orto-
doksien kotisivut kertovat poikkeuksellisen kovalla kielel-
lä lähes kaksi vuotta ”sairaslomalla olleen” kirkkoherran ja 
luterilaistaustaiseen homojengiin kuuluvan Hautamäen jäl-
keensä jättämien solvausten, valheiden ja kamalien sotkujen 
kulissien takaisesta selvittelystä arkkipiispan tarkastuskäynnin 
22.2.2018 yhteydessä:

”Arkkipiispa kertoi jämäkästi kirkkoherra Hautamäen ti-
lanteesta ja antoi toivoa asioiden selkiytymisestä. Isä Timo 
hoitaa kirkkoherran tehtäviä kesään asti. Keskustelussa si-
vuttiin seurakunnassa ilmenneitä ongelmia, mutta todettiin 
yhteishenki tarmokkaaksi ja hyväksi.”

Kirjoitus on naurettavan tökerö omassa typeryydessään 
eikä hämää ketään – edes vähämielistä ortodoksihoukkaa tai 
arkkipiispa Leon tukijoihin kuuluvaa Ilomantsin huivipäistä 
tuohusmummoa. 

Tekstin kirjoittajana on amatöörimäinen kirkon tiedottaja, 
joka yrittää kätkeä valheellisiin sanoihin sen, ettei yhteishen-
keä ole lainkaan eikä asioihin ole puututtu kyvyttömyyden 
(Leo) takia tarmokkaasti silloin kun niihin olisi vielä voinut 
jotenkin vaikuttaa osin myös siksi, että ortodoksikirkko ei 
jaksa eikä kestä enää yhtään julkista skandaalia julkisen ima-
gon kyntäessä jo jäätävän syvällä pakkaslukemissa samalla kun 
luterilaisvirta kirkkoon on lähes ehtynyt. 

Pyhittäjä Simeon olisi lukenut selvät madonluvut Hau-
tamäelle, sillä hänen mukaansa kateus, panettele, ilkeys tai 
mikä tahansa pahe sulki papin Kristuksen pyhien mysteerioi-
den terapeuttisesta hoitamisesta. Simeon suri myös sitä, että 
tällaiset ilmaa pilaavat hävyttömät ihmiset käyttivät Kirkon 
korkeaa palvelustehtävää himojensa harjoittamisen ja synnin 
tekemisen verukkeena.
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Syy on kuitenkin Ambrosiuksen, joka pakenee vastuutaan 
eläkkeellä eikä anna asiasta lausuntoja unohtaen, että häntä si-
too eläkkeelläkin munkki Antiokoksen sanat siitä, että piispan 
viran hoitamisen tulee ilmetä piispan elämästä, sillä piispan 
viran hoitaminen on tai olisi pitänyt edellyttää sitä, että piispa 
on säteillyt Jumalan ilmoituksen valoa, mikä Ambrosiuksel-
ta, tiukkailmeiseltä hallintopiispalta, puuttui lähes tyystin ja 
vieläpä harmillisesti itse Kirkon ja ortodoksiuskon kannalta.

Ambrosius ei välittänyt Pyhittäjä Johannes Siinailaisen 
opetuksia siitä, että hengellinen ohjaaminen vaatii uurastusta 
ja asiaan paneutumista. On vaikea edes kuvitella, että kukaan 
Kotkan ortodoksisen seurakunnan jäsen olisi voinut Kirkon 
tärkeimmän tavoitteen mukaan ”kasvaa hengellisessä paran-
tumisessa Jumalaan rakkauteen” kirkkoherra Hautamäen ai-
kana, jolloin kaikki energia meni keskinäisiin panetteluihin, 
ilkeiden juorujen levittelyyn, pikkuhuijaamisiin, teeskente-
lyyn ja omien valheiden peittelyyn sekä kummallisten luon-
nevikojen aiheuttamien yhteentörmäysten selittelyihin.

Henkisesti tasapainottomaksi tiedetyn ja patologisen va-
lehtelija Hautamäen istuttaminen sielunhoitajaksi pieneen, 
riitaisaan ja jo muutenkin toistensa niskavilloissa roikkunee-
seen seurakuntaan kertoo omaa karua ja tylsää käskyttävää 
kieltään ymmärtämättömästä ja omasta mahdistaan sokaistu-
neesta vanhenevasta ja arvostelukyvyttömästä kirkkoruhtinas 
Ambrosiuksesta.

Tapaus Hautamäki ja Ambrosius on ikävää luettavaa oi-
keauskoisille ortodokseille, jotka tietävät katumuksen olevan 
ensimmäinen parantava lääke jumalattomuuden sairauteen 
ja hyveiden unohtamiseen Pyhän Johannes Siinailaisen va-
roitusten mukaan.

Hänen mukaansa papin keskeinen tehtävä oli parantaa 
”henkiseen orjuuteen” joutuneita (mutta oli vaikea parantaa, 
jos itse oli sellaiseen joutunut). Sielultaan sairaita ihmisiä, 
kuten Hautamäki ja Ambrosius, olivat täynnä sisäistä saas-
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taa. Juuri he olisivat silloin tarvinneet Jumalan väliintuloa ja 
kokeneita hengellisiä terapeutteja avukseen. Johannes tiesi 
tehtävän olevan vaikea ellei mahdoton, sillä sairaan ihmisen 
hoitaminen oli silloin ja on yhä edelleenkin yhtä vaikeaa.

Ihminen on epätäydellinen ja Jumala täydellinen orto-
doksiuskon mukaan. Siksi kaikki tämä on tuttua, toistuvaa ja 
hyvin inhimillistä armon käydessä oikeudesta, jos synninte-
kijä ymmärtäisi itse katua eikä vain saarnata sitä muille, sillä 
ortodoksiuskon mukaan puhtaan ja Jumalaa etsivän sydämen 
tulisi katua syntejä ja palata luonnolliseen tilaansa katumuk-
sessa Jumalan armon ja rakkauden pariin.

Katumus on tärkeä mutta papistossa ylpeyden synnin takia 
unohdettu asia ortodoksiuskossa. Katumus näet määrittelee 
välittömät ehdot sille, että ihminen voisi jakaa Jumalan valta-
kunnan ja Jumalan ja Jumalan luomattoman valkeuden nä-
kemisen – katumuksen hengellinen ilmasto ei koskaan lakkaa 
olemasta.

Ylpeyden synti, malliset himot sekä katumattomuus ker-
tovat siitä henkisestä ja moraalisesta rappiosta mikä suoma-
laisissa ortodoksipapeissa pistää pahasti silmään, eli hurjasta 
valehtelemisen kyvystä ja halusta, oli kyseessä mikä tahansa 
helposti huijattavissa oleva asia sekä yhtä epämiellyttävän 
laajasta tekopyhyydestä, mutta ennen kaikkea piispa pyhän 
Basileoksen (k.379) tärkeän kehotuksen ”ihmisrakkauteen” 
lähes täydellisestä unohtamisesta. 

Pyhän Basileoksen mukaan, jos ihminen ei ollut armolli-
nen lähimmäisilleen, kuinka hän pystyi edellyttämään, että 
Jumala olisi armollinen hänelle? Thessalonikin metropoliitta 
pyhä Gregorius Palamas taas korosti, että ortodoksinen teo-
logia perustui hyviin tekoihin ja kristilliseen elämään, ja että 
sen piti koskea nimenomaan pappeja.

Lähetin Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra 
Markku Salmiselle, metropoliitta Ambrosiukselle, Hämeen-
linnan ja lahden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jonas 
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Bergenstradille, Itä-Suomen yliopiston itäisen teologian apu-
laisprofessori Pekka Metsolle, arkkipiispan avustaja Andreas 
Salmiselle, Kotkan ortodoksisen seurakunnan sairaslomalla 
olleelle kirkkoherra Ilkka Hautamäelle ja hänen sijaiselleen 
pastori Timo Tynkkyselle sekä Petsalomafiaan kuuluville Kot-
kan ortodoksisen seurakunnan kanttori Katrine Lehtomäelle 
ja hänen isosiskolleen Iisalmeen Anita Petsalolle seuraavanlai-
sen sähköpostin 17.1.2019:

”Kirjoitan kirjaa nimeltä ortodoksiesseitä ja kysyisin miten 
tapaus Ilkka Hautamäki ja Ambrosius ovat kehittyneet, jos us-
kallatte ja haluatte, tai ylipäätään osaatte ja saatte edes vastata 
- minulla on kyllä koossa tarvittava materiaali ja haastattelut 
asian tiimoilta; yritän vain saada muutamia lisähuomioita 
asian tiimoilta. Onko Hautamäki tällä hetkellä missä kun-
nossa ja missä hän oleilee? Miksi Ambro istutti hänet väkisin 
pakolla Kotkaan vaikka tiesi Hautamäen psyykkisen kunnon 
epäilyttävän heikoksi ja sen, ettei häntä olisi pitänyt edes tai 
oikeammin: saanut vihkiä papiksi? Mitä se kertoo kirkostanne 
ja itse Ambrosta? Oliko kyseessä Ambron kosto häviämisestä 
arkkipiispanvaalissa vai vain hänelle tyypillinen vittumaisuus? 
Mitkä ovat omat arvionne kirkkonne henkisestä ja taloudel-
lisesta tilasta? Entä pappien tilasta? Miten näette etnisten 
ortodoksien aseman kirkossa? Entä entisten hallitsevien pap-
pissukujen kuten Petsalomafian ja ilkeiden Merrasten vaiku-
tuksen kirkon huonoon yleiseen ilmapiiriin? Ohessa sekä oma 
henkilökohtainen blogini että kustantajani blogi, josta voitte 
nähdä mitä ja miten asioita maailmassa havainnoin ja tutkin. 
Ortodoksiesseet on osa tutkivaa proosajournalismia, joka on 
tavaramerkkini (en siis haastattele ketään vaan kommentoin, 
väitän, tutkin ja analysoin queeranalyysin perusteella kuvatta-
via kohteitani, joten en siihen kommentteja kaipaa). Tutkiva 
toimittaja Harald Olausen.”

Ortodoksipiireissä kerrotaan yleisenä vitsinä sitä, kumpi 
on pahempi: Petsalomafia vai ilkeät Merrakset? Kun joku via-
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ton pieraisee Tornion sivukappelissa sunnuntailiturgiassa, on 
se jo muutaman minuutin päästä kiirinyt Iisalmen ja Kotkan 
kautta Helsinkiin ja muuttunut isoksi haisevaksi läjäksi. Ilkeät 
Merrakset taas ovat jo historiallinen ilmiö mitä kiusaamiseen, 
pahojen puheiden levittämiseen ja valheellisen propagandan 
tuottamiseen ortodoksikirkossa tulee. 

Tämä aikoinaan Lahtea kuristusotteessaan pitänyt perhe 
on nykyisin levittäytynyt Helsingin ortodoksiseen seurakun-
taan, jossa Varvara-tytär yrittää kammeta kirkkoherra Mark-
ku Salmista päätoimisesti paikaltaan pikkuapulaidensa kanssa 
ilkeät juorut aseenaan samassa seurakunnassa pappina työs-
kentelevän Teo-veljensä tieltä. Varvara-tytär luullee suuressa 
typeryydessään ja röyhkeydessään että ihmiset nielisivät syö-
tin itsekehusta kylläiseksi muuttuneen veljensä kyvykkyydes-
tä hoitaa vaativaa virkaa, Suomen suurimman ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherran, jossa vaaditaan aika paljon mui-
takin avuja kuin vain vanhaan ortodoksiseen pappissukuun 
kuuluminen ja hävyttömyys.

Kukaan ortodokseista ei tietenkään vastannut sähköposti-
kyselyyni. Pään pensaaseen työntäminen on ortodoksipiireissä 
vallitseva normi ikävien asioiden suhteen. Jopa sähköpostei-
hin vastaaminen tuntuu olevan useille ortodoksipapeille ylit-
sepääsemätön tehtävä. 

Sain kuitenkin yhden tekaistusta osoitteesta tuleen hävyt-
tömän irstaan sähköpostin, joka vaikutti Kotkan ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherran paikalta poispotkitun Veikko 
Litsisinin tasoiselta alamittaiselta räpellykseltä, missä perät-
tömästi väitettiin sekä Ambron että Hautamäen sekaantu-
neen yhdessä aikoinaan johonkin vaikutusvaltaisen etnisen 
ortodoksiperheen kauniiseen vaaleakiharaiseen (vrt. Thomas 
Mannin Kuolema Venetsiassa nuoreen kauniiseen Tadzioon) 
ponomaripoikaan.

Ilkeämielisen ja ilmeisen väärän huhun mukaan juuri siksi 
Ambro suojeli ”kasvattiaan” kuin omaa poikaansa. Joidenkin 
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ortodoksihuhujen mukaan Hautamäki olisi taas nuorena ja 
jo kaljuuntuneena pappisopiskelijana ollut Ambron rakastaja, 
mikä ei voi pitää paikkaansa, sillä Ambro pitää vain kauniista, 
vahvahiuksisista ja mielellään vaaleista, pitkistä miesmäisistä 
nuorukaisista kuten autonkorjaajista ja rakennusmiehistä sekä 
univormumiehistä ja erityisesti sotilaista sekä lentokapteeneis-
ta.

Ambron koston puolesta puhuu se, että Ambro ei ole voi-
nut olla keskiverto-ortodoksina hieman älykkäämpänä ihmi-
senä ja kirkkonsa hyvin tuntevana piispana tietämätön Hau-
tamäen heikosta laadusta ja ikävästä luonteesta. Tai sitten hän 
on tehnyt tuplakoston sekä kirkolle että häntä mahdollisesti 
Ambron kaikkien tietämän homoseksuaalisuuden avoimesti 
medioille kertomisesta uhkailleelle Hautamäelle (joka ehkä 
siksi sai Kotkan paikan?), joka sen jälkeen oli Ambron armosta 
täysin riippuvainen töppäilyjensä ja valheidensa keskellä. 

Ollessaan Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa ”harjoit-
telijana” Hautamäki, josta tuli silloin ortodoksiasteikolla ”erit-
täin vihattu ja karsastettu teeskentelijä-valehtelija” sai huonon 
maineen ihmisenä johon ei voi luottaa, ja sekopäisenä pap-
pina, joka ei tiennyt oman uskonsa (mikä ei ole hänen alku-
peräinen uskonsa vaan luterilaisuus) perusteita sekä valehte-
lijana, joka ei osannut tehdä tavallisen maallikon tapaan eroa 
totuuden ja valheen välillä edes sen vertaa kuin pikkuinen 
lapsi, joka valehtelee vain huvikseen valehtelemisen riemusta.

Hautamäki oli iso pettymys sekä järkyttävä katastrofi jo 
Helsingissä. Kukaan ei pitänyt hänestä ja jo se kertoo paljon 
ihmisestä, jonka tehtävänä tulisi olla jumalallisen rakkauden 
ja ilon levittäminen ja ihmisten hurmaaminen päätyönään 
kuten ortodoksipapin. 

Hänessä ei yksinkertaisesti ollut tippaakaan lämmintä ih-
mistä, pikemminkin riidankylväjä, eikä hän kyennyt toimi-
maan niin kuin kirkon opettajilta ja kasvattajilta vaadittiin; 
innokkaasti, riittävää tietoa taitavasti hyväksi käyttäen sekä 
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pedagogista taitoa ja kokemusta soveltaen Pyhän Gregorios 
Teologin opetus mielessä siitä, että opettaminen ja ohjaami-
nen oli todella taiteiden taidetta ja tieteiden tiedettä. 

Suurin ongelma oli luonteeltaan kylmän ja etäisen Hauta-
mäen itsekeskeisyys ja kyvyttömyys rakastaa itseään ja lähim-
mäistään terveellä, kasvattavalla ja kristillisellä tavalla. Kun 
Kirkko opettaa, että jumalallinen rakkaus tekee kirkollisessa 
elämässä mahdolliseksi nähdä ja tunnistaa toinen ihminen 
persoonana ja lähimmäisenä, yksinäinen susi Hautamäki kes-
kittyi enemmän esittämään itseään oman itsensä ideaalikuva-
na itsekehussaan eikä saanut yhtään ystävää ei opiskeluaikoi-
naan eikä Helsingissä olleena.

Hautamäki ei ollut liioin kiinnostunut pyhien isien kir-
joituksista tai ylipäätään teologiasta sen syvällisemmin kuin 
mitä jumalanpalvelusten toimittaminen ja saarnojen pitämi-
nen edellytti. 

Kerrotaan hänen tuhahdelleen Abba Mooseksen sanoille, 
kun hän kehotti ihmistä kuolettamaan itsensä kaikesta pahas-
ta ennen kuin lähtee ruumiista, niin ettei tee pahaa kenelle-
kään toisille ihmiselle:

”Jollei ihmisellä ole sydämessään, että hän on syntinen, 
Jumala ei kuule häntä. Jos joku kantaa omia syntejänsä, hän 
ei näe lähimmäistensä syntejä.”

Muut ortodoksit ajattelevat, että kun ihminen ajattelee 
maallisen elämän iloja ja onnea, mutta hän ajattelee vain 
itseään. Mutta kun hän etsii tosissaan Jumalan valtakuntaa, 
hän ajattelee lähimmäistään. Hautamäki ei koskaan puhunut 
hyvää muista ihmisistä, jotka hän koki esteiksi tai kilpailijoiksi 
omalle itselleen. Hän ei puhunut Jumalan sanasta tai antanut 
lohdutusta siinä terapeuttisessa mielessä, mitä ortodoksikirk-
ko opettaa.

Siksi olikin Hautamäen temput omissa nahoissaan tun-
tevien ortodoksien mielestä perin kummallista, että Ambro 
laittoi erotettuaan ensin Lisitsisinin, Hautamäen pätevöity-
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mään v.t. kirkkoherrana itse varsinaiseen kirkkoherran vir-
kaan. Ehdokassijalle kirkkoherraksi hän nosti ensimmäiseksi 
Hautamäen, joka mokasi heti niin pahasti sekä Kotkassa että 
Loviisan sivukappelissa järjestetyissä haastatteluissa tavallisten 
seurakuntalaisten keskuudessa, että Ambro hermostui häneen.

Hautamäen yksi suuri kompastuskivi oli kysymys siitä, 
miksi hän ei ole naimisissa kun seurakuntalaiset olisivat ha-
lunneet saada kirkkoherraksi nuoren perheenisän vaimoineen 
piristämään muuten niin iäkästä seurakuntaa varsinkin kun 
kirkkoherrana oli jo ollut tunnetuin ikävin seurauksin naima-
ton munkki ja homo Filadelfos Laakso, joka toimi kirkkoher-
rana vuosina 1970-1990.

Isä Filafelfos tunnettiin seurakunnassa vaikuttavan toisen 
tunnetun homoseksuaalin, somistajana, lavastajana ja posti-
korttien piirtäjänä tunnetun savolaistaustaisen Reijo Paukun 
”sydänystävänä”, jonka julkkishomoystävät Mosse ja nah-
kasuunnittelija Kari Lepistö yms. vierailivat usein Kotkassa 
matkalla silloiseen Leningradiin 70-luvulla käyden myös sekä 
eksoottisina pitämissään ortodoksijumalanpalveluksissa että 
ruokailemassa tunnettuna kulinaristina sekä vieraanvaraise-
na tunnetun kirkkoherran isännöimässä pappilassa - näistä 
reissuista sen ajan tunnetuin julkihomo Mosse (1932-1992) 
kertoo tarkemmin kirjassaan ”Voi pojat kun tietäisitte - eli 
Raimo Jääskeläisen muistelmat” (Kustannus-Vaihe 1981).

Kaikesta tästä huolimatta Hautamäki voitti ylivoimaisesti 
muut kaksi ehdolla ollutta ja kunnon papin maineessa olevaa 
ehdokasta kovan junttaamisen ja seurakuntalaisten painosta-
misen jälkeen.

Jäljet pelottivat seurakuntalaisia, sillä Kotkassa kerrotaan 
vieläkin tarinaa kansan suussa siitä, miten kerran (ja ei vain 
kerran…) kirkkoherra Filadelfos Laakson aikana eräänä yönä 
kirkon läheisyydessä sijaitsevasta pappilasta karkasi känni-
päissään kosteista homobileistä alaston nuorukainen hurjien 
sm-leikkien jäljiltä verissäpäin iso kullinsa pystyssä.
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Hautamäki valehteli vastauksessaan kotkalaisille niin, että 
häntä ilmeisesti ensimmäistä kertaa itseäänkin hävetti punan 
noustessa naamalle. Vastauksessaan hän väitti taluttaneensa 
niin monen entisen tyttöystävänsä alttarille, että olisi kohta 
aika hankkia jo oma vaimokin. Monet Hautamäen jo lyhyessä 
ajassa Kotkassa hieman pintaa syvemmältä tuntemaan oppi-
neet olivat kertomusten mukaan purskahtaneet nauramaan 
tämän kuultuaan. Tiedettiinhän että hän oli ”Ambron poikia” 
niin hyvässä kuin pahassakin ja etenkin mitä ”aasialaisiin hau-
reiden” harjoittamiseen tuli.

Hautamäen oli näet nähty jo kävelevän kaupungilla ja käy-
vän paikallisen jalkapalloseuran otteluissa rakastuneen näköi-
senä tuntemattoman ja kuvankauniin pojan seurassa muuta-
mia kertoja, vaikka hän ei ollut silloin tuntevinaankaan oman 
seurakuntansa jäseniä vaan vaivaantuneena kääntäneen päänsä 
toiseen suuntaan välttääkseen katsekontaktia.

Piispantarkastuksen yhteydessä sen lisäksi, että Hautamä-
en kerrottiin kylväneen riitaa ja eripuraa seurakuntalaisten 
keskuudessa lähes päätoimisesti ja levittäneen perättömiä 
väitteitä inhoamistaan seurakuntalaisista, joita oli paljon. Li-
säksi hänen ”taloudenhoitonsa” osoittautui lähes rikolliseksi 
ja taatusti katastrofaaliseksi. 

Hautamäen onnetonta aikaa Kotkan ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherrana voisi kuvailla hyvin August Strindber-
gin näytelmän Kuolemantanssin I-II sivujen 22-23 klassisen 
jääkylmillä ja pahaenteisillä sitaatilla:

”Täällä haisee myrkyllisiltä tapeteilta, ja alkaa voida pa-
hoin, heti kun astuu sisään – Lattian alla on ruumiita; ja täällä 
vihataan niin, että on vaikea hengittää.”

Mutta mitä tapahtuisikaan, jos kaikki tämänkin ortodok-
sinäytelmän henkilöt puhuisivat kerrankin suunsa puhtaaksi 
ja välillä ohi suunsa, ja näin tehdessään paljastaisivat omat 
todelliset ajatuksensa, jotka heidän on ollut tekopyhyyden ja 
teeskentelyn nimissä pakko aiemmin salata?
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Silloin saisimme tietää, nyt vain arvailla, miksi Hautamäki 
teki, mitä teki, sillä seurakuntalaisille järjestetyissä haastat-
teluissa hän profiloitui valheellisesti Yhdysvalloissa taloutta 
opiskelleena teologina, joka oli hankkinut kannuksensa piispa 
Ambrosiuksen perustaman kulttuurikeskus Sofian rahoituk-
sen järjestelyissä tiukkana talouden ammattilaisena.

Totuus on kuitenkin tässäkin tapauksessa yhtä kaukana 
Hautamäestä, käytettiin sitten kohteliaan tyypillisiä puolisi-
vistyneitä latteuksia tai puhutaan suoraan asiasta niin kuin se 
on, tai kun se on ollut siitä lähtien kun hän oppi lapsena pu-
humaan sanoja, joilla pystyi kätkemään oikeat tarkoituksensa 
ja pahan sydämensä mustuuden. 

Valheet olivat suuren kalavaleen luokkaa. Kaikissa hänen 
tekemisissään – kerskailuissaan ja mahtailuissaan oli jotain 
kauhua sekä onttoa ja kaavamaista. Kyse on jälkikäteen koo-
misesti nähtynä ibseniläisen elämänvalheen paljastumisesta; 
esimerkiksi Yhdysvalloissa hän oli ollut kuulemma vain viikon 
maksullisella kielikurssilla, jossa oli käsitelty hieman maan ta-
louden perusteluja. 

Kulttuurikeskus Sofiassa hän oli taas hoitanut vain kuu-
lemma ”puhelinvaihteenhoitajan ja roskisten tyhjentäjän 
välimaastoon sijoittuvan apulaisen tasoista työtä” (ortodoksi-
juorut ovat yhtä tosia kuin viisas demari eikä niihin voi luottaa 
edes sen vertaa kuin Paavo Väyrysen 180 asetta kääntyviin 
kalansilmiin) eikä ollut missään tekemisissä itse rahoitusten 
hankkimisten tai järjestelyjen kanssa.

Ortodokseilla oli olemassa korkeanluokan pikkunäppärää 
julkista pummaamista ja puolisivistyneitä latteuksia tyhmem-
milleen viinahuurussa heidän rahoillaan viljelevä Ambro, jon-
ka seurapiirirakko ja uskomattoman kestävä maksa olivat juuri 
kuin tätä tarkoitusta varten Jumalan hänelle lahjaksi luomia.

Juuri siksi häntä, hänen oikkujaan ja hänen seksuaalisia 
mieltymyksiään jotenkuten kulissein takana, kunhan ei vain 
nostanut niitä esille, siedettiin koska hänen mestarillinen tai-
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tonsa takoa roskasta kultaa omien erinomaisten yhteiskun-
nallisten ja talouden eliitin suhteillaan oli pelastanut melkein 
unhoon ja konkurssiin jo 70-luvulla vaipuneen uneliaan vä-
hemmistökirkon.

Suomen ortodoksikirkosta on kuulunut arkkipiispa Leon 
aikana vain huonoja uutisia julkisuuteen. Uusi-Valamo ei 
enää vedä turisteja 80-luvun lopun huippuvuosien malliin, 
jolloin kirkolle satoi rahaa ovista ja ikkunoista tuhlattavaksi 
ja osin varastettavaksi asti.

Uskovaisia Uusi Valamo ei ole koskaan houkutellutkaan 
pyhiinvaelluskohteeksi, kuten alkuperäinen tarkoitus oli, sillä 
paikan ummehtunut henki on tylysti rahastava eikä sitä pa-
ranna töykeiden etnisten uskovaisten koppavuus tai Arsenin 
”sydänystäväikonimaalarin” ruotsinsuomalainen honottava ja 
ylimielinen luotaantyöntävyys, sekä keltaisten harvahampai-
densa välissä alati roikkuva hirveälle ryssänmahorkalle haiseva 
sätkännysä.

Uudesta Valamosta kehkeytyi hyvin pian luterilaistaustais-
ten homojengin aikaan 70-luvun lopulta kristittyjen homo-
jen iskupaikka, jopa niin, että Ruotsin kuuluisin homopari, 
koomikko ja kirjailija Jonas Gardell ja televisiojuontaja Mark 
Lewengood kävivät ottamasta selvää ja kirjoittivat homoste-
lukokemuksistaan silotellun matkaraportin. 

Ja aina kun luostariin tuli uusi ja söpö (kaikki munkit ei-
vät ole kauniita eivätkä kaikki noviisit söpöjä; usein päinvas-
toin kun on sentään kyse suomalaisesta luostarista, jossa on 
persjalkaista savolaismetsäkansaa riittämiin) noviisi tai komea 
pappi, joku homo kävi iskemässä hänet lyhyen ajan kuluttua 
luostarista kun sana oli kirinyt Suomen salojen ylitse peräka-
maripoikien homo-osaston puskaradion välityksellä.

Suomen ortodoksikirkon pappien ja munkkien maalliset 
rikokset ovat puhuttaneet myös paljon netissä ja somessa. 
Joku istuu linnatuomiota kirkkohopeiden varastamisesta. 
Toinen järjestelmällisestä pedofilian harrastamisesta. Pahinta 
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on kuitenkin kirkossa yleisesti vallitseva terveen järjen, kohte-
liaisuuden ja tolkun puute sekä epänormaalia, lähes sisäänpäin 
kääntynyt melankolinen ja autistinen henkinen puutostila ja 
ymmärtämättömyys.

Ortodoksipapit harrastavat keskenään ”kroonista keski-
näistä kiusaamista” eivät osaa tai halua antaa toisilleen anteek-
si keskinäisiä loukkauksiaan, vaan vihoittelevat vuosikymme-
niä pikkuasioista toisilleen eivätkä tee koskaan inhoamiensa 
pappien kanssa sovintoa keskenään.

Tällainen ilveily mikä paljastaa alastomimmillaan ja alhai-
simmillaan todellisen ortodoksisuuden salaisen maanpäällisen 
käyttövoiman: ortodoksivihan pahuuden monikerroksisuu-
den, mikä on syöpynyt pappiskaapuihin yhtä tiukasti kuin 
lude ja täi Maksim Gorkin Pohjalla-näytelmän kurjaan ryy-
syköyhälistöön samalla kun he ovat unohtaneet kaksi tärkeää 
periaatetta, josta he muille saarnaavat - älä veljeä tuomitse ja 
että tätäkin työtä pitäisi tehdä Jumalan hyväksi.

Voltaire jatkoi kirjoitustaan kirjassaan ”Filosofinen sana-
kirja eli järki aakkosissa” ”omasta edusta Jumalana”. Hänen 
mukaansa hänen arvoasemansa ja mahtinsa perustuivat tietä-
mättömyydelle ja herkkäuskoisuudelle. Hän tallasi jalkoihinsa 
ihmiset, jotka kumartuivat hänen eteensä. Ja jos he nousivat 
maasta katsoakseen häntä kasvoihin, hän tunsi olevansa men-
nyttä. Siksi heidät piti kahlita maahan rautaketjuin:

”Näin ovat järkeilleet ihmiset, jotka vuosisatainen fana-
tismi on tehnyt mahtaviksi. Heidän alapuolellaan on toisia 
mahtavia, ja niiden alla taas toisia, ja he kaikki rikastuvat 
riistämällä köyhää, lihovat hänen verestään ja pilkkaavat hä-
nen tyhmyyttään. He kaikki inhoavat suvaitsevaisuutta kuin 
julkisista varoista rikastuneet veronvuokraajat, jotka pelkää-
vät tilintekoa, ja samoin kuin tyranneja pelottaa sana vapaus. 
Kaiken huipuksi he värväävät fanaatikkoja huutamaan suu-
reen ääneen: Kunnioittakaa herrani järjettömyyksiä, vaviskaa, 
avatkaa kukkaronne ja sulkekaa suunne!”
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”Isä-Nitro”
”En kuitenkaan voi olla muistamatta kirjassani lemmikkejä-
kään enkä elämäni naisia.”

-Isä-Mitro kirjassaan ”Ajatuksia elämästä, työstä ja uskosta” 
(WSOY 2008)

Jo tämä yllä oleva lainaus nykyisin ilman papillisia krume-
luuriepiteettejä kulkevan maattoman karjalaisen, kansalainen 
Mitro Revon – entisen isä-Nitroksi pilkatun ortodoksipapin 
kirjasta kertoo, miten viaton ja naiivi sekä varomattoman hol-
titon hän on viitatessaan tahallisen huolettomasti asioihin, 
jotka ovat joko tabuja tai joihin liittyy salakavala kaksoismer-
kitys siitä huolimatta, että hän kirjoittaa kaunisti ja kosketta-
vasti kuin nykypäivien Homeros konsanaan.

Heti kirjansa ensi sivuilla hän sortuu saarnaamiseen eli pu-
humaan tylsiä latteuksia rahasta kun hän ääri-individualisti 
ja kaikkea muuta kuin yhteisen tavoitteen puolesta joukkue-
pelaaja, muistuttaa lukijaansa siitä, miten joukkuepeliin liit-
tyy aina muitakin tärkeitä asioita, kuin taito pelata teknisesti 
mahdollisimman hyvin. Joukkuepeliin tarvitaan, aivan oikein, 
juuri sitä mistä hän kirjoittaa ja mitkä tärkeät ominaisuudet 
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häneltä itseltään tyystin puuttuvat: tsemppiä ja yhteishenkeä:
”Elämän ja työn joukkuepelissä tarvitaan oikeaa fiilistä, 

oikeita tyyppejä, oikeissa tilanteissa ja paikoissa.”
Oikeat paikat ja tilanteet eivät ole ongelma yhden miehen 

joukkueelle eli itselleen isä-Mitrolle vastaan muu paha maa-
ilma – todellisuuksien ja näennäisyyksien välinen vastakohta 
- antaen näin tahtomattaan suunnan ja merkityksen loppu-
tulemana itse muodon omalle kohtalolleen hieman samalla 
epätoivoisen raastavalla, kuolemanpelko suussa maistuvalla, 
tavalla mitä Jean-Paul Sartre tarkoitti sanoessaan koko Jean 
Genetin tuotannon perustuvan jatkuvaan varuillaanoloon:

”Näennäisyyden, joka on alinomaa joutumassa hyväksy-
tyksi todellisuutena, on alinomaa paljastettava perimmäinen 
epätodellisuutensa”.

Ei niin, ettei hän eläisi omaa elämäänsä, vaan että elämä 
itse elää hänessä sitä elämää, mikä on oikeaa elämää ja kuu-
luu vain yksin hänelle. Ja koska tämä elämä elää itse todella 
hänessä, hän järkeilee jaksavansa elää, vaikka hänen veljensä 
ei jakanutkaan elää omaa elämäänsä omien rajattomien toi-
vottomuuksiensa nujertamana. 

Ja koska hän omien sanojensa mukaan pelkää kuolemaa, 
on hänellä entistä suurempi rohkeus elää todella.

Isä-Mitrossa ja Jean Genetissä on muutakin yhteistä kuin 
tämä silmänkääntötemppuna teatteria varten käännetty ar-
vojärjestelmä, jossa näennäisyys tarjoaa hänelle hänen ainoan 
todellisuutensa, ja kätketystä pahasta tulee hänen korkein 
hyveensä. 

Molemmat tarkastelevat elämissään kokemiaan ja näke-
miään ikään kuin ulkopuolelta vaikka ovat sen sisällä - har-
vinainen lahja, jota ei ole kaikille tyhmille tuppisuille suotu; 
vain omiensa monta kertaa ja ainaisesti hylkäämä voi elää niin 
katkeransuloisena polttoaineenaan ikuinen kosto koko ajan 
kaikille mielessään.

Maailma on isä-Mitrolle kuin Genetin Parveke-näytelmän 
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bordelli, missä hän voi eläytyä kuvitteellisiin henkilöihin en-
sin pulleana pikkupoikana ja arkkipiispan henkilökohtaise-
na ystävänä, sitten pappina ja lopuksi marttyyrinkruunulla 
europarlamenttiin ratsastaneena tähdenlentona, jonka tip-
puminen vaaleissa ja lähes 60.000 äänen menetys oli sekin 
parhainta perverssiä poliittista performanssia ala isä-Mitro, 
jonka uusi tuleminen jossain yllättävässä käänteessä on oven 
takana odottamassa yllätyksenä. 

Mutta kirjassaan hän on luvattoman ja ärsyttävän lepsu 
jo alusta lähtien ”tätimäisillä sössötyksillään (kirjan lopussa 
ovat sitten kai lapsena Hangon aurinkoisissa kesissä maito-
litraksi tai pyöreä kuin pallo nimitellyn äiti-Mitron maitta-
vat kakkureseptit pyhän voitelun kera) koko homma menee 
peittelemättömäksi itsekehuksi ja satuiluksi jo alkumetreillä, 
ja lukijaa alkaa puuduttaa ja kyllästyttämään hänen kainos-
telematon superlatiivisössötyksensä oman erinomaisuutensa 
lumovoiman edessä:

”Rohkenenko kertoa, että meidän joukkue pärjäsi yleensä 
niin loistavasti, että pelin loppupuolella joukkueemme tähti 
neuvoi minua jäämään aivan paitsiorajalle odottamaan syöt-
töä, jonka sitten myös sain. Sain sen tarjottimella siitä huoli-
matta, että oli täysin epävarmaa saisinko pistettyä sen maaliin. 
Mutta meilläpä oli varaa jopa tuhlata tilanteita. Me olimme 
niin hyviä!”

Isä-Mitro on sen jälkeen yrittänyt elää ja metsästää kautta 
kiven ja kannon uudelleen tämän saman tilanteen etuoikeu-
tettuna ortodoksieliitin jäsenenä, jonka kotona kävivät kaikki 
mahdolliset korkeat kirkolliset auktoriteetit kehumassa pik-
ku-Mitroa (jotka hän valitettavasti otti totena eikä sellaisena 
kuin ne pitäisi ottaa, tavanmukaisina kohteliaisuuksina) tai-
vaisiin, niin että hän kokee epäonnistumisensa elämässään ja 
työssään jälkikäteen joutumisena likaisen pelin uhriksi, sellai-
sen jossa ei tunnusteta rehtejä sääntöjä eikä hänen epäilemättä 
valtavaa lahjakuuttaan.
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Isä-Mitro paljastaa miten vasta nyt kun hän on kirjan 
kirjoittamisen aikaan 11-vuotta sitten lähestymässä viiden-
kymmenen vuoden ikää, hän tuntee vasta itsensä kutakuinkin 
aikuiseksi, jos nyt vieläkään, ja painottaakin pitävänsä aikui-
suutta illuusiona. 

Omasta mielestään se on hämmentävää, koska häntä pidet-
tiin nuorena pikkuvanhana, koska hänellä oli valtava pätemi-
senhalua ja tarve esittää arvokkaiden auktoriteettien ympäröi-
mänä viisaampaa ja harkitsevampaa kuin mitä oli apinoimalla 
esikuviaan niin puheenkäytössä kuin sanoissakin.

Tässäkin tapauksessa hän yrittää väenväkisin tunkea lu-
kijan mielikuvaikkunaan suusanallisesti hänet naisia intohi-
moisesti rakastavana ja palvovana heteromunkkina, jota sitoo 
kuitenkin munkinvalaan kuuluva selibaatti, vaikka todellisuu-
dessa hänen ”naisrakkautensa” on samaa haaleaa kliseeluokkaa 
kuin hänen rakkautensa ”Neitsyt”, joka ei ollut todellisuudes-
sa neitsyt, Mariaa kohtaan.

Turhanpäiväisten eleiden narreista surullisen kuuluisin on 
tämä selän takana ”taliaivoiseksi pallinaamaksi” kutsuttu et-
nisten oikeaoppisten ortodoksien sukuun kuuluva isä-Mitro, 
joka on saanut suositussa televisiohupailusarjassa Putous uu-
deksi nimekseen isä-Nitro. 

Hänen ongelmansa on se, ettei hän suostunut jäämään 
hänelle varattuun rooliin sovinnaiseksi ja alistuvaksi sivuo-
sanesittäjäksi ortodoksisaippuadraamassa nimeltään ”Uspen-
skin ihme”, ja ettei hän osannut tai halunnut salata omaa 
itserakkauttaan ja muita halveksivaa ylemmyyttään maan 
järkkyessä hänen allaan Dostojevskia lainatakseni juostessaan 
villin suosionsa hulluina vuosina hikinen kalju kiiltäen suu 
punaviinistä muikeana ympäri Suomea luennoimassa etupääs-
sä vanheneville ja työn raskauttamille naisille elämän mielestä 
ja elämänhallinnasta sekä työssä jaksamisesta.

Isä-Mitron ongelma on myös hänen ylivertainen älyk-
kyytensä muihin ortodoksipappeihin verrattuna. Lisäksi hän 
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osaa julkisuuspelin ja on onnistunut tuotteistamaan itsensä 
ja luomaan itse luomalleen kuvalleen itsestään oman käyvän 
markkinahinnan saman aikaan, kun tavallisten huivipäisten 
karjalaismummojen tietämys dogmeista ja kaanonista on yhtä 
suuri kuin piispojen ja pappien kuvitelma omasta kaikkitietä-
vyydestään sekä jumalallisesta oikeudesta totuuden selittelyyn 
siitäkin huolimatta, että heidän koulutuksensa ja abstraktien 
totuuksien tasonsa on heikko. 

Isä-Mitrosta sanotaan, että noille älynlahjoilla, jossa loistaa 
ikävästi poissaolollaan emotionaalisesti värittävä vaikutus, hän 
on vähintään sata vähä-älyistä huivipäisten karjalaismummo-
jen kanssa pikkuleipiä syövää maalaispappi Leoa, ja pääsisi 
helposti metropoliitta Arsenin päiväunena pitämäksi Kons-
tantinapolin patriarkaksi, jos ei olisi niin prinsessanherkkä, 
malttamaton ja ärsyttävä, ällö ja turhamainen kuten älyköt 
ja nerokkaat persoonallisuudet usein ovat mestarisalapoliisi 
Hercule Poirotin ärsyttävään sipsuttelutapaan. 

Mutta tässä kyseisessä tapauksessa on jotain enemmänkin 
draamanäytelmien traagisista ihmisistä ja heidän mahdolli-
suuksistaan, ja vain mahdollisuuksistaan ”tietoisessa teatte-
rissa” epätoivoisena yrityksenä säilyttää välimatka henkilön 
ja naamion välissä. Tällaiset ihmiset pilaavat kaiken itse yrit-
täessään itsepintaisesti luoda oma todellisuutensa ja säilyttää 
se vielä väenväkisin. 

Mutta ei. Isä-Mitro ei ole maltin ja tolkun miehiä, hänen 
itselleen valitsema todellisuuden särmikäs muoto ei ole kes-
kusteleva ja kuunteleva, vaan manipulatiivinen öykkäröinti, 
minkä ravisteleva tehtävä on järkyttää ja kapinoida annettua 
elämää vastaan; tämä muotopuoli on niin vahva, että se vie 
mennessään ja hukuttaa lopulta hänet sen syövereihin.

Isä-Mitrosta olisi voinut tulla arkkipiispa, jos hän ei olisi 
joutunut ristiriitaan oman identiteettinsä kanssa ja pelannut 
pelinsä toisin huolimatta räiskyvästä persoonastaan, sillä hän 
kuuluu oikeisiin ortodokseihin etnisen rajakarjalaistaustansa 
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takia ja ymmärtää hyvin vielä isiensä osaamaa Karjalan-kieltä 
sen lisäksi että selviää korkeilla pisteillä molemmista kotimai-
sista, kreikasta ja latinasta sekä puolenkymmenestä muusta 
eurooppalaisesta kielestä. 

Oikeastaan järjen ja intohimon väliseen kuiluun itsensä 
hukanneen isä-Mitron pitäisi olla diplomaatti tai jonkun ison 
firman viestintä- ja pr-päällikkö, sillä hän on oikeassa elemen-
tissään ilman valtaa drinksulasi kädessään hauskuuttamassa 
mummoja ja muuta hameväkeä sopivasti seminaarien ruoka-
tauoilla ennen iltaohjelmien alkua. 

Isä-Mitro on hyvin oikukas ja todistaa luonnevikaisella 
käyttäytymisellään todeksi ainakin sen, että ihmisten käyt-
täytyminen on usein ristiriidassa hänen alistettujen toimin-
tojensa kanssa. 

Mutta hän on myös sitä mitä muut eivät ole: erittäin lah-
jakas mies monella eriskummallisellakin alalla eikä muiden 
keskinkertaisimpien ortodoksipappien mieliharmiksi ole 
jättänyt kynttiläänsä vakan alle ilmaistessaan irvokasta toi-
veikkuutta hänelle tyypillisellä megalomaanisella tavalla oman 
erinomaisuutensa keskellä kateellisten kollegoidensa suureksi 
mieliharmiksi.

Isä-Mitro osaa hurmata ihmiset huolimatta siitä, että tekee 
sen omaan tyypilliseen teatraaliseen liioittelevaan tapaan ääntä 
värisyttäen yrittäessään saada siihen vanhojen aikojen virallista 
ja etäistä sävytystä ja omaan narisevaan homoääneensä hieman 
lisää miehekkyyttä. 

On vaikea sanoa, uskooko hän todella Jumalaan vai onko 
se vain papillisen suvun pappi-pojan pakollista kauraa. Tosi 
harvoin pappissukujen lapset itse ovat uskovaisia tai kirkolli-
sissa viroissa, ellei heillä ole isä-Mitron tapaan ollut sellainen 
käsitys, että tie on kirjaimellisesti auki taivaisiin. 

Tai näkeekö hän itsensä Jumalan vai Saatanan viitekehyk-
sissä vai sellaisena kun ”oikeasti on” tai haluaisi olla sellaisina 
harvoina hetkinä kun hän ei ole humalassa?
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Sama kysymys pätee myös kysymykseen ”oikeasta Juma-
lasta”. Jotta hän voi pettää itseään kysymyksestä Jumalasta, 
hänen on estettävä muita pääsemästä lähelle itseään ja selville 
itsestään, siitä ”oikeasta minästään” ja ajatuksistaan, tai siitä, 
ettei niitä olekaan.

Ehkä juuri siksi isä-Mitro tuntuu koko ajan käyvän ylikier-
roksilla ja jakelevan iskuja umpimähkään sohien ja inhottaa 
teennäisyydessään muita raivon partaalle melkein käymään 
hänen kurkkunsa käsiksi aina kun hän avaa pullean viinin-
höyryisen puhevärkkinsä. 

Valheen hän on ymmärtänyt kuuluvan elimellisenä osana 
aikuisuuteen, mutta muuten hän ei ole koskaan kasvanut oi-
kein aikuiseksi vaan kiukuttelee ymmärtämättä ihmisyyden 
olevan koko ajan muodon tavoittelua, määrittelyn hakemista 
määrittelemättömälle elämälle, jonkinlaista ymmärrystä maa-
ilman petollisuudesta ja illuusiosta.

Hän ei ole varma mistä vihollinen irvistää eikä varma itses-
tään vaikka tunnustaakin kirjan sivulla 15 tärkeilleensä itsensä 
turhaksi, mikä on kovanluokan tunnustus ja nöyrtymisyritys 
ortodoksimaailman epävirallista suomen mestaruutta lajissaan 
ylipitkään pitäneeltä epähenkilöltä. 

Suojaus pettää usein ja mopo karkaa vielä useammin käsis-
tä, kuten silloin kun hän keksi esittää julkisesti ”naisia rakasta-
vaa” munkkia ymmärtämättä koskaan naisia rakastaneena tai 
rakastelleena, naisten kokevan sen nöyryyttäväksi ahdisteluksi 
ja vastenmieliseksi miehiseksi öykkäröinniksi.

Mutta hän on ovela. Pitää hieman antaa periksi suojaukses-
ta ja raottaa maskia yleisölle, että he näkevät narrin kyyneleet, 
kun hän tunnustaa tunnustamisenpyytämisen- ja nyhtämi-
sen ammattilaisena vastavuoroisesti liturgisen kaavan mukaan 
mukanöyryytensä, tekemällä muiden ihmisten tavoin paljon 
peittääkseen omat piilotetut surkeutensa. Hän sanoo aidon-
tuntoisesti kokemuksen syvällä rintaäänellä sen kaiken kerto-
van siitä, että näyttelemme muille ja sen lisäksi sokeudumme 
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itsellemmekin.
Isä-Mitro onkin ihan oma tapauksensa ja ansaitsi oman 

kirjansa, sillä tämä ortodoksipapin poika ja entisen arkkipiispa 
Paavalin suosikki kasvatettiin luulemaan itsestään vähintään 
piispaa (itse hän megalomaniassaan ja kolmen gruusilaisen 
punaviinipullon jälkeen peiliin katsoessaan näkee sieltä ta-
kaisin lyhyenlännän, punanenäisen ja karvaisen arkkipiispan) 
kunnes paljastui pojan olevan sekaisin omasta erinomaisuu-
destaan ja mahdollisuuksistaan enemmän kuin Haminan 
kaupunki.

Kukaan muukaan ihmisistä ei voi elää ilman harhoja, it-
sepetosta tai kuvitelmia mutta suoraan suomeksi sanottuna, 
isä-Mitro ryssi pahasti mahdollisuutensa liian innokkuuden, 
muiden tönimisen ja luterilaisen homojengin varpaille as-
tumisen jälkeen niin perinpohjaisesti, että sai viime vuonna 
kuittauksena kengänkuvan papillisiin persuksiinsa muutaman 
typerän julkisen kohkaamisen jäljiltä maksettujen todistajien 
vakuutteluilla sinetöitynä Helsingin käräjäoikeudessa.
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Mihin katosi 
ortodoksisuuden 

vetovoima?
”Ei ole suinkaan sattumaa, että Louvren palatsi julistettiin 
Ranskan kansallismuseoksi vuonna 1792, vain kolme päivää 
sen jälkeen, kun valtio virallisesti irtaantui katolisesta kirkos-
ta.””

-Alain de Botton kirjassaan ”Uskontoa ateisteille”

Eräs kristillinen mystikko väitti, että Jumalaa käsite on tyhjä 
harha ja harhakuva, epäjumala itsessään eikä voi siksi ilmaista 
Jumalaa itseään. Roland Barthes kuvasi osuvasti tätä sanoes-
saan, että kun adjektiivi astuu kieleen, se jättää oven selälleen 
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ideologialle, sillä stereotypia ja ideologia jakavat aina saman 
identiteetin.

Antoine de Saint-Exuperyn Pikku Prinssi paljastaa hyväs-
tellessään tarinan ketun ihmiskunnan tarkimman varjellun 
salaisuuden; ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeim-
piä asioita ei näe silmillä. Platonin Gorgiaksen sanoin: emme 
paljasta läheisimmillemme olevia asioita, vaan sanoja, jotka 
eroavat todellisista asioista. 

Ihminen ei ole pyhimys eikä sovi minkään valmiin ja sul-
jetun määritelmän tai järjestelmän ehdottomien typeryyksien 
jäseniksi vaan kuin kaarnavene tuuliajolla. Michel de Mon-
taignen ”Esseiden II”- osan alun ensimmäisessä kappaleessa 
”Tekojemme horjuvuudesta” on määritelty osuvasti tekojem-
me horjuvuus ja sen merkitys ”ihmistä vapauttavana” merki-
tyksenä, ettei kaikki ole deterministien ja kristittyjen oppien 
mukaan ennalta määrätty ja että ”sattumalla” eli oikealla elä-
mällä (kunhan pistää ensin nokkansa ulos ovesta vaikka siellä 
sataisi) on suurempi merkitys kuin hurjilla uskomuksilla, mie-
likuvituksellisilla saduilla tai tiukoilla määräyksillä.

Hyvin harva kristitty mihin oikeastaan uskoo. Esimerkiksi 
harva ei-ortodoksi tietää, että ortodoksinen kristologia pe-
rustuu Khalkedonin yleisen kirkolliskokouksen määritelmään 
eikä poikkea erityisesti läntisestä kristologiasta. 

Näin kerrotaan yhden arvostetuimman ortodoksisen teo-
logian asiantuntijan, entisen Tessalonikin yliopiston filosofian 
ja dogmaattisen teologian professorin Nikos A. Matsukkaan 
(1934-2006) ”Ortodoksisen kirkon dogmaattinen teologia 
osa I” (Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 2005) 
-kirjan tekijää esittelevässä luvussa kirjan alussa. 

Kirja on tärkeä väline ymmärtää ortodoksisen uskon oikeaa 
luonnetta sellaisena kun he sen meille yrittävät myydä mu-
kisematta ja nielemättä. Takakannessa kirjoitetaan ortodok-
siuskonnon oleellisin asia, joka googlen, netin ja wikipedian 
ymmärrysaukkoja taivaisiin avanneen nykyihmisestä kuulos-
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taa taikauskoiselta hölynpölyn ja munkkilatinaan verhotun 
vedätyksen välimaastoon sijoittuvalta mummoille, vähä-älyi-
sille ja muuten vain henkisesti alamittaisille suunnatulta hui-
jausyritykseltä, joille taivas on luvattukin:

”Vanhan kirkon oppineiden painotusta ja kehitystä tut-
kimalla ymmärrämme paremmin Idän ja Lännen kirkkojen 
yhtäläisyyksiä ja eroja niin Raamatun kuin historiankirjoituk-
sen, yliluonnollisen kuin luonnollisen, apofaattisen kuin ka-
tafaattisen teologian niin teorian kuin käytännönkin välillä.”

Mitä se sitten tarkoittaakin maallikon selkokielellä aio 
tarkoittaako mitään järkevää ollen vain muutama hienolta 
kalskahtava tyhjä sana kuvaamassa jotain vielä tyhjempää ja 
tyhmempää? Siitä yritämme myös ottaa selvän tässä kirjassa, 
sillä uskontojen yhtäläisyydet ja erot syntyvät yleensä uskon 
kokemuksesta. 

Kirjassa kerrotaan tieteellisen teologian tehtävänä tehdä 
tunnetuksi sitä, mikä liittyy uskon kokemukseen, vaikka ob-
jektiivisesti ottaen mikään uskonto ei ole jumalalisessa mie-
lessä totta. 

Näiden esseiden tavoite on sokraattisen perinteen mukaan 
muistuttaa ihmisen ja uskonnon ihmeiden suhteessa samoin 
kuin tanskalaisten Jörgen Gaare ja Öysten Sjaastad kirjas-
sa ”Peppi ja Sokrates - filosofinen matka Astrid Lindgrenin 
maailmaan” (Kirjapaja 2003), että ajatuksen ydin on se, että 
unohdus käyttää mielikuvitusta: prosessi, jossa torjuttu nos-
tetaan tietoiseksi, paljastaa kerros kerrokselta merkityksellisiä 
mielleyhtymiä:

”Torjuttu näyttäytyy negaationa, esimerkissämme paljas-
tuu mikä sana ei ole. Tarvitaan vain yksi valonsäde tuotta-
maan kuvasta positiivi. Platonin perintönä Freud kutsui tätä 
prosessia sanalla ”anamnesis”, mikä tarkoittaa torjutun tiedon 
vähittäistä esiin kutsumista. Sanan avulla minä palaa itsensä 
luokse.”

Peppi ja Sokrates ovat kuin sisaruksia keskenään ärsyttäes-
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sään ja provosoidessaan raivon partaalle tavanomaisuudesta ja 
keskinkertaisuudesta itselleen normin tehnyttä ympäristöään. 
Aikoinaan kreikkalaisfilosofien pahimpia vihollisia olivat 
tietämättömyys, lapsen avoimen ihastelun ja uteliaisuuden 
kieltäminen, sekä tapoihinsa piintyneet mukavuudenhaluiset 
tylsimykset, jotka olettivat ilman epäilyä omien tapojensa, 
ajattelunsa ja tottumustensa pätevän kaikkialla muuallakin:

”Aivan kuten tämä on parodia logiikasta, on rikkiviisaus 
oikean viisauden karikatyyri. Rikkiviisaus on ulkoista, opit-
tua tietoa järjen tavoitteista, tietoa josta kuitenkin puuttuu 
sisäinen palo, omakohtainen elämys -lyhyesti sanoen, se on 
viisautta ilman kokemusta. 

Juuri sen vuoksi pikkuvanhat lapsetkin ovat rikkiviisaita. 
Samoin aikuiset, jotka ovat kadottaneet lapsenmielensä. Rik-
kiviisaat eivät leiki!”

Kinkkiseksi meille maallikoille asian tekee se, että filosofi-
an (joka säilyttää metafyysisen ajattelun piirteet Heideggerin 
mukaan myös siellä missä se Descartesin ja Kantin tapaan 
muuttuu ”kriittiseksi”) valtavirta on kadottanut lapsenmie-
lensä ja muuttunut rikkiviisaaksi vakuuttaessaan meidät Pla-
tonista Habermasiin harmonian, konsensuksen ja kokonai-
sedun puolesta, vaikka yhteisöllisyys, perinteiset tavat mitata 
ja verrata oikeita asioita ja menneitä aikoja, ovat mennyttä 
uusien haastajien vyöryessä hyökyaallon tavoin yli kaiken, 
samalla kun vallitseva tapa esittää asioita on typistynyt ja yk-
sinkertaistunut kuvan ottaessa lopultakin niskalenkin sanasta, 
vaikka historia ei olisikaan olettamusten mukaan erilaisten 
vastausten historiaa yhteen ja samaan kysymykseen, vaan 
koko ajan muuttuvan ongelman ja sen myötä muuttuvan 
ratkaisun historiaa.

Modernismi, postmodernismi ja muut yhtä tyhjänpäiväi-
set ismit, mm. historian loppu (Francis Fukujama)sekä muut 
totuudenjälkeinen aika-älyttömyydet, ovat tätä samaa rikki-
viisauden filosofista perintöä, joka yrittää tahallaan omia itsel-
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leen oikeuden pappien tavoin tulkita viisauksia, säännöstellä 
niitä ja antaa niistä kulloisetkin, omiin tarkoituksiinsa sopivat 
päivityksensä. 

Professori Timo Airaksinen sanoo suoraan että turhasta 
optimismista on luovuttava, puhuu siksi ”ihmisen virhees-
tä” tarkoittaen sillä jotain meissä kaikissa selittämättömällä 
tavalla olevaa halua uskoa uskomattomia asioita joita ei ole, 
sillä ihmisille, joka on kiinnostunut itsestään kuvitellen oman 
elämänsä muita paremmaksi ja haluaa sille kunniallisen ja 
kauniin lopun, koska on suuntautunut kohti kunnianhimoa 
ja eteenpäin eikä hänelle siksi tunnu riittävän kirjailija Astrid 
Lindgrenin sanat:

”Eikö se riitä, että olen vain oma itseni? Ihan tavallinen 
maalaistyttö Vimmerbystä, tyttö johon on maailman merillä 
tarttunut vähän yhtä ja toista tietoa!”

Ortodoksisuus on aiemmin ollut tervetullutta seikkailua 
tämän huumorintajuttoman ja itsensä aivan liian vakavasti ot-
tavan tylsän tasapainottelevan luterilaisuuden keskellä kadon-
neen Bysantin mystiikkaan; ilmestyksiä, legendoja, vahvoja 
todistuksia ihmeistä ja rukouksen voimasta, eksoottisia tapoja, 
makuja, hajuja ja yhtä suurta pääsiäistä sekä Uuden Valamon 
luostari mustapartaisine- ja kaapuisine munkkeineen. 

Nyt tuo kaikki on muuttunut. Ortodoksit Suomessa räm-
pivät skandaalista toiseen samaan aikaan kun maalliset ongel-
mat paljastavat väärinkäytösten taustalla sekä kirkkaan älyn 
että väkevän uskon voimakkaan läsnäolon puutteen ortodok-
sikirkossa vieden pohjan koko kirkolta ja uskolta.

Kirkko on käytännössä unohtanut Pyhän Johannes Krysos-
tamoksen (k.407) opetukset, joka halusi palauttaa kirkkoon 
jo sen alussa kadonneen rakkauden hengen, eli enemmän 
toimintaa ja palvelualttiutta kristittyjen keskuuteen, mutta 
joutui maanpakoon ja ortodoksisten hallitsijoiden, virka-
miesten, piispojen sekä munkkien vainoamaksi, jotka eivät 
sietäneet hänen suorasanaista kritiikkiänsä tekopyhyyttä ja 
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rikkaita suosivaa politiikkaa vastaan vastoin oikean kristilli-
syyden sanomaa. 

Mutta millaisia tavalliset suomalaisortodoksit oikeasti 
ovat? Poikkeavatko he Krysostamuksen varoittamista tapakris-
tityistä, jotka palvoivat enemmän maallista mammonaa kuin 
arvostivat elävää kristillistä uskoa?

Entä mitä mustakaapuiset ja partaa viisauden merkkinä 
pitävät papit oikein ajattelevat muusta maailmasta, toisistaan, 
kirkon opetuksista, Jumalasta, ihmisestä yksilönä sekä siitä 
”jumalallisesta totuudesta”, minkä kanssa he kamppailevat 
muuta maailma vastaan vuodesta toiseen ”Pyhien tekstien 
voimaan” luottaen ja tiukan paikan tullen Jumalan nimeen 
vannoen?

Ortodoksiuskon yhtenä suurena ongelmana on ollut sekä 
stoalaisuuden väärinymmärtäminen että yrittää ymmärtää sitä 
individualistista näkemystä, jonka mukaan jokainen ihminen 
on yksilö, jonka toimintaa ohjaa yksilöllinen järki ja tahto, ei 
Jumala, ehkä siksi, että kristillisessä mielessä yksilön käsite 
syntyy niinkin myöhään kuin lähes tuhat vuotta kristinuskon 
julistamisesta valtionuskonnoksi silloisessa maailmamahdissa 
Roomassa, 1300 -luvun alussa teologis-filosofisissa pohdiske-
luissa ihmisen sielun ja ruumiin välisistä suhteista.

Stoalaisuuden väärinymmärtäminen on taas tahallista ja 
järjestelmällistä ja sitä on kestänyt alusta lähtien. Nimen-
omaan stoalainen käsitys himottomuudesta sotii nykykäsityk-
sen mukaan järkeä ja ihmistä psykologisena olentona vastaan. 

Himottomuus oli bysanttilaisten tavoin ihmisen korkeim-
man tunteen eli hengellisen rakkauden osoittamista. Se on 
nähty perinteisesti ortodoksiuskossa usein väärällä tavalla 
vapautumisena pahoista tuntemuksista sekä aineellisista että 
lihallisista kiusauksista unohtaen että ihminen ei elä sanasta 
vaan teoista ja on lihallinen ei hengellinen olento reaalimaa-
ilmassa.

Tästä syntyy ihmisen halu teeskennellä olla parempi kuin 
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on, Jumalan kaltainen yrittäessään kirkon opetusten tavoin 
hankkia itselleen kaikki mahdolliset hyveet piilottamalla tees-
kentelyn verhoon oman todellisen minänsä vahingollisin seu-
rauksin niin itselleen, asialleen kuin ympäristölleen.

Tässä on myös ristiriita antiikin perinnön ”totuuden ra-
kastajien” eli filosofien kanssa, jotka katsoivat maailmaa avoin 
ihmettelevin sekä kriittisin silmin. 

Bysanttilaisten kirkkoisien ”filosofia” oli jumalallisen, an-
netun ja mystisen viisauden rakastamista – mitä se nyt kul-
loinkin sattuu olemaan kuten esimerkiksi Pyhällä Gregorius 
Palamaksella, jonka mukaan inhimillinen viisaus johti vain 
ihmisen demoniseen viisauteen, mikä oli vaarallista ja ei Ju-
malasta – ei älyllistä ajattelua vaan mystistä kokemusta uusp-
latonistisissa kehyksissä Plotinoksen hengessä unohtamatta 
Aristoteleen idealistista käsitystä onnellisuudesta hyvän elä-
män pohjana.

Palamaksen mukaan ihminen ei saavuttanut Jumalan tun-
temista käsitteellisten lakien ja periaatteiden dialektisen me-
todin kautta vaan Jumalan todellinen tunteminen tapahtui 
karismaattisen kokemuksen kautta. 

Tämä kokemus suodaan vain heille, joilla on puhdas sydän 
ja mieli siitäkin huolimatta että kyseessä on manipulointi, 
aivopesu ja ennalta annettu ”totuudet” valmiina nieltäviksi 
sellaisinaan. Yleisenä ”totuutta haittaavana” ongelmana on 
myös se maailmanhistoriaan pinttynyt tapa, miten ortodoksit 
puhuvat joidenkin toisten puolesta ja mutta kukaan ei muista 
kysyä millä valtakirjalla? 

Karl Marx, joka teki väitöskirjansa materialisti ja rationa-
listi Demokritoksesta, tulee keksineeksi poliittisena terminä 
vuonna 1852 Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksas-
toista-kirjoituksessaan ”ryysyköyhälistön” ja vieneen siihen 
saakka kristittyjen lähes yksinomaisuutena jo Jeesuksen ajoista 
pitämän ryhmän puolesta puhumisen, oikeuttaen näin oman 
ideologisen toimintansa ja vasemmistolaisesti värittyneen po-
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liittisen ateismin voittokulun hegemoniataistelussa kristinus-
kon kanssa yhdessä tieteen vanavedessä 1900-luvulla. 

Marxin mukaan ryysyköyhälistö, johon kuuluivat eri as-
teiset yhteiskunnan ulkopuolella olevat irtolaiset, pummit ja 
boheemit, eivät voineet edustaa itseään, vaan jonkun muun 
oli edustettava heitä. Edward Said jatkaa Marxin ajatusta kir-
jassaan ”Ajattelevan ihmisen vastuu”(Loki 2001) missä mää-
rin ja millä edellytyksellä (useimmiten) etuoikeutettu, pitkälle 
koulutettu akateeminen tutkija voi toimia jonkin syrjäytetyn 
ja hiljennetyn ryhmän asian ajajana tai puolestapuhujana?

Julien Bendanin kuuluisan määritelmän mukaan intellek-
tuellit ovat vain pieni ylilahjakkaiden ja moraalisesti ajatte-
levien filosofikuninkaiden joukko, joista muodostuu ihmis-
kunnan omatunto. 

Todelliset intellektuellit, hän sanoo, ovat ”niitä, joiden 
toiminta ei olennaisesti tähtää käytännöllisiin päämääriin, 
niitä, jotka etsivät iloa taiteen tai tieteen harjoittamisesta tai 
metafyysisestä pohdiskelusta, lyhyesti sanottuna, joilla on 
hallussaan ei-materiaalisia etuisuuksia ja jotka tämän vuoksi 
sanovat eräässä mielessä: Valtakuntani ei ole tästä maailmasta”.

Eräs tähän joukkoon kuuluvista näkyvistä mielipidevai-
kuttajista ja poleemisen ateismi vastaan kristinusko-väittelyn 
aktiivisena keskustelijan tunnettu ja usein hänen hassunhaus-
kojen tekstiensä takia siteeraamani avaruustähtitieteen eme-
ritusprofessori Esko Valtaoja väittää ilkikurisesti olevan ihan 
mahdollista, että todellisuus on olemassa. Mutta kukaan ei ole 
vielä onnistunut todistamaan sitä. 

Näin Valtaoja on tarkoituksella iva huulillaan antiplato-
nisti, sillä Platonin mukaan ihminen kykeni järkensä avulla 
hankkimaan tietoa näkyvän maailman taustalla olevasta to-
siolevaisesta. Tämä merkitsi todellisuuden perimmäisen ole-
muksen sietämistä. Juuri tämä platonistinen käsitys ilmeni 
myöhäisantiikissa syntyneen uusplatonismin muodossa vah-
vasti myös alkuperäisessä kristinuskossa.
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Varsin mielenkiintoiseksi tämän seikkailun tekee vasta sekä 
nykyaikaisen tieteen että ateismin heittämä haaste kristinus-
kolle, sillä toisin kun yleisesti luullaan ja esitetään, nykyisin 
selviönä pidetty länsimaisen individualismin, yksilön ja va-
pauden perusta luotiin Euroopassa jo ”pimeällä keskiajalla” 
- mitä ei ole koskaan ollut muuta kuin renessanssihumanis-
tien keksimänä pilkkanimenä ja millä viitattiin aikaan, joka 
jäi antiikin sivistyksen, niin kutsutun vanhan ajan ja antiikin 
kulttuurin elpymisen eli renessanssin, niin kutsutun uuden 
ajan väliin -, kun yksilöä alettiin tarkastella tahtovana subjek-
tina, jolla oli omia haluja ja tarpeita ihmisten vapautuessa no-
minalistisen filosofian myötä luonnon välttämättömyyksistä.

Mutta vapautuivatko ihmiset ”nominalistisen filosofian” 
myötä yhtään mistään. Ainakin Augustinuksesta. Voidaan 
väittää perustellusti, että nominalismi oli ilmaus jostakin sy-
vemmästä käytännön muutoksesta. Vapaus? Osittainen va-
pautuminen? Renessanssi oli eräänlaista emansipaatiota (kir-
kon ohjauksesta ja ”synnin” paatoksesta), mutta se ei vielä 
luonut modernin poliittisen vapauden edellytyksiä - ei edes 
taiteen vapautta, vaan pelkästään uusia ruhtinaiden masinoi-
mia taiteen esitystapoja. 

Yksilö nousi arvoonsa, mutta ”yksilön vapaus” oli vielä ra-
joitettua, ellei tarkoiteta maallisen ruhtinaan vapautta kirkon 
määräysvallasta. Täytyy muistaa, että moni humanisti, kuten 
Rabelais, julkaisi nimettömänä tai salanimellä ja että keretti-
läisten kimppuun käytiin herkästi. Oleellisia varauksia, jotka 
humanisti tietää, mutta joista koulukirjoissa ei vielä puhuta.

Filosofian tohtori, esseisti ja kirjailija Jan Blomstedtin kir-
joituksessa ”Vartija”-lehteen 2000-luvun alussa ”Saarnaajan 
kirjasta” otsikolla ”Eliitin ja osa kuolla ja ylösnousta” kuvaa 
hyvin varhaiskeskiajan synkretismiä:

”Salomonin viisauskirjasta”, kreikkalais-juutalaisesta syn-
teesistä, tuli turhan tiedon tunnustuksineenkin (ja osin nii-
den ansiosta) universaalimpi sivilisaatiodokumentti kuin siitä 
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koskaan olisi tullut oikeauskoisen erityiskulttuurin piirissä. 
Saarnaajan kirjassa kreikkalainen skeptikko sai äänensä kuu-
luviin, sai siis sanoa, että vaikka ihminen tietäisi kuinka pal-
jon, hän ei sittenkään käsitä mitään. Epikurolainen muistutti, 
että ”on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja nauttia hyvää 
kaiken vaivannäkönsä ohessa, jolla ihminen itseänsä vaivaa 
auringon alla”. Stoalainen tunsi puhuvansa kaikkien puolesta 
sanoessaan, että oli turhaa uhmata maailman järjestystä, joka 
noudatti omia raudanlujia lakejaan, mutta tämähän ei toki 
estänyt stoalaista liittymästä luovaan ryhmätyöhön jonkin 
paremman toivossa.”

Descartes esitteli uuden menetelmän, jonka mukaan oi-
keaksi hyväksytään vain sellainen, mikä on todistettavissa oi-
keaksi asteittaisella ja aukottomalla todistelulla. Usko siihen, 
että aistein havaittavaan luonnon ulkopuolella ei ole mitään, 
ei Jumalaa eikä ideaaleja, tuli muotiin vasta 1700-luvulla Di-
derotin aikaan. 

Ensin kaiken lähteille keskiaikaan, joka on salaperäisen aa-
tehistoriallisen rikkautensa takia mielenkiintoinen tutkimus-
kohde, ja mistä myös pulpahtaa aina sopivin ajoin ihmisten 
ilmoille yllättäviä asioita ihmeteltäväksemme siitäkin huoli-
matta, että juuri silloin maailma jakaantui selviin linjoihin ja 
suuntiin; ensin oli vain Jumala ja se riitti selitykseksi kaikelle 
– ehkä juuri siksi keskiaikaa pidettiin sovinnaisessa kapeassa 
tulkinnassa pysähtyneenä ja sitä halveksittiin pitkään. 

Vasta 1900-luvulla alkoi ilmestyä kunnolla tutkimuksia, 
joissa keskiaikaa käsiteltiin myönteisesti, kuten Suomessa 
Virpi Mäkisen kirjassa ”Keskiajan aatehistoria – näkökul-
mia tieteen, talouden ja yhteiskuntateorioiden kehitykseen 
1100-1300-luvuilla” (Atena 2003). 

Sivuan johdatuksena ortodoksisuuteen varhaiskeskiajan 
synkretismiä sekä ortodoksiuskon dogmeja 200-luvun uusp-
latonismin siivittämänä kristillisen kirkon itäiseen osaan 
syntyneen mystisismin kautta, josta hyvänä esimerkkinä on 
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ortodoksiajattelija Gregorios Teologin väittämä, että totuus ja 
usko eivät ole sanoja vaan asioita. 

Taistelemme dogmien ja asioiden puolesta. Jos joku on 
yhtä mieltä asioista, ei sanoistakaan ole erimielisyyttä. Tämä 
on selvästi ajatus, jonka vain ortodoksi voi hyväksyä, mutta 
ei ulkopuolinen. Varsin mielenkiintoinen sitaatti, johon pa-
laamme vielä monta kertaa uudelleen. Väite vastaa pitkälle 
varhaiskeskiajan ”kristillistä realismia” eli eroaa oleellisesti 
nominalismista. 

Kristinusko ja aristotelinen käsitys yhdistyivät lopullisesti 
Tuomas Akvinolaisen opissa, missä kaikki ihmisellä oleva tieto 
ja taito tähtäsi jonkin inhimillisen hyvän savuttamiseen. Au-
gustinukselle pahanteko oli ihmiselle luontaista, mutta hänet 
pelasti vain usko Jumalaan - tai tarkemmin: Jumalan armo. 
Uskonpuhdistaja Lutherin mielestä uskovainen sai hieman 
valehdella, jos se auttoi Jumalaa. Bysanttilaiset suhtautuivat 
vakavasti oppiin syntiinlankeemuksesta. Heille se merkitsi 
ihmisen jumalallisesta elämästä erottautumisen seurauksena 
ja siitä kasvavana ihmisluonnon heikkoutena sekä sairautena.

Jumalattomien pappien kyky tuntea persoonallisesti Ju-
malaa on heikko samalla kun heidän ruumiin ja sielun ta-
sapainonsa on hävinnyt ja yhteys lähimmäisiin epäaito sekä 
turmiollinen. Jumalan kuvan muutokset näkyvät heissä 
äksyilynä, valheina, mielen pimenemisinä (Hautamäen ta-
pauksessa vahvoina mielensairauksina) omapäisyytenä sekä 
jopa vastenmielisinä rikoksina ihmisyyttä vastaan ja muina 
laittomina sekä ilkeinä temppuina ”piruuttaan” kiusatakseen 
hyvän kaapuun pukeutuneina hengiltä ympäristöjään, joita 
he todellisuudessa vihaavat ja inhoavat rakkauden sanoistaan 
huolimatta. Pyhä Gregorius Nyssälainen (k.394) kirjoitti tästä 
ja siitä miten alussa ihmiselämä oli hänen mielestään yksin-
kertainen:

”Tarkoitan ”yksinkertaisella” elämää, jossa ilmenee pelkäs-
tään hyvä ja johon ei ole sekoittunut pahaa (huom: tämäkin 
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on epä-älyllinen ja ihmiselämälle vieras ajatus…). Jumalan 
ensimmäinen laki todistaa tästä. Se antoi ihmiselle osallisuu-
den kaikkiin paratiisin kauneuksiin ja kielsi häneltä ainoas-
taan sen, joka oli vastakkaista hänen luonnolleen, jossa paha 
sekoittui hyvään.”

Moni nykyaikana kaiken hyvän ja mutkattoman elämässä 
itsestäänselvyytenä ottava ei enää kyseenalaista yksilön subjek-
tiivista oikeutta omaan elämäänsä ja elämän niin suuria kuin 
pieniäkin nautintoja sekä vapautta tehdä mitä ikinä haluaa 
kuinhan ei vain ei satuta itseään ja muita, sillä identiteetti saa 
olla rakennettu eri osista ja olla melkein mitä vain taivaan ja 
maan välillä mitä vain itse ihminen haluaa olla, esittää ja elää 
sen mukaisesti, sillä vain hän itse saa määritellä näiden omi-
naisuuksien keskinäisen suhteen (Palamas lainasi filosofian 
vastaisten väitteidensä tueksi Jaakobin kirjeen sanoja ”Sellai-
nen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä 
tulevaa, pahojen henkien viisautta Jaak.3:15).

Uusplatonisteihin yhdistivät Plotinoksen, jonka mukaan 
olevaisen perimmäinen syy perustui jumalalliseen ykseyteen, 
johdolla stoalaisuutta, aristotelisia ja kristillisiä ajatuksia 
keskenään ajatuksenaan ymmärtää Platonin käsitystä sielun 
mahdollisuudesta tarkastella tuonpuoleista todellisuutta, eli 
ideamaailmaa paremmin. 

Platonin mukaan oli olemassa kolmenlaista olemista; 
käsitettävä ja teoreettinen oleva malli, jota ”luojajumala - 
maailmankaikkeuden rakennusmestari” demiurgi katsoo 
työstäessään maailmaa, aistittava todellisuus, joka on aistiha-
vaintomme kohde, sekä tila, jossa todellisuuden tekeminen 
tapahtuu. Bysanttilainen ajattelu ei ole tätä eikä puhtaasti oi-
kein mitään. Se on osia sieltä täältä Aristoteleen ja Platonin 
uudelleenviritettyjä ajatuksia kreikkalaisten ideoiden saades-
sa bysanttilaisessa ajattelussa ”uudet kristilliset merkitykset”.

Ortodoksiuskon perusteita tutkittaessa törmää samaan 
ongelmaan kuin kaikissa muissakin fundamentalistissa 
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liikkeissä – totuus on ennalta annettu ja määrätty, kuten 
ortodoksiuskossa, jolle itse ortodoksiusko on todellinen ja 
korkein filosofia, järjen vastaisestikin koska sen on muka 
Jumalan ikuinen ja muuttumaton (moraaliopillinen) viisaus 
maailmalle ilmoittanut sellaiseksi.

Toinen ongelma on itse ortodoksiuskonnon opetus ja 
tutkiminen nykypäivänä, sillä se tutkii itseään ja mainitse-
miani ”jumalallisia dogmeja” eli totuutta Jumalasta, joka on 
heidän mukaansa ”kaiken ymmärryksen yläpuolella”, mikä 
on varsin pimeätä kaiken sen tiedon valossa, mikä meillä on 
nykyisin sekä kirkkohistoriasta että raamatuntutkimuksesta.

Kolmas ongelma on Suomessa itäisen teologian tutkimi-
sen heikko yliopistollinen taso, jos sitä vertaa esimerkiksi 
Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan, joka on ko-
vien teologisten kiistojen keskellä saavuttanut erinomaisten 
professoriensa kuten Raija Sollamon ja Heikki Räisäsen ve-
tämien tutkimusten kautta kansainvälisesti ansaittua huip-
pumainetta maailmalla. Räisäsen suurin oivallus oli, se ettei 
Raamattu ole Jumalan sanaa eikä sisällä mitään erityistä il-
moitusta, vaan on enemmänkin osa perinnettä, todistusta ja 
tulkintaa. Esimerkiksi Uuden testamentin teksti olivat hä-
nen mukaansa keskenään niin ristiriitaisia, että ne sulkevat 
toinen toisensa pois.

Raamatussa ei siis voi olla kyse ehdottoman totuuden 
omaamisesta tai jumalallisen ilmoituksen teemoista kuten 
ortodoksit ja fundamentalistikristityt väittävät, vaan inhi-
millistä ja historiallisista kertomuksista menneiden sukupol-
vien taisteluissa elämän ristiaallokoissa. 

Ruotsalainen uskonnoista kirjoittava kirjailija Stefan Ei-
nhorn muistuttaa tieteen ratkaisseen useimmat niistä arvoi-
tuksista, jotka ennen saatettiin selittää vain käsittämättömän 
voiman avulla, ja sitä pidetään nykyjään todisteena siitä, että 
”jumalan” käsitteellä ei enää ole mitään tehtävää.

Räisänen ei kuitenkaan heitä lasta pesuveden mukana, 
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vaikka toinen tärkeä huomio hänellä on se, että uskonnon-
historiallinen tarkastelutapa ja Uuden testamentin teologia 
tulee pitää erillään, vaikka se samalla herättää monia ky-
symyksiä, kuten esimerkiksi eivätkö kaikki uskonnot pyri 
määrittelemään ne asiat, joihin heidän kannattajiensa muista 
erotukseksi pitäisi sitoutua?

Miksei siis myös alkukristityt olisi tehneet näin hieman 
satuillen vaikka totuus olisi ollut joku toinen? Fundamen-
talistikristityt inttävät tässä kohtaa kivenkovaa Räisästä vas-
taan jankuttamalla, että eikö ”oikeaoppisuutta” voisi silti 
tekstien tutkimuksessa jollain lailla huomioida, vaikka nor-
matiivisuuteen ei pyrittäisikään. 

Räisänen ei anna periksi, sillä hänen luomansa yliopis-
tollisen Raamatun nykytutkimuslinjan mukaan varhaisen 
kristinuskon uskontotieteellisen tutkimuksen pitää olla sii-
nä mielessä puhtaan historiallista, että se tulkitsee kutakin 
tekstiä nimenomaan siinä historiallisessa ja kulttuurisessa 
ympäristössä, jossa se on kirjoitettu.

Jumala ja hänen eri ilmenemismuotonsa, salaisuus ja voi-
ma ovat asioita, joista ollaan montaa eri mieltä. Einhorn 
kysyykin aiheellisesti, voiko olla niin, että universumissa 
on salattu voima, joka voidaan kokea mutta jota ei voi ku-
vailla? Voivatko uskonnot olla oikeassa vakuuttaessaan itse-
pintaisesti, että jumaluus on olemassa? Platonilla ajatteleva 
ihminen oli keskiössä. Myytit, samoin myös todellisuus 
viittasivat ”hyvyyden” ideaaliin ihmisten keskinäisissä suh-
teissa ja jumaliin. Mutta missä käsissä jumaluus on ihmisten 
keskuudessa? 

Esimerkiksi kun ortodoksien keskinäisiä kahnauksia seu-
raa, herää kysymys, miksi Pyhittäjä Maksimos Tunnustajan 
opetukset hyvään, luontaiset hyvät vaistot ja hyvään suun-
tautunut tahto, on niin vaikeaa nykyortodokseille? Silloin 
mieleen väkisin hiipii joko skeptikkojen ajatus ihmisen luo-
masta Jumalasta tai Jumalasta vaikenevana.
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Vaikeneva Jumala
”Se, joka ei näe maailman turhuutta, on itse aika turha.”

-Pascal

Blaisen Pascal todistelee ”Mietteitä”-kirjoituksessaan, miten 
loputtoman harhaileva, säälittävä ja arvoon olento ihminen 
luonnoltaan on. Onni on hänestä harhaa, sillä jos olisimme 
onnellisia, emme koko ajan yrittäisi keksiä kaikkea välttääk-
semme ajattelemasta onnetonta tilaamme.

Parasta mitä Pascalin mukaan voimme tehdä, on hyväk-
syä tilamme lohduttomuuden. Ihmisen suuruus oli hänestä 
sitä, että tiedämme olevamme kurjia. Pascalin pessimismissä 
on jotain lohdullista kun hän todistelee, miten olemme yhtä 
herkkähipiäisiä kuin turhamaisiakin. 

Uusplatonisti Plotinos kehittelee eteenpäin kristillisten 
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apofaattisten, negatiivista teologiaa harjoittavien erämaaisien 
näkemystä ”vaikenevasta Jumalasta”. Uusplatonismin mer-
kittävin välittäjä keskiajalle oli kuitenkin tärkeä ja tahallaan 
väärinymmärtävä, tai tulkitseva Augustinus, jonka mukaan 
Jumala valaisi inhimillisen mielen ymmärtämään todellisuutta 
ja itseään. Ja koska luominen oli valkeuden jakamista, kaikki 
luodut olivat hänen mukaansa osallisia jumalallisesta perus-
valosta.

Plotinos veti suoran yhteyden kauneuden ja hyvyyden 
välille vähän samalla tavalla kuin myöhemmin saksalainen 
Friedrich Schiller, joka ajatteli, että taideteos voi palauttaa 
menetetyn harmonian. Plotinoksen mielestä ympäristömme 
kauneus ei ollut turhaa, moraalitonta tai hyödytöntä; se ei 
ollut itseriittoisesti houkuttelevaa. Kauneus oli Plotinokselle 
hyvyyden aineellinen muoto ja muistutti häntä rakkaudesta, 
luottamuksesta, älykkyydestä, kiltteydestä ja oikeudenmukai-
suudesta.

Plotinosta varhainen kristinusko ja mystiikka saavat kiittää 
siitä, miten todellisuutta koskeva ykseys voitiin käytännössä 
saavuttaa elämässä maallisten kiusausten ja ristiriitojen keskel-
lä; kuolettamalla stoalaisten tapaan itsensä maallisista haluista 
sekä harjoittamalla kauneuden oikeaa tajuamista, mikä oli ih-
misen halujen hätistämistä mielestä pois ja Jumalan astumista 
tyhjää tilaa täyttämään ja tilalle syntyvää jumalallista ihmistä 
täydellistymään. 

Varhaisen kirkon teologit siirsivät juuri tämän ei-rationaa-
lisen tavan ”intellektuaalisesta täydellistymisestä jumalallisek-
si” mietiskelyn avulla, jossa sielu ikään kuin lepäsi jo Juma-
lassa rukouksina, ja joissa pyrittiin paneutumaan täydellisesti 
uskon totuuksiin ja pelastushistoriallisiin tapahtumiin. 

Ja vaikka tämä uusplatonistinen mystiikan traditio vaikutti 
ratkaisevasti sekä eurooppalaiseen että erityisesti ortodoksi-
seen kulttuuriin, ihminen ei muuttunut mihinkään siitä mil-
laisia ajatuksia hänestä ja hänen tekemisistään ensin älylliset 
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ja sitten kirkolliset auktoriteetit lausuivat, sillä hän näki, ja 
näkee edelleen, olemassaolonsa kovin kapeassa horisontissa 
(minän suhteesta ympäröivään maailmaan tuli ratkaiseva te-
kijä vastanykyajan kynnyksellä -samoin rajojen vetämisestä: 
mikä oli minulle hyvää, saattoi olla toiselle pahaa tai siitä ai-
heutui hänelle pahaa).

Plotinos korosti, miten vakava asia rumuus oli. Rumuus 
ei ollut enää pelkästään harmillista vaan osa pahuutta. Calvi-
nistit eivät ymmärtäneet asiaa näin vaan väittivät kauneuden 
ja taiteen merkityksen sieluillemme olevan vailla merkitystä. 

Plotinos taas ajatteli, että kauniita asioita katsellessamme, 
panemme merkille ominaisuuksia, joilla oli myös tarkka mo-
raalinen vastineensa: silmiemme kautta ne puhuttelivat sydä-
miämme vahvistaen näin siellä olevia moraalisia vastineita. 

Saksalainen filosofi Hegel, joka sanoi Napoleonin väit-
täneen, että uudella ajalla politiikka otti antiikin kohtalon 
paikan, kutsui taidetta ”ideoiden aistilliseksi esittämiseksi”. 
Hegel ajatteli taiteen tehtävänä olevan esittää käsitteitä, kuten 
arkikielikin teki, mutta sillä erotuksella, että taide puhutte-
li meitä sekä järjen että tunteen tasolla – ja juuri tällainen 
kaksitasoinen vaikutus teki taiteesta ainutkertaisen tehokkaan 
ilmaisuvälineen Hegelin mielestä samalla kun

Syykin on hänen mielestään selvä. Professori Timo Ai-
raksiselle hän sen kerran paljasti: kyse on ”rikkumattomasta 
perinteen jatkamisesta läpi vuosisatojen”. Ambrosiuksen kir-
joitukset paljastavat ikävällä tavalla samanlaisen suomalaisor-
todoksien toisen suuren nykyongelman kuin Inarin matkapa-
pillakin: epä-älyllisyyden, tekopyhyyden ja sisällöttömyyden.

Niissä on jotain samaa patologista ja ikävällä tavalla epä-
aitoa ja naurettavaa silmänlumetta suuren yleisön tahalliseksi 
hämäämiseksi kuin entisen presidentti Tarja Halosen kovalla 
äänellä medioissa kuulutetulla taideharrastuksella. 

Tarkempi tarkastelua paljasti, että lakimiehen mielikuvi-
tus ei riittänyt alkuunkaan luovaan työskentelyyn vaan tylsän 
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kaavamaisesti kangistuneeseen kopioinnin lisäksi vain valjuun 
värien käyttöön, mutta eihän se ollut pääasia vaan hyvät jutut 
lehdissä ja yleisesti äänestäjien keskuuteen levinnyt kuva tai-
detta harrastavasta silloisesta presidenttiehdokkaasta.

Metropoliitta Ambrosiuksen kirjoitusten sieluttomuus pal-
jastaa hänet ”ovelaksi ja häikäilemättömäksi ortodoksimaail-
man kamreerisieluksi”, joka on mielistynyt valtaan ja ulkoises-
ti näyttäviin kunnianosoitukseen ja asemiin, sillä tuntuu kun 
hän ei haluaisikaan (tai yksinkertaisesti voi) kirjoituksissaan 
puhua totta tai puuttua todella tärkeisiin ja oikeisiin asioihin, 
vaan lässyttää latteuksia naama irvistyksessä hakien sanomi-
silleen korkeampaa pyhää tarkoitusta kopioimalla vanhoja 
tekstejä ja ilmoittamalla sitten niiden sisältävän muuttumat-
tomia kirkollisia moraliteetteja, joita tavallisten ihmisten tulisi 
noudattaa, kuten kristillisestä rakkaudesta:

”Agathonilta kysyttiin mitä on täydellinen rakkaus, ja hän 
vastasi: Haluan löytää sen spitaalisen ja antaa hänelle oman 
ruumiini, ja ottaa hänen.”

Tekstihän on kuin suoraan fundamentalistikristittyjen eli 
kansankielellä ”ääriuskovaishörhöjen” nettikeskusteluista ju-
malallisen hurmion innoittamina sen jälkeen kun TV7 on 
ensin näyttänyt, miten Jumalan valittu kansa on pommittanut 
kuoliaaksi parikymmentä palestiinalaislasta, jotka armeijan 
mielestä oli vakava uhka rauhalle ja järjestykselle.

Ei ihme ettei edes itse ortodoksisia kirjoja kirjoittava munk-
ki Serafim, joka esittää vakuuttavasti ainakin omissa joukois-
saan jonkin sortin eteeristä ”ortodoksiälykköä” ja ulkopuo-
lista mitä tulee ortodoksien oman pesän likaajiin maallisilla 
toimillaan sekä Tertullianuksen varoittamalla politikoinnilla 
uskonnon avulla, halua lukea ortodoksikirjallisuutta, sillä ku-
kaan ota täydestä tällaisen kirkonmiehen tekopyhiä tekstejä, 
varsinkin kun monet lukijat tietävät miten perso maalliselle 
maineelle ja kunnialle nöyryyttä korostaneen munkinkaapun-
sa sisällä hän on ollut koko elämänsä eläen eläkepäivinään-
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kin samojen asioiden ympäröimä maallisen yltäkylläisyyden 
keskellä ja suuren yleisön silmissä kunnioitettuna kirkollisen 
auktoriteettina sopivasti ajan henkeen suvaitsevaisuutta sek-
suaaliasioissa saarnaavana sosiaaliliberaalina.

Tässä on koko kristikunnan epä-älyllinen perusta ja läh-
tökohta kieltää epäily, ajattelu ja eri mieltä oleminen, erään-
lainen ikuinen eipäs-juupas-keskustelun jämähdypiste, sillä 
kysymyksiä esittivät Tertullianuksen mielestä vain harhaoppi-
set, ja ne saivat aikaan vain harhaoppisuutta. Sen takia hänen 
mielestään harhaoppisten kanssa ei pidä ryhtyä keskustele-
maan Raamatun teksteistä ja niiden tulkinnoista. 

Kolmas heikko kohta ortodokseilla on uskoa sokeasti 
kirjoituksin sisältämiin ihmeisiin ja tarinoihin, vaikka ajan 
hammas, tarkoituksenmukaisuus ja halu nähdä asioita tie-
tyssä valossa ovat muovanneet kirjoittajien mielenmaisemaa 
satuiluun ja mielikuvituksellisiin tulkintoihin enemmän kuin 
objektiivinen totuus sallisi. 

Esimerkiksi Uuden testamentin varhaisimmat kirjat ovat 
syntyneet muutama vuosikymmen Jeesuksen kuoleman ja 
väitetyn ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäinen evanke-
liumikin valmistui vasta neljänkymmenen vuoden päästä. 
Viimeiset vasta toisen vuosisadan alussa. Lopullisesti tekstit 
valittiin ja vahvistettiin vasta 300-ja 400-lukujen vaihteessa.

Neljäs ortodoksiuskon ongelma on Raamatun näkemys 
ajasta. Ihmiset ovat ajasta koostuvia olentoja, jotka elävät 
menneisyydessä jota ei ole kaivaten tulevaisuutta, jota ei tule. 
Ortodoksiuskolle aika on määre. Ajan illuusio on ollut tosi 
vahva ollut Aristoteleesta asti. Hän väitti ajan olevan muu-
toksen mitta. 

Aika vie mennessään kaiken. Mutta todellisuuden tasolla 
olevaa aikaa ei ole eikä globaalia, kaikkialla läsnä olevaa tasa-
mittaista virtaava aikaa. Augustinus poikkesi tästä kaavasta 
väittämällä ajan olevan sisäistä. Myöhemmin ortodoksikris-
tityt ovat sivuuttaneet Augustinuksen väitteet ajasta. Aika on 
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enemmänkin nykykäsityksen mukaan sosiaalinen konstruk-
tio kuin mikään määre. Immanuel Kantillekin se oli venyvä 
käsite. Maailma on nimittäin tapahtumien vuorivaikutusta. 

Maailma siis tapahtuu, maailma ei ole. Se ei voi olla itsensä 
ulkopuolella vaan meidän sisällämme. 

Aikaa ei tarvita eikä pidä edes käyttää maailman ymmärtä-
miseen kuten ortodoksiuskossa vaan jotain ihan muuta, sillä 
aika ei ole muuttumaton suure - todennäköisesti se ei ole mi-
tään. Marcel Proustin mukaan ihmisen todellisuus muodostui 
vain muistista.

Viides ortodoksiuskon ongelma on “dogmien yleinen ja 
pahin ongelma”, mikä saattaa ne huonoon valoon älyn edessä 
kun ei vaivauduta katsomaan ilmiöiden ja helppojen selitysten 
taakse kriittisellä uteliaisuudella käyttämällä mielikuvitusta, 
joka on avain kaikkeen. Kun ajatus ja järki on pysähtynyt 
johonkin, tuloksena voi olla vain jälkijättöistä. 

Stoalaisfilosofi Marcus Aurelius ymmärsi maailman ole-
van muuttumista ja elämän harhaa kärsimyksineen. Mutta 
Gottfried Wilhelm Leibnitz sisälsi kärsimykseen alistumisen 
vuonna 1710 kristilliseen ja nöyrään käsitykseensä “mahdol-
lisen hyvästä maailmasta”. 

Sen mukaan kaikki mikä laajensi maailman moninaisuutta, 
oli samalla myös hyvän maailman toteuttamista, johon kuului 
myös pahan ja kärsimyksen ymmärtäminen ja sietäminen. 

Juuri tätä alistunutta ihmistä vastaan nousi 1759 kuuluisa 
ranskalainen valistusfilosofi Voltaire ”Candide”-romaanissaan. 
Voltairen älyllisessä satiirissa kärsimyksen luonnollinen ihailu 
teilattiin ja tilalle nousi ajatus hyvästä ja onnellisesta ihmisestä 
tiedon lisääntyessä. 

Tämä on edelleenkin jo Paavalin ja Tertullianuksen sekä 
Augustinuksen muovaaman ortodoksisen toiveajattelun pe-
ruslähtökohta: poistamalla puutteet ympäriltämme vapau-
dumme myös meitä vaivaavista kärsimyksistä. 

Sen ongelma on kuitenkin vankkumaton usko yleiseen ja 
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inhimilliseen hyvään sekä ahkeruuteen, vaikka jo Immanuel 
Kant torjui tällaisen naivin augustinolaisuuden. Minkäänlais-
ta viattomuutta ei ole koskaan ollut, koska pahuus kuuluu 
erottomasti jokaiseen ihmiseen ja ihmisyyteen. 

Tätä kutsutaan ”radikaaliksi pahaksi”. Kantin, ja myö-
hemmin myös Sigmund Freudin mukaan sitä ei voinut täy-
sin hävittää, mutta hallita kylläkin. Freudin kirjoitus vuodelta 
1920 Mielihyväperiaatteen tuolla puolen sijoittaa pahuuden 
ja tyhjyyden ihmismielen primitiiviselle puolelle kuuluvaksi. 

Julia Kristeva on tulkinnut freudilaisesti tämän depression 
kyvyttömyytenä eriytyä perustavasta menetyksestä, jolloin 
se on ollut jämähtämistä siihen, mikä olisi pitänyt ohittaa, 
jolloin nykyelämästä on muodostunut menetyksen ja me-
netetyn, puutteenkin takana olevan puutteen eli tyhjyyden 
kovertamaa.

Stephen Toulmin kirjoittaa kirjassaan ”Argumentit – luon-
ne ja käyttö”(niin&näin 2015) siitä, miten vakavasti väittämä 
oikein otetaan riippuu tietysti monista asianhaaroista – esi-
merkiksi siitä, millainen väitteen esittäjä on ja hänen yleisestä 
luotettavuudestaan:

”Eräiden sanoihin luotetaan ainoastaan siksi, että heillä on 
varovaisen, arvostelukykyisen ja totuudellisen maine. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoista, ettei kysymys siitä ovatko he luotta-
muksemme arvoisia, voi herätä kaikkien heidän väittämiensä 
yhteydessä: tämä tarkoittaa ainoastaan meidän luottavan sii-
hen, että jokainen väite, jonka he painokkaasti ja vakavasti 
esittävät, tosiaan osoittautuu hyvin perustelluksi, sillä on ta-
kanaan pätevät perusteet, se ansaitsee – sillä on oikeus – että 
kiinnitämme huomiomme sen ansioihin.”

Kiinnostavaa on tutkia miten erilaiset ortodoksiset argu-
menttien muodolliset ominaisuudet muuttuvat niin puheissa, 
kirjoituksissa kuin sanasta lihaksi muuttuessaan käytännön 
tilanteissa siirtyessään yhdenlaisista väittämistä toisenlaisiin 
nostaen esiin samalla tärkeän kysymyksen: miten meidän pi-
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täisi esittää ja analysoida näitä argumentteja niin, että mah-
dolliset arviomme niistä olisivat loogisesti järkeviä, avoimia 
ja johtaisivat joihinkin uusia vastauksia etsiviin kinkkisiin 
kysymyksiin?

Aristotelisen rationaalisuuteen eli järkeilyyn perustuvan 
ihmiskäsityksen ohelle tuli yleiseen keskusteluun jo aiemmin 
myös muita ihmisyyden osa-alueita, kuten tahdon kyky ja 
emotionaalisuus myöhäiskeskiajalla skolastiikan aikakaudella, 
mikä on taas renessanssihumanistien antama pilkkanimi tuon 
ajan siivistään sidotulle tieteelle, jonka ongelmana oli pyrki-
mys yrittää olla tasapainossa kristinuskon perusoppien kanssa. 

Ennen ortodoksinen retoriikka, josta Lutherin hyvä ystävä 
Philip Melanchton väitti, että missä logiikka opetti alastomat 
ajatukset, siinä retoriikka opetti ne pukemaan ajatukset sa-
nojen vaatteisiin, nyt totuuden jälkeinen aika, on tieteelle, 
jonka autonomia ja voima on tähän saakka perustunut siihen 
totuuden varaan, vaarallista, koska poliittisesti konservatiivien 
ja äärikristittyjen luottamus tieteeseen on pahasti horjunut 
”pyrrhonilaisittain” ja siitä on ollut jo vakavia haittavaikutuk-
sia maailmassa. Heille näet, ihan kuten aikoinaan Pyrrhonille, 
kelpaavat näet kaikki argumentit, kunhan ne vaan toimivat. 

Ortodoksinen retoriikka on silti kiinnostavaa seurata sik-
si, että se sisältää lähes kaiken epäinhimillisen ja inhimillisen 
mitä 2500 vuoden perinne moraalifilosofiassa tarjoaa.

Vanha piruilija Erasmus Rotterdamilainen sanoi hauskasti, 
että jos lukee Senecaa pakanana, voi löytää kristityn. Mutta 
jos lukee Senecaa kristittynä, löytääkin pakanan. Erasmus 
Rotterdamilaisen hyvästä ystävästä, Marthin Lutherista, läh-
tien kristillisen retoriikan sanoma muuttui ytimekkääksi ja 
sitä puhuttiin kielellä, joka oli ymmärrettävää, eikä niin kuin 
katoliset aiemmin – latinaksi, jota ymmärsivät vain harvat 
oppineet.

1600-luvulta lähtien kristillinen retoriikkaa ei ole rajoit-
tanut ajattelua entiseen tapansa ehdottomasti, vaan on lähes-
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tynyt nykypäivään tultaessa humaania yhteiskuntaetiikkaa, 
myös Suomessa, missä muuten vanhoillisen kirkkouskovais-
ten piirissä erilaiset pyritään aina tavalla tai toisella julista-
maan osattomaksi yleisestä kristillisestä hyvästä, onnesta, hy-
väksynnästä ja rakkaudesta erilaisiin syihin vedoten.

Yksi paha ongelma ortodokseille kuten kaikilla kristityillä, 
on suhde sotaan ja tappamiseen, jota vastaan Jeesus kristus 
asettui kaikissa sen muodoissa ehdottomasti eikä olisi sallinut 
myöhempien kristittyjen kirkkojen ja pappien sodanmyön-
teisyyttä missään muodossa, puhumattakaan IKL-pappien 
sotakiihkoilusta Suomessa.

Kristinuskosta ei olisi voinut koskaan tulla osa valtaa ja 
valtionuskonto, ellei se olisi luopunut sodanvastaisista ajatuk-
sistaan. Jo vuonna 314 muutos tapahtui kun saman vuoden 
kirkolliskokous tuomitsi ankarasti sotilaat, jotka ”uskonnol-
lisista syistä karkasivat lippujensa alta”.

Oikeaoppisuuden isänä pidetty Athanasios oli sitä mieltä, 
ettei ollut vain sallittua vaan kiitettävääkin tappaa vihollisia 
sodassa. Augustinus yritti osoittaa, että sodankäynti oli sopu-
soinnussa Uuden testamentin kanssa. 

Tästä tuli vakiintunut kanta. Augustinus, jonka mukaan 
jos erehdyimme ajatuksissa, meidän oli aina sanottava suoraan 
se, mitä ajattelimme, oli lainannut ajatuksensa Cicerolta, jon-
ka mukaan ollakseen oikeutettu, sodan tuli olla välttämätön, 
ja sodan ainoa tarkoitusperä se, että voisimme elää häiriinty-
mättömässä rauhassa.

Camus väitti, että ihmiset tapattivat itsensä aatteiden tai 
kuvitelmien takia, jotka tekivät elämän heille mielekkääksi. 
Ihmisten elämässä oli näet paljon vaikeita tilanteita, joita ei 
helpolla ratkaista, vaikka ihminen itse määrittää pitkälti sen 
miten muut hänet kokevat. 

Plutarkhoksen mukaan sanaa sota ja rauha käytetään 
useimmiten vain vaihtorahoina, joilla ei hankita sitä, mikä 
on oikeudenmukaista, vaan sitä, mikä on tarkoituksenmu-
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kaisinta.
Ksenofaneella oli tapana laskea leikkiä, että jos eläimet luo-

vat itselleen Jumalan, niin kuin ne luultavasti tekevätkin, ne 
aivan varmasti luovat Jumalat itsensä kaltaisiksi ja korottavat 
itsensä kunniaan, kuten mekin. Mutta emmehän me itsemme 
kunniaan korottaneet voi olla niin julmia että jätämme ihmi-
set oman onnemme nojaan kuolemaan silmiemme eteen vai 
voimmeko olla? 

Kaunista puheista Jumalasta ja hyvyydestä huolimatta vali-
tettavasti vastaus on: kyllä voimme ja sellaisia olemme tehneet 
ja siis olemme nimenomaan uskontomme kristinuskon ja en-
nen kaikkea sen ankaran perinnön mukaan, joka on saanut 
vaikutteet vuodelta 1099 kun ristiretkeläiset valtasivat Jeru-
salemin. Kaikki siellä olleet tapettiin -myös naiset ja lapset. 

Muslimien ja kristittyjen ongelmat alkoivat tuosta het-
kestä, samoin kun vielä tänäänkin näkyvät Lähi-Idän silmille 
räjähtävät ruutitynnyrit. Koraanissa Allah antaa kuitenkin ar-
moa ja mahdollisuuden, toisin kun kova ja armoton Vanhan 
testamentin säälimätön Jumala ja armoton maailma. 

Seneca tuomitsi sodan, jota hän piti murhaan verrattavissa 
olevana rikoksena. Westermarck kirjoitti sodan olevan kallio, 
johon kristilliset periaatteet ovat mitä surkeimmin haaksirik-
koutuneet.

Arabialaisessa maailmassa Espanjan oppineet maurit edus-
tivat Alhambrassa suvaitsevaa, sivistynyttä ja käytännöllistä 
tulkintaa islamista kunnes ajat kovenivat. 

Pitää myös muistaa, että vuonna 1187 kun sulttaani Sala-
din valtasi Jerusalemin, hän säästi kristityt, huolimatta mitä 
oli aiemmin tapahtunut kristittyjen toimesta kaupungissa. 
Kuuroille korville kaikuivat Origeneksen sanat kristityistä 
rauhan lapsina, jotka Jeesuksen tähden eivät koskaan kohota 
miekkaansa toista kansaa vastaan, ja jotka taistelevat hallit-
sijansa puolesta rukoilemalla hänen puolestaan, mutta eivät 
osallistu hänen sotiinsa, vaikka heidät siihen pakotettaisiin. 
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Basileos vaati, että kun sotilaitten palvelusaika oli päät-
tynyt, heille ei saisi antaa ehtoollisen sakramenttia kokonai-
seen kolmeen vuoteen. Nikean kirkolliskokouksen päätöksen 
mukaan ne kristityt, jotka luovuttuaan sotilaan ammatista 
myöhemmin palasivat siihen kuin ”koirat oksennukseen”, 
oli muutaman vuoden ajan kohdeltava kirkossa katuvaisina. 
Westermarckin mukaan uskoon, jota kristilliset kirkot ovat 
pitäneet pelastuksen välttämättömänä ehtona, sisältyy usko 
Jeesuksen Kristuksen voimaan ja arvoon messiaana ja herrana 
ja hänen lunastuksensa todellisuuteen. 

Katolisen uskonkäsityksen mukaan se on nimenomaan 
uskoa kirkkoon, joka on eräänlainen vakuutustoimisto, joka 
takaa sen jäsenille oppiensa totuudellisuuden. Siksi sotaa on 
käyty oikean uskon nimissä myös omia vastaan. Väkivaltai-
nen taistelu kirkon omistamasta totuudesta sen vihollisia ja 
kuviteltuja vihollisia vastaan alkoi vuonna 1199 kun paavi 
Innocentius III antoi määräyksen perustaa inkvisitio valvo-
maan oikean uskon puhtautta kerettiläisiä oppeja vastaan ja 
sota ulotettiin myös omia vastaan.

Vuonna 1215 neljäs lateraaninen kirkolliskokous velvoitti 
kaikki kristityt kuninkaat vannomaan julkisen valan, että he 
toimivat vakavasti ja käyttäen koko valtaansa kaikkien kirkon 
kerettiläisen poltinmerkillä leimaamien tuhoamiseksi alueil-
laan. Vuodesta 1231 elävältä polttaminen tuli säännölliseksi 
teloitustavaksi. Esimerkiksi Espanjan tunnetusti tehokas in-
kvisitio poltti 31.000 ihmistä roviolla ja tuomitsi 290.000 
vähemmän ankariin rangaistuksiin. 

Ei Lutherkaan säästellyt sanojaan ja toimiaan kerettiläisinä 
pitämiään ihmisiä kohtaan. Puhumattakaan Calvinista, jonka 
mielestä kerettiläisten vainoaminen oli pyhä velvollisuus. 

Kaikesta huolimatta myös Calvin oli Lutherin tavoin au-
gustinolainen, edellyttäessään ”Jumalan ehdotonta ennalta 
tietämistä ja ennalta määräämisvaltaa, ihmistahdon orjuutta 
sekä ihmisluonnon turmeltuneisuutta ja kyvyttömyyttä”.
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Ilkeä ja koppava 
Arseni

”Älä anna minkään hämmästyttää itseäsi. Se on lähes ainoa 
keino saavuttaa ja säilyttää onni.”

-Pythagoras

Ortodoksisen kirkon ongelmat Suomessa tiivistyvät kuuteen 
vaaralliseen ja pelonsekaista inhoa aiheuttavaan kirjaimeen: 
ARSENI (nimi on enne, sanotaan hänen kohdallaan kun 
tarkoitetaan tappavaa hermomyrkkyä; häntä pidetään ”pii-
loaugustinolaisena”). Vaikuttaa nimittäin siltä, että ilkeäksi 
ja koppavaksi tiedetyllä entisellä kierolla apulaispiispalla on 
kulissien takana sormensa pelissä kaikessa siinä ikävässä, mikä 
vahingoittaa kirkkoa julkisuudessa ja menee typerästi käyttäy-
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tyvän arkkipiispa Leon piikkiin kostoksi. 
Ikonimaalausta yhdessä ”sydänystävänsä” ja Valamon kan-

sanopistossa ikonimaalausta päätyökseen opettavan Alexander 
Wikströmin, joka kuuluu Arsenin tavoin luterilaistaustaiseen 
homojengiin, harrastava Arseni on myös ikävällä tavalla sym-
bolinen kuva ortodoksikirkon synkästä alamäestä ja uusp-
latonistisesta kauneusihanteesta Plotinoksen tarkoittamalla 
tavalla, sillä kaiken sanottavan ja katsottavan pitää olla yhtä 
kaunista ja kaunisteltua kuin alkukirkon tavassa propaganda-
mielessä tehdä pierustakin ihmettä ja ihmeteltävää kauneutta.

Arsenissa on myös yksi nykyihmisen näkökulmasta nyr-
jähtänyt lisäpuoli: hän näkee Bysantin mystisen teologian 
perillisten tapaan ”jumaloitumisen” ihmisen olemassaolon 
lopullisena päämääränä. 

Jumaloitumisen teologia ilmenee erityisesti Arsenille rak-
kaassa ortodoksitaiteessa eli hymno- ja ikonografiassa. Pyhä 
Gregorius Palamas (k.1359), joka kehitti Jumalan tuntemisen 
kokemusperäisen käsitteen, jonka mukaan Jumalan tuntemi-
nen merkitsee valkeuden näkemistä. Palamas on toiminut 
Arsenille esikuvana.

Arsenista sanotaan selän takan ilkeästi (jotkut väittävät hä-
nen olevan savolainen piilo-ADHD-tapaus), ettei hän jaksa 
äkillisten ja rajujen raivokohtaustensa keskellä keskittyä pintaa 
syvemmälle älyllisiin haasteisiin, vaan tyytyy tutkimaan pin-
nan päälle jääviä merkkejä uusplatonismin hengen mukaan, 
hän näkee kuvien takana toisenlaisen, salaperäisen ja mystisen 
todellisuuden, jossa patriarkkana on hän itse ARSENI I.

Katsokaa tarkkaan julkisia kuvia hänestä. Enemmän kuin 
monessa kuvassa, hän kantaa lahjapakkauksessa pulloa on-
nellinen hymy naamallaan, sillä lasiin hän ei ole koskaan syl-
kenyt. 

Opiskellessaan Leningradin hengellisessä akatemiassa vesi 
oli vain pesemistä varten ja vodkaa juotiin kuin limonadia sen 
ajan hengen mukaan pysyäkseen terveenä pöpöjen valtaamas-
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sa neuvostomaassa (ettei ainakaan olisi saanut punatautia). 
Pahat kielet väittävätkin, että ortodoksipiispojen kokouk-

sissa puhutaan levottoman innostuksen vallassa muistakin 
asioista monta promillea päässä kuin kauniista ponomaripo-
jista ja heidän suloisista lapsenkasvoistaan.

Arseni on juuri niitä pappeja, joiden ei olisi koskaan pitä-
nyt saada edes pappisvihkimystä alhaisen panetteluluonteensa 
ja kataluutensa takia. Piispana hän on korostanut kirkollista 
lainsäädäntöä ja piispanvaltaa osana kirkon elämää, mutta 
unohtanut tyystin etteivät ne sellaisenaan edusta itse orto-
doksikirkon syvintä olemusta. 

Kirkolla on omat dogminsa ja kaanoninsa ja sen tärkeisiin 
työkaluihin kuuluvat Arsenin hylkimät hengellisyys sekä mo-
raali. Lisäksi Arsenin ja uuden Oulun metropoliitan näkyvän 
lämpimät suhteet hämmentävät ja oudoksuttavat ortodokseja. 
Luterilaistaustaisella homojengillä on ollut siitä lähtien kun 
Ambrosius hävisi pelin tavoitteenaan istuttaa sen viimeinen 
jäsen Arseni Leon seuraajaksi hinnalla millä hyvänsä, vaikka 
se Arsenin tapauksessa on korkein mahdollinen. 

Arseni luulee tien tähtiin olevan avoinna, jos ja kun aika 
lähitulevaisuudessa jättää monien itse aiheutettujen tautien 
runteleman, ja lähes kolmen metrin vyötärömitan omaavan 
arkkipiispa Leon maallisen tomumajan, varsinkin kun syksyi-
nen jännitysnäytelmä uudesta Savo-Karjalan metropoliitasta 
päättyi hänen voitokseen koska vastustajina oli liian kevyitä; 
toinen viina -ja poikaongelmien takia Lintulan nunnaluosta-
rin apupapiksi karkotettu, toinen hönöksi ja suureksi type-
rykseksi tiedetty Valamon tunarijohtaja, joka juuri ja juuri 
osaa viikata pöytäservetin, hymyillä vierailleen ja istua oikealle 
tuolille eikä sitten paljon muuta, ei ehdottomasti mitään jär-
jellistä vaan enemmänkin sekavaa sössötystä.

Arkkipiispaksi Arsenia ei koskaan päästetä. Siitä tuntuu 
vallitsevan ortodoksipiireissä lähes yksimielisyys, sillä Arsenin 
kaapin luurangot saattavat olla vielä pahempia kuin aikoinaan 
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Johanneksen tai Ambrosiuksen ja Pantaleimonin yhteensä, 
sillä kasvattiäitiään, jonka kanssa Arseni asuu savolaisella kan-
sakoululla, huonosti kohteleva ja naisia sekä ehkä juuri siksi 
sortava että vihaava Arseni on hänet enemmän kuin hyvin tai 
vain viinanhöyryisten kirkolliskokousten keskellä tuntevien 
mielestä rasittavan äkkipikainen mahtailija, kova juoksutta-
maan ihmisiä oman oikkujensa mukaan ja toimissaan erään-
lainen anti-Johannes Damaskolainen (k.750).

Pyhä Johannes Damaskolainen opetti apofaattisesta Juma-
lasta yrittämättä asettaa Häntä luotujen joukkoon toisin kuin 
Arseni, jolle päinvastainen tulkinta Jumalasta on tullut lähes 
pakkomielteiseksi ja vääräksi tulkinnaksi, vaikkei hän sitä jul-
kisesti ja selvinpäin oman piispallisen nahkansa pelastaakseen 
uskalla sanoa muille kuin sydänystävilleen.

Damaskolaisen mukaan Jumalan suhteen oli mahdoton 
sanoa, mitä Hän olemukseltaan oli. Jumalainen oli hänelle 
ääretöntä ja käsittämätöntä. Jumalasta voitiin Damaskolaisen 
mielestä käsittää vain Hänen äärettömyytensä ja käsittämät-
tömyytensä.

Tämän kirjan kansi liittyy Arsenin operaatioihin. Kirjan 
kansi on kuvattu Iisalmen ortodoksisesta kirkossa kesällä 
2017. Kuvassa Iisalmen entinen kepulainen ja luterilainen 
kaupunginjohtaja resitoi selkä yleisöönsä päin kädet levällään 
kuin mikäkin ortodoksipappi eräälle hänen takanaan yleisössä 
olevalle seuruun jäsenelle ortodoksien syntymäpäiväonnitte-
lulaulua ”Armorikkaita vuosia”.

Seurue oli kesäisellä juhlatuulella. Edellisenä iltana arvo-
valtainen joukko, mihin kuuluu isäntänä entinen tupakkalob-
bari ja demaripoliitikko Lasse Lehtinen ja emäntänä hänen 
eläkkeellä oleva pankinjohtajavaimonsa Eira Palin-Lehtinen, 
ovat viettäneet kostean illan Lehtisten lähellä Varpaisjärvellä 
sijaitsevassa kesäresidenssissä. 

Mukana oli myös muita suomalaiseen itseoikeutettuun yh-
teiskunnalliseen eliittiin kuuluvia entisiä tähtiä ja vallankäytön 
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keskeisiä nimiä, kuten Lehtisen puoluetoveri ja entinen Hesa-
rin päätoimittaja Janne Virkkunen vaimoineen sekä muutama 
vähempiarvoisempi kepulaispoliitikko ja byrokraatti.

Entinen kaupunginjohtaja on saanut pakit arkkipiispalta, 
joka ei antanut hänelle lupaa esitellä kirkkoa omin päin vie-
railleen. 

Entinen kaupunginjohtaja pyysi lupaa salaa kirkon v.t. 
kirkkoherrana toimivalta, kylmän laskelmoivana sekä ”lu-
terilaistaustaisiin homoihin” etäjäsenenä kuuluvalta entisel-
tä Joensuun apulaispiispa, nykyiseltä Savo Karjalan metro-
poliitta Arsenilta, jota kutsutaan ”alan piireissä karvaiseksi 
sisar Arseniaksi”, ja joka asuu vanhan kasvattiäitinsä kanssa 
vanhalla puukoululla, inhoaa naisia ja on avoimessa sodassa 
esimiestään, aito-ortodoksina itseään karjalaistaustansa takia 
pitävää heteroarkkipiispa Leo vastaan sillä seurauksella, että 
arkkipiispa kuultuaan asiasta erotti Arsenin v.t. kirkkoherran 
toimesta, istuttaen siihen itselleen sopivamman miehen.

Sain kallisarvoisen vihjeen keskenään kyräilevien ortodok-
sien toiselta osapuolelta siitä, mitä tuleman piti. Näytti siltä, 
että vanhenevat karjalaisortodoksit kävivät rajua kulissien ta-
kaista taistelua vallasta ja kirkollisesta hegemoniasta aseinaan 
kaikki mahdollinen paha toisiaan vastaan juuri sillä samalla 
tavalla, mistä jo aikoinaan Paavali oli korinttolaiskirjeissään 
varoittanut hajaannusta ja eripuraa levittäneitä alkukristittyjä 
seurakunnissaan.

Siksi olin sopinut päätoimittajan kanssa tekeväni asiasta jo 
aiemmin jutun. Väijyin kamerani Canon EOS 7 Mark II:sen 
kanssa kirkkoon saapuvaa juhlaseuruetta. Vanhat mediaosaa-
jat ammattilaisina eivät olleet moksiskaan kun huomasivat 
minun kuvaavan tarkkaan heidän tekemisiään. Vasta astut-
tuaan kirkosta ulos Lasse Lehtinen hermostui ja alkoi kysellä: 
mikä paparazzi se meidän kimpussamme oikein häärää?

Irvokkaaksi kirkon sisällä edellisen illan juomille lemuavan 
esityksen teki se sen lisäksi ettei lupaa ollut, että näytelmän 
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pääosanesittäjä, eläkkeellä oleva entinen kaupunginjohtaja 
on riehunut vuosia paikallisessa valtamediassa, Iisalmen Sa-
nomissa ortodoksikirkon arkkipiispaa vastaan hyvän maun 
rajoilla, koska arkkipiispa on erottanut kirkon konkurssiin 
suureellisilla taloudellisilla hankkeillaan ajaneen entisen kirk-
koherran.

Sekä Iisalmen sanomat että Iisalmen kaupunki ovat olleet 
tiukasti kolmisenkymmentä vuotta sitten ortodoksikirkon 
yhteyteen perustetun Evakkokeskuksen takana. Olihan sen 
tarkoituksena olla eräs Iisalmen matkailun vetonaula. 

Toisin kuitenkin kävi. Kirkkoherra osasi hoitaa paremmin 
omat tilinsä kuin kirkon, joskus ne näyttävät menneen oikeu-
dessa esitettyjen todisteiden mukaan sekaisin.

Kaupungin puolelta käyvänä puuhamiehenä hankkeen 
rahoitusta suhteessa avustuksia haettaviin viranomaisiin toi-
mi kaupunginjohtaja. Selustatukea ja arvovaltaa valtiovallan 
suunnalta ja sinnepäin antoi hallituksen kautta aikain ensim-
mäinen ortodoksinen ministeri (vasta toinen on Lipposen 
II-hallituksen työministerinä toiminut Tarja Filatoff), itsekin 
Iisalmen ortodoksiseurakunnan jäsen, kepulaiskansanedustaja 
ja sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen. 

Kun korkeantason poliittinen tuki oli hankittu, Iisalmen 
Sanomien kanssa tehtiin esisopimus mainoksista, joilla taat-
tiin eräänlainen suojakerroin tekijöille; kaupunki tuki täydel-
lä hanketta, oli hankkimassa lisärahoituksia ja sanomalehden 
myönteinen kirjoittelu kaikesta siitä, mikä liittyi itse bisnek-
seen sekä ortodoksisen kirkon toimintaan, lisäsi julkista kiin-
nostusta ja mielenkiintoa hanketta kohtaan. 

Tässä vaiheessa ulkopuolisten asiaa kriittisin silmin sivus-
ta seuranneiden sekä muutaman toiminnassa mukana olevan 
ortodoksin epäilys hanketta kohtaan heräsi, vaikka kaikki 
menikin alussa paremmin kuin suunnitelmien ja Jumalan 
tahdon mukaan. 

Kuihtuva kepukaupunki oli saanut uuden näkyvän mat-



347

kailuvaltin ja ortodoksinen seurakunta itselleen mukavasti 
tuottavan bisneksen. 

Rahaa tuli aluksi monista luukuista, mm. poliittisen suo-
jeluksen nimissä valtion kassasta erilaisina tukina. Ehkä siksi 
realismi karkasi hankkeen sisältä ja tekijät alkoivat tavoitella 
kalliilla lainarahoilla mahdottomina kuuta taivaalta.

Kaikki ei mene eikä ole tarkoitettukaan menemään muu-
ta kuin saduissa, aina hyvien suunnitelmien mukaan vaikka 
itse pyhäkössä juhlittava Jumala olisi korkeasti kunnioittavi-
en maanpäällisten edustajiensa toimesta tuhlaillut viskottavaa 
vihkivettä ja siunannut hankkeen sataan kertaan ja hyvää tah-
toa olisi ollut vaikka muille jakaa. 

Kun karu arki muutaman lihavan vuoden jälkeen astui 
peliin vähenevien asiakkaiden myötä ja kassa alkoi ammuttaa 
tyhjyyttään, Evakkokeskuksen taustaryhmissä kaupunginjoh-
dossa ja Iisalmen Sanomissa huolestuttiin syystä; homma oli 
liukunut käsistä ja jäljellä oli vain pitkä kuolinkamppailu.

Evakkokeskuksen puolella oli aivan liikaa epäkuranttia 
immateriaalista pääomaa; arvovaltaa, arvonsa Esko Ahon 
vaalitappion jälkeen menettäneitä kepu-suhteita, kiihkoilevia 
paikallislehden amatöörimäisiä toimittajia, kuuroille korville 
suunnattuja rukouksia, huikeita suunnitelmia, vanhentuneita 
ajatuksia ja silkkaa ahneutta, epärealistisuutta vastaan kova 
markkinatalous, Suomen ajautuminen lamaan ja matkailijoi-
den ainainen kiinnostuksen siirtyminen uusiin ja vielä koke-
mattomiin kohteisiin. 

Eikä tässä tapauksessa ihmeet auttaneet. Ei kukaan autta-
nut. Ei Jumala eikä ortodoksit tai ortodoksikirkko. Oli vain 
tultava toimeen omin neuvoin ja avoin ja se oli vaikeaa pro-
jektissa mukana oleville korkeille ja arvovaltaisille päättäjäta-
hoille, jotka olivat tottuneet olemaan vain käsi ojossa julkista 
tukea odottamassa. 

Asian teki vielä ikävämmäksi se, että alamäen vihdoin sel-
vittyä kirkkoherralla, hän ei tehnyt elettäköön yrittääkseen 
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muuttaa suuntaa paremmaksi – joko kyvyttömyyttään tai 
haluttomuuttaan. 

Sen sijaan hän alkoi kuormittaa kirkon tukijalkana toimi-
vien vanhojen huivipäisten mummojen työtaakkaa, jotka tal-
kootöiden nimissä väänsivät aamusta iltaan karjalanpiirakoita 
pelastaakseen tuhoon tuomitun bisneksensä.

Tästä alkoivat kirkon sisäiset riidat. Kuinka paljon ahne ja 
kyltymätön kirkkoherra itse onnistui syömään kärrystä ohi 
kirjanpidon? 

Siitä ei ole tietoa mutta joka vuosi uusia ja kalliita autoja ei 
osteta tavallisen papin palkalla ellei sitten lainaksi kuten hän 
bisneksiään pyöritti isolla korolla tietäen hyvin niiden jäävän 
muiden maksettaviksi. 

Olin ollut pitkään ulkomailla. Palasin Suomeen 2016 
Raahen ja Vaasan kautta Kouvolaan. Kuvasin mustavalkoku-
vakirjoja, kirjoitin runoja ja proosaa sekä kirjoittelin juttuja 
eri sanomalehtiin, kun sain eräänä yönä salaperäisen puhelun 
koskien Iisalmen ortodoksien skandaaleja, väärinkäytöksiä ja 
tulevaa oikeudenkäyntiä.

Kiinnostuin asiasta, olinhan vuonna 2011 palattuani Os-
losta takaisin Suomeen muuttanut Oulun kautta Loviisaan, 
jossa sain tehtäväkseni paljastaa Loviisan suomalaisen kirkko-
herran vilpilliset työmenetelmät, jotka johtivat myöhemmin 
tyylikkäästi ”ennenaikaisen eläkkeelle lähdön nimissä kirkko-
herran armollisiin piispallisiin potkuihin”, sillä työpaikkakiu-
saamista, matkalaskujen väärentämistä, patologista valehtelua 
ja työnvieroksuntaa koko kirkollisen työikänsä, yli 35-vuotta, 
päätoimisesti täydellä palkalla harrastaneen presidentti Tarja 
Halosen ja toimittaja Aarno ”Loka” Laitisen ystävänä itseään 
mainostaneen ”savolaisen demaripiällysmiehen ja harrasta 
körttipappia julkisuudessa silmänlumeeksi näytelleen” egoaan 
paisutelleen pikkumiehen.

Tämän ihmishirviön oikea osoite olisi ollut pitkäaikaishoi-
to mielisairaalassa, jos kirkko työyhteisönä olisi terve ja hä-
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net olisi ajoin kyetty pelastamaan häntä itseään riivanneelta 
ja muita rasittaneelta hulluudelta, ohjaamalla hänet ajoissa 
hoitoon samaan oikeaa lääkitystä ja terapiaa, ja sen jälkeen 
uudelleensijoittamalla hänet kirkon sellaisiin tehtäviin, vaikka 
arkiston uumeniin, joissa hän ei enää olisi päässyt kiusaamaan 
ja manipuloimaan hyvän nimissä pahalla ihmisiä. 

Kirjoitin silloin myös ensimmäisen kirjani sekä suomeksi 
että ruotsiksi ”Minun Loviisani – Mitt Lovisa” (Kulttuurik-
lubi 2011) – siellä on juttu tästä järkyttävästä tapauksesta 
ja kamalasta toisia ihmisiä Jumalan nimissä maahan kylty-
mättömästi polkevasta luterilaisihmishirviöstä ja körttipap-
pi Veli-Matti Hynnisestä, jota kepulaiset kutsuisivat kaiketi 
”ihmisroskaksi”. 

Lähtökohtana oli filosofi Spinozan keskeinen teesi: se mikä 
on haitallista, täytyy ymmärtää myrkytyksenä ja ruuansula-
tushäiriönä. Hänen mukaansa se, että paha ei ollut mitään, ei 
johtunut siitä, että vain hyvä oli olemassa ja tuotti olemista, 
vaan päinvastoin siitä, ettei hyvää ollut olemassa sen enempää 
kuin pahaa ja että oleminen oli hyvän ja pahan tuolla puolen. 

Spinoza tällä lauseellaan päivitti uuteen muotoon rationa-
listien 1600-luvulla esittämän tunnetun väitteen siitä, ettei 
paha ole oikeasti mitään. Spinoza väitti ihmisen pidättyvän 
niiden asioiden tekemisestä, joita hän kutsui paheiksi, kos-
ka ne olivat luontaisesti vastenmielisiä, ei siksi että ne olivat 
paheita. 

Mutta mitä tapahtuu tällaisen Hynnisen tapaisten häiriin-
tyneiden luonteiden ja patologisten valehtelijoiden kanssa, 
joille nuo asiat eivät ole sietämättömiä vaan he rakastaen te-
kevät intohimoisesti milloin minkäkin auktoriteetin nimiin 
vannoen rikoksia inhimillisyyttä vastaan ja esiintyvät vielä 
suurina ihmisyyden ymmärtäjinä, Jumalan lähettiläinä saar-
naten ammatikseen armosta, anteeksiannosta ja rakkaudesta? 

Spinozalle Jumala oli vain tieteellinen nimike ei muuta. 
Luultavasti samoin oli Hynnisen laita, josta paistoi kauas läpi 
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ettei hän uskonut elävään vaan kuolleeseen Jumalaan. Jumala 
viittasi Spinozan mielestä maailman luoneeseen voimaan; en-
simmäiseen syyhyn eli ”causa sui” - itsensä syyhyn. 

Spinozan Jumalassa oli samaa henkeä kuin Jobin Jumalas-
sa, sillä epäonnistumisen hetkinä hänen mukaansa oli syytä 
tarkastella asiaa kosmisesta perspektiivistä eli ”sub specie aeter 
nitatis” - ikuisuuden näkökulmasta ja tiedostaa oma mität-
tömyytemme sekä olemuksellinen olemattomuutemme eikä 
paisutella Hynnisen tavoin ylipaisuneita egojamme.

Siksi Spinoza luotti ihmisen mielikuvitukseen ja kehotti 
meitä astumaan oman itsemme ulkopuolelle; näin hänen mu-
kaansa alistaisimme oman tahtomme maailmankaikkeuden 
laeille – välittämättä siitä ristiriidasta, joka näiden lakien ja 
omien aikomustemme välillä vallitsi.

Lähetin muutaman työnäytteen Iisalmen Sanomiin ja so-
vimme palaverista lehden silloisen päätoimittajan kanssa heti 
muutettuani muutaman viikon päästä ensimmäisestä yhtey-
denotostani kaupunkiin. 

Päätoimittaja oli tyytyväinen ja sovimme ”Haraldin Iisal-
mi”- juttusarjasta sekä yhteiskunnallisesti painottuneista ko-
lumneista. Ensimmäisessä työpalaverissamme sain ylipuhut-
tua hänet, että teen juttuja ortodoksikirkosta vedoten kesällä 
järjestettäviin Iisalmen kirkon juhliin ja praasniekkaan. 

Tein eteerisen hartaasti ensimmäisen ”harmittoman” juttu-
ni otsikolla ”Kohti korkeuksia - Jumalaa lähellä”, josta myös 
tämän kirjan otsikko, ortodokseista, joka kuitenkin hermos-
tutti lehden sisällä aiemmin ortodokseista lehden linjan mu-
kaisesti kirkkoherran näkökulmasta asian puolesta ”kuin raivo 
härkä” kirjoittaneen toimittajan, joka toimi työnsä lisäksi pää-
toimisesti kotitilallaan karjakkona, ja erään toisen kotitilal-
laan työnsä ohella päätoimisesti karjakkona toimineen lehden 
avustajan, ”oikean ortodoksin”, joka avoimesti ylpeili sillä, 
että ortodoksikirkko dogmeihin ja kaanoniin vedoten syrji 
homoja, se oli monen muunkin itseään oikeana pitävän orto-
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doksin, usein karjalaistaustaisten, mielestä tärkeä osa kristilli-
syyttä, näyttää selvästi kuka ei kelpaa ihmisenä Jumalan eteen 
eikä ansaitse siten heidänkään kunnioitusta edes ihmisenä.

Ensimmäisen juttuni jälkeen entinen kaupunginjohtaja 
aloitti samassa lehdessä raivokkaan, mauttoman ja perättö-
män kampanjan ortodoksiarkkipiispaa vastaan tarkoitukse-
naan vaikuttaa tulevaan oikeudenkäyntiin pelastamalla omat 
ja muiden syytettyjen kasvot tavallisten ihmisten silmissä. 

Kiinnostavaa oli se, että Iisalmen sanomat antoi entisen 
kaupunginjohtajan esittää perättömiä syytöksiä vapaasti si-
vuillaan, mutta ei antanut vastapuolelle vastineoikeutta. Asias-
ta eräs ortodoksisen seurakunnan jäsen valitti julkisen sanan 
neuvostoon tuloksetta. Kun olin saanut juttuni ja kuvat val-
miiksi entisen kaupunginjohtajan kirkonhäpäisystä, lähetin 
sen toimitukseen. Ja kun vahvistusta ei kuulunut, soitin sinne. 

Samainen ”kun raivo härkä” toimittaja vastasi iltavuorossa 
toimitussihteerinä lehden kokoamisesta, joka oli aiemmin vas-
tannut lehden linjasta ortodoksiasioista. Hän vastasi minulle 
jättävästi ääni falsetissa, ettei juttua koskaan tulla julkaise-
maan ja löi puhelun päätteeksi vanhanaikaisesti sanottuna 
luurin korvaani vahvistaakseen sanomaansa. 

Hieman myöhemmin huomasin juttuni levineen toimi-
tuksen ulkopuolelle samoin kun sähköpostit, joita olin lähet-
tänyt arkkipiispan toimistoon. 

Oli selvä, kuka niitä levitteli Iisalmen Sanomissa, mutta 
arkkipiispan lähipiirin ”syväkurkuksi” paljastui vasta myö-
hemmin ”Inarin matkapapiksi” kutsuttu pahansuopainen 
juoruilulähde, joka siirrettiin sen jälkeen eri hommiin. 

Juuri kun olin menossa Kuopioon haastattelemaan arkki-
piispaa sain pahaenteisen puhelun päätoimittajalta: kutsun 
seuraavaksi aamuksi palaveriin yhdessä erään tuottajan kanssa. 
Tiesin heti, mistä oli kysymys ja osasin varautua potkuihin. 
Sovimme pienen hillopurkin kera että saan toki kertoa avus-
tajasuhteen päättymisestä, mutta en itse syytä.
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Ortodoksiriidoista 
”Myös muinaiset teologit ja tietäjät todistivat, että tiettynä 
rangaistuksena sielulle oli sen sitominen ruumiin ikeeseen 
aivan kuin se haudattaisiin.”

-Clement, Stromata 3.17

Nunna Kristoduli kertoo kirjassaan ”Arkkipiispa Paavali – 
hengellisen lapsensa silmin” (Minerva 2008) siitä kun apu-
laispiispana aiemmin toiminut Paavali oli valittu virolaistaus-
taisen Hermannin seuraajaksi arkkipiispaksi vuonna 1960, 
miten häntä oli heti alkanut huolestuttaa kirkkokunnan piis-
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patilanne. 
Kirja kuvaa hyvin myös sitä vihan ja kiukuttelun ilma-

piiriä, mikä vallitsee mustakaapuisten kirkonmiesten kesken. 
Ortodoksisella kirkolla ei ollut riittävän päteviä pappeja saati 
sitten piispoja 60-luvulla. 

Noihin aikoihin ortodoksisessa kirkossa oli vain kaksi piis-
paa. Toinen piispoista, Helsingin piispa Aleksei oli tuolloin jo 
77-vuotias eikä kirkossa ollut riittävän sopiva piispaehdok-
kaita, jotka olisivat täyttäneet piispalta vaadittavat ominai-
suudet; tärkein oli kuulua munkkipapistoon eli joko leskeys 
tai naimattomuus. 

Arkkipiispa Paavali ilahtui Nunna Kristodulin mukaan 
suuresti, kun 1960-luvun alussa pieni ja pulska luterilainen 
teologian tohtori Wilho Rinne Turun yliopistosta eli tuleva 
arkkipiispa Johannes alkoi osoittaa kiinnostusta ortodoksi-
kirkkoa kohtaan.

Erityisen ilahtunut puhdassydäminen ja sinisilmäinen ark-
kipiispa oli ollut kuullessaan, ettei Rinne ollut kiinnostunut 
naisista niin paljoa, että olisi hankkiutunut naimisiin. Mutta 
tässä kohden arkkipiispa teki virhearvion. 

Arkkipiispa, joka näki kaikki hyvinä, tulkitsi sen erheelli-
sesti tarkoittaneen sitä, että Rinne oli syvällinen hengenmies, 
jota kiinnostivat enemmän ikuisuuspohdiskelut teologiasta 
tutkijankammiosta kuin maalliset ja lihalliset himot.

Kyllä Rinne oli yhtä ihminen kuin muutkin ihmiset lihal-
lisine ja maallisine himoineen. Hänen suuntautumisensa oli 
kuitenkin tuohon aikaan laissa kiellettyä rangaistuksen ohella. 

Rinne oli homoseksuaali, joka ei halunnut tuoda ymmär-
rettävistä syistä seksuaalista suuntautumistaan esille julkisuu-
dessa. Pääkaupungin ”salaisissa homopiireissä” häntä kutsut-
tiin tavan mukaan salanimellä ”Metrotyttö”.

Rinne liittyi syksyllä 1966 ortodoksikirkon jäseneksi ja 
eteni hyvin nopeasti ensin piispaksi ja sitten arkkipiispaksi, 
vähän liiankin nopeasti kun ottaa huomioon korkean kirkolli-
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sen viran muiden haltijoiden hengellisen kasvun vieneen aikaa 
kymmeniä vuosia – saati sitten käännynnäisen. 

Rinteen etuna oli hyvä kielitaito, kirkas äly, kyky johtaa ja 
sekä luterilaisen Suomen että yhteiskunnan perusperiaattei-
den ja toiminnan hyvä tuntemus.

Samana vuonna kun Rinne liittyi ortodoksikirkkoon, hän 
aloitti jo Thessalonikan yliopistossa Kreikassa teologian jat-
ko-opinnot, oppien sekä kreikan kielen että kirjoittaen siellä 
lajissaan jo toisen teologisen väitöskirjan aiheenaan kirkon 
kaanonit.

Hänet vihittiin Patmoksen Pyhän Johannes Teologian 
luostarissa munkiksi nimellä Johannes. Sen jälkeen hänet 
vihittiin diakoniksi ja papiksi arkkimandriitan arvonimellä. 

Jo kolmen vuoden päästä Johannes valittiin suurella ää-
nienemmistöllä apulaispiispaksi Helsingin hiippakuntaan 
arkkipiispan tuella. Syksyllä kuoli kirkollishallituksen istun-
non aamiaistunnin aikana iäkäs, 86-vuotias Helsingin piispa 
Aleksanteri. 

Hänen tilalleen valittiin Johannes, vaikka epäilyjäkin oli jo 
alkanut esiintyä niin häntä kuin hänen toimintaansa kohtaan 
kirkon piirissä. 

Eikä mennyt aikaakaan kun Johannes alkoi syödä tyhmem-
pänä pitämäänsä arkkipiispa pikkumaisilla tempuillaan niin, 
ettei kenellekään sivullisella jäänyt epäselväksi mikä peli oli 
menossa. Juuri tämän takia Helsingin avoimeksi homosek-
suaaliksi tiedettyä ja luterilaistaustaista metropoliitta Ambro-
siusta ei valittu Johanneksen seuraajaksi. 

Oikeina ortodokseina itseään pitäneet karjalaistaustaiset ja 
kirkon konservatiiviset uskovaiset saivat näistä Johanneksen 
tempuista oikeaa ortodoksiuskovaista, joka oli vielä henkilö-
kohtaisesti tukenut ja nostanut Johanneksen, kohtaan vam-
man sieluunsa. Nunna Kristoduli kirjoittaa, että jos arkkipiis-
pa Paavali oli odottanut itselleen yhteistyöhaluista työtoveria, 
hän pettyi raskaaksi:
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”Lisäksi vielä eräät hänelle läheiset papit vaihtoivat puolta 
ja siirtyivät metropoliitta Johanneksen leiriin. Kaikki tämä 
silmin nähtävästi painoi ja masensi häntä.”

Kristoduli, joka ihaillen muistaa aina aika ajoin tekstissään 
mainita Paavalin eläneen jatkuvasti syvän nöyryyden vallassa 
ja olleen lujaa uskonvarmuutta sekä sisältä loistavaa valoa” 
kertoo kirjassaan, miten Paavali menetti malttinsa aina, kun 
kuuli mainittavan edes Johanneksen nimen. 

Ollessaan kerran Kreikan matkallaan ostamassa itselleen 
erityisestä piispallisesta kirkkopukuliikkeestä hienoa pukua, 
hänen seuralaisensa mainitsivat Johanneksella olevan saman-
laisen, jolloin Paavali oli suuttunut ja jättänyt ostoksensa sii-
hen samaan paikkaan.

Tämän taistelun loppunäytöstä kuvataan tässä kirjassa it-
seään oikeina ortodoksiuskovaisina (lue: karjalaistaustaiset ja 
vanhat kirkon pappissuvut) pitäneiden ja kirkon sisältä arvo-
valtaisesti piispanpalleilta valtaamaan pyrkivien luterilaistaus-
taisten homojen välisestä viimeisestä näytöksestä taistelussa 
arkkipiispan seuraajasta ja kirkon sisäisten mätäpaiseiden 
puhkaisemisesta.

Yksi kohta paljastaa lisää, ehkä tahtomattaankin, ortodok-
sien riitaisasta luonteesta. Sivulla 193 nunna kirjoittaa kirkon 
tuon aikaista riitaisaa tilannetta kuvanneen hyvin se, että ark-
kipiispa Paavali oli kieltänyt häntä kertomasta metropoliitta 
Johannekselle hänen Helsingin olostaan:

”Metropoliittahan vaati häntä kirjallisesti anomaan luvan, 
jos hän aikoi toimittaa siellä jonkin pienenkin kirkollisen 
toimituksen. Tämä oli ennenkuulumatonta, eikä arkkipiispa 
siihen alistunut vaan kävi usein Helsingissä ikään kuin salaa.”

Vuonna 1970 Nunnan mukaan alettiin ennen kirkollis-
kokousta puhua piispojen ”diktatuurista” kirkon sisällä, jota 
vastaan etenkin ortodoksinen opiskelijaliitto demokratian 
nimissä asettui vastustamaan. 

Tässä kirkolliskokouksessa ensimmäisen kerran asetettiin 
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myös arkkipiispan arvovalta kyseenalaiseksi ja häntä vastaan 
hyökättiin käyttämällä asiattomia puheenvuoroja; sekä arkki-
piispan autonkäyttöä arvosteltiin että esitettiin ikäviä vihjailu-
ja kirkkomuseoon liittyvistä taloudellisista väärinkäytöksistä. 

Arkkipiispaa asettui tuolloin vastustamaan hänen silloinen 
lähin työtoverinsa, silloinen ylidiakoni, joka esitti syytöksensä 
avoimesti kirjeessään arkkipiispalle. 

Kirja käy hyvin myös avaimena millaiseen ihmiseen ja 
maailmaan ortodoksit uskovat, sillä ortodoksinen maailman-
kuva on täynnä hyvän odotusta ja pahan pelkoa tyyliin toi-
vomme parasta, pelkäämme pahinta. Ortodokseille ihmeiden 
maailman illuusiot ovat niin sitkeitä, että silloinkin kun he ne 
hylkäävät, niiden juuret eivät katkea, vaan ne palaavat aina 
takaisin.

Ihmeiden odottamisessa ja uskossa toiseen todellisuuteen 
näkyvän lisäksi, juuret ovat syvällä bysanttilaisessa maailmas-
sa. Ortodoksit eivät Pascalin sanoin pienuudessaan ja kurjuu-
dessaan voi olla kaipaamatta jotain itseään suurempaa. 

Ortodoksiteologit sulattivat yhteen sielun ja minän siitäkin 
huolimatta, että se menetti jotain ”viisas sielu” platonistisesta 
älystään. Brittiempiristi John Locke hylkäsi kristillisen minä-
käsityksen. Vaikka hän ei hylännytkään sielun olemassaoloa, 
hän piti sitä toisarvoisena yksilön varsinaisen identiteetin 
kannalta.

Ortodoksin identiteetti perustuu perinteisiin ja tapoi-
hin myös ajattelussa ja minää rakennettaessa. Keskiaikaisen 
maailman taikauskoinen maailmankuva siirtyi sellaisenaan 
1200-luvulla muodostuneeseen Moskovan suurruhtinas-
kuntaan ja sen perilliseen Venäjään, jonka ajattelu, tavat ja 
henkinen maailma on siitä lähtien perustunut ”pragmaatti-
sen ortodoksimystiikkaan” ja on täysin vastakkaista totuuteen 
pyrkivän rationaalisen lännen vastaavan ajattelun kanssa, ku-
ten olemme saaneet seurata aina noista päivistä Putinin aikaan 
asti.
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Huomasin tämän kun olin ensimmäisessä työpaikassani 
Kotkassa Kymenlaakson maakuntamuseon oppaana. Oo-
lannin sodan aikaan Kotka paloi. Siitä oli olemassa kaksi 
kertomusta miten. Venäläisen historiankirjoituksen mukaan 
hirveät engelsmannit polttivat koko kaupungin. Vain kaunis 
ortodoksikirkko pelastui siksi, että venäläinen Varvara-nimi-
nen nainen oli polvistunut rukoilemaan heidän eteensä pyy-
täen engelsmanneja säästämään kirkon.

Kyse ei ole varsinaisesta valehtelusta vaan bysanttilaisuu-
teen oleellisesti kuuluvasta tarkoituksellisesta tavasta nähdä 
kaikella jokin merkitys omassa liemessään kiehuvassa mys-
tiikassa, joka projisoi alusta alkaen oman alamaisen nöyrän 
riittämättömyytensä itsensä tuolla puolen vuodattuvaan mer-
kityksen riittoisuuteen, peittääkseen sen tosiasian, että he elä-
vät tosiasiallisesti jumalattomassa maailmassa, missä spinoza-
laisesti ymmärrettynä hyvää ei ollut olemassa sen enempää 
kuin pahaa ja että oikea oleminen oli jotain muuta eli hyvän 
ja pahan tuolla puolen olevaa arjen välttämättömyyksien kes-
kellä rimpuilemista.

Englanti oli jo tuolloin ”common sensen” valtaamana vas-
taan valheet, satuilu ja idän mystiikka, joten englantilainen 
historiankirjoituskin oli kaanonista vapaana tarkempi ja to-
tuudellisempi. Se perustui meriministeriössä olleisiin englan-
tilaisen laivaston päällikön lokikirjoihin, jonka mukaan pa-
haksi onneksi tulipala sai alkunsa jostain pienestä ja pahaksi 
onneksi saaressa riehunut kova tuuli poltti kaiken. ”Mutta 
onneksi saimme sentään pelastettua kauniin ortodoksikir-
kon”, kapteeni iloitsi.

Jotain vanhaa venäläistä ja ortodoksista ihmeiden ihaste-
lua voi aistia myös nunnan kirjassa arkkipiispastaan, jota hän 
piti moitteiden saavuttamattomissa, kun hän kirjoittaa ark-
kipiispan kertoneen miten oli siepannut kouraansa lennosta 
kärpäsen ja nuorena juossut Lapissa kiinni jäniksen.

Arkkipiispa Paavali kirjoitti kirjeessään nunna Kristodulille 
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vuonna 1975, miten Valamossa oli sinä kesänä vaikuttanut 
nuori apulaisprofessori Joensuun korkeakoulusta, jonka hän 
oli liittänyt kirkkoon:

”Hänellä on vakaa aikomus siirtyä uudelta vuodelta py-
syvästi Uuteen Valamoon. Hän on tarmokas ja käytännön 
asioissa pätevä henkilö ja omaa soveliaan mielialan, joten jos 
Jumala suo hänestä voi tulla uuden polven alullepanija.”

Arkkipiispa oli oikeassa. Nuoresta apulaisprofessorista tuli 
ensin veli Kristoforos ja sitten pappismunkki Ambrosius. Hä-
neen ja toiseen luterilaistaustaiseen homoon, silloiseen Va-
lamon luostarin igumeeniin ja myöhempään rokonarpiseen 
metropoliitta Panteleimoniin, jota ”alan piireissä kutsutaan 
Tom of Valamoksi” laitettiin silloin vanhojen ortodoksipäät-
täjien kesken suuri toive paremmasta huomisesta kun ei vielä 
tiedetty mitä he olivat miehiään.

Mutta kohtalo tai arvoituksellinen Jumala puuttuu peliin 
ikävällä tavalla. Oikeiden ortodoksien omana salaisena Paava-
lin seuraajaehdokkaana pitämä Valamon lääkärin koulutuksen 
saanut pappismunkki Sergei eli Veli-Pekka Leimu kuoli jär-
kyttävässä auto-onnettomuudessa syystalvella 1979. Hänen 
autonsa syöksyi läpi järven jään matkalla Joensuuhun.

Kukaan ei tiedä tarkalleen miksi ja miten kaikki tapahtui. 
Paljon hänen kuolemastaan on vieläkin sumun peitossa. Petti-
vätkö auton jarrut vai ajoiko hän tahallaan itsensä kuoliaaksi? 
Arkkipiispan suru oli suuri kun hän kirjoittaa ortodoksien 
menettäneen samalla myös silloin ajankohtaisena olleen apu-
laispiispaehdokkaan (ja ehkä myös tulevan arkkipiispan?).

Toinen yhtä suuri menestys ortodoksikirkkoa kohtaa 
vuonna 1984 kun Sergein jälkeen uudeksi oikeiden ortodok-
sien arkkipiispaehdokkaaksi ja Paavalin seuraajaksi toivottu 
piispa Aleksei kuoli yllättäen vain 42-vuotiaana. Paavalilla oli 
heikko sydän mutta siitä huolimatta hän sai elää pitkän elä-
män. Ortodoksisuus eli 60-luvulla hiljaiseloa Suomessa mutta 
piristyi 70-luvulla uuteen loistoon. 
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Arkkipiispa Paavali kuoli 1988 ja on haudattu Uuden Va-
lamon hautausmaalle. Häntä pidetään Suomen ortodoksikir-
kon viimeisenä suurena hengenmiehenä. Ehkä myös osaksi 
nostalgisista syistä. 

Hänen seuraajansa ovat olleet ihan toista maata mitä hen-
gellisiin kysymyksiin ja kristilliseen retoriikkaan tulee. Tästä 
on hyvä esimerkki kun arkkipiispa Paavalilta kysyttiin vähän 
ennen hänen eläkkeelle jäämistään, miten ihminen kasvaa 
hyväksi ortodoksiksi, hän vastasi:

”Olkaa täydelliset. Tämä kristityn päämäärä on vaikea, 
sillä kukaan ei voi olla täydellinen. Sitä kohti on kuitenkin 
ponnistettava. Ortodoksiset tavoitteet ovat sydämen puhtaus 
ja ortodoksinen korostus on se, että mitä lähemmäs Jumalaa 
ihminen kehittyy, sitä huonommaksi hän itsensä havaitsee ku-
ten kirkkaassa auringossa näkee kaikki pölyhiukkaset. Hyvä 
ortodoksi on se, joka tuntee itsensä huonoksi kristityksi.”
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Kuolemansairas 
huijari-

Huurinainen 
”Kristinusko näkee meidät kaikki oleellisesti haavoittuvina 
olentoina, jotka eivät kulje elämän läpi kokematta hirvittävää 
henkistä ja fyysistä tuskaa.”

-Alain de Botton kirjassaan ”Uskontoa ateisteille”

Francois de La Rochefoucauld sanoi tekopyhyyttä olevan se, 
kun pahe kumartaa hyvyyttä. Uskovaiset ovat asiantuntijoi-
ta, mitä tulee ”hypokrisiaan ja hypokrastiseen” elämäntyy-
liin. Kyseessä on teeskentely, tekopyhyys ja asioiden tahallinen 
kaunistelu ”eufenismi” totuuden kustannuksella. Raamatulli-
sesti saman asian ymmärtää käsitteen ”farisealaisuus” kautta.

Hegelin mukaan hypokrisia (sana tulee kreikan hypokri-
tes- sanasta ja merkitsee näyttelijää) seuraa siitä, että pidäm-
me omaa subjektiivista käsitystämme tai vakaumustamme 
sellaisena, joka kokonaan määrää jonkun teon tai toiminnan 
moraalisen luonteen. 

Tällainen subjektiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että 
meidän pitää kieltää sekä itse hypokrisia että pahan olemas-
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saoloa ja teeskennellä kaiken olevan hyvin tai menevän hyvin 
siitä huolimatta, ettei asia ole niin.

Ongelmalliseksi tämän tekee, jos se on koko elämän pe-
rusta ja ehto, kuten ortodokseilla, joiden kieli on täynnä se-
littämättömyyksiä, ja perimmäiset salaisuudet esitetään tar-
koituksella hämärästi joskus jopa valheeseen käärittynä, että 
vain ortodoksiuskon arvoituksiin perehtyneet asiantuntijat 
ymmärtävät mistä on kysymys, vaikka jo kreikkalaiset tiesi-
vät hämärän puheen takana olevan usein myös hämärä ajatus.

Kreikkalaisille poliitikko oli ”rhetor”, puhuja, jonka kou-
lutukseen kuului grammatiikka, joka opetti kielen muodot ja 
dialektiikka, joka opetti mahdollisuudet sekä retoriikka, joka 
opetti yhdistämään kaiken selkeäksi ja täsmällisesti. Katolisen 
kirkon sisällä kilpaili keskenään benediktiiniläinen tapa nähdä 
tekstit annettuina ja jesuiittojen teksti esimerkkinä laajem-
masta tekstuaalisesta järjestelmästä. 

Pitkään ajateltiin tieteen kielen edustavan vastakkaista lajia 
kuin retoriikka. Aristoteles oli erottanut jo ”Retoriikassaan” 
(Gaudeamus 2012) eri puheen lajeja mm. oikeudellisen, joka 
tarkoitti puhetta tapahtuneista asioista, poliittisen tulevista ja 
epideiktisen nykyisistä.

”Tapaus Huurinainen – lisänimeltä huijari-Huurinainen” 
on yksi tärkeä todistusaineisto osana tätä retorista prosessia, 
jota on vaikea uskoa täysjärkisten tekeleeksi – mutta kyseessä 
ovatkin uskovat, joille uskonnon nimissä kaikki, myös paha, 
on sallittu, jos se vain palvelee heidän omia päämääriään, jot-
ka he kuvittelevat olevat ”herran” siunaamia.

Hämmästyin silloin sitä valheiden, leppymättömän vihan 
ja huonon käytöksen määrää, mitä tekopyhät ja vihapuheita 
viljellet ortodoksiuskovaiset itsekeskeisen ja suuruudenhullun 
arkkipiispan, jota kutsutaan virallisesti ”Korkeimmaksi Esi-
paimeneksi” alimpaan seurakuntalaiseen asian tiimoilta olivat 
valmis käyttämään toisiaan vastaan kun kyseessä oli oma to-
tuus ja omien kasvojen pelastamisyritys. 
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Mutta ei tässä ole mitään uutta ihmistietä tutkittaessa. Ku-
ten tunnettua, ihmisten yhteistyöhalukkuus rajoittuu tyypilli-
sesti vain sellaisiin sisäryhmiin, joiden jäseniksi he identifioivat 
itsensä. Oli silti kamalaa seurata kahdeksantuntisen oikeuden 
aloitusistunnossa, miten kuolemansairas huijari-Huurinainen 
yritti kyynelsilmin urheasti pitää itsensä koossa. 

Pahinta oli se kulisseissa selän takana ja oikeudenistunnon 
tauoilla levitetty sairaalloinen paha, mitä keskenään vihoitel-
leet osapuolet viljelivät ammattimaisesti tarkoituksenaan va-
hingoittaa toisiaan vihapuheina, ilkeinä vihjeinä ja tahallisina 
väärintodistuksina vihollisiksi kokemistaan uskonkamuistaan 
samaan aikaan kun lausuivat omaksi pelastuksekseen ja val-
heidensa oikeutetuksi muiden silmiin tarkoitettuna litanioita 
ulkoa Jumalasta ja Jeesuksesta arkkipiispan palkkaamaan epä-
pätevän ja ahneen lakimiehen hymistellessä vahingoniloisesti 
lihavat palkkiot mädäntyneessä mielessään kangastellen. 

Iisalmen keskenään taistelevat ortodoksit kohtelivat toi-
siaan vähemmän kuin ihmisinä – objekteina, joilla ei ollut 
varsinaista ihmisarvoa ja mieltä, joka olisi vaatinut osakseen 
moraalista huomiota. Tällaiset ihmiset ovat harvinaisen alt-
ruistisia ja moraalisia olentoja, silloin kun kyse on hyödystä ja 
omasta lähipiiriksi koetun ryhmän yhteisistä eduista. 

Samankaltaisuus eli homofiilisuus viehättää heitä; ryh-
mäsamaistumiset eivät ole rationaalisen ajattelun kirkkaita 
kukkasia vaan enemmänkin sameiden vesien moraalisesti 
latautuneita tunnereaktioita. Sosiologian klassikko, Emile 
Durkheim väitti, että sosiaalista tuli selittää sosiaalisesti opi-
tulla asioilla eikä psykologisilla.

Huijari-Hurinainen oli tehokkaan mustamaalaamiskam-
panjan aikana arkkipiispan toimesta suljettu ”kirkollisen hy-
väksynnän ja Jumalan armon” ulkopuolelle jo muutama vuosi 
aikaisemmin vailla ulkopuolista tukea ja auttavia ystäviä ihan 
kuin katolisessa kirkossa kirkonkirouksen langettaneen paavin 
pullan tapaan; huijari-Huurinaisesta näki miten käytännössä 
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arkkipiispansa kiroama pappi riisuttuna asemansa suomasta 
arvokkuudesta kärsi samalla tavalla todennäköisesti fyysistä 
kipua sisällään kuin useissa tutkimuksissa on osoitettu ryh-
män ulkopuolelle jätetty ja hyljätty yksilö. 

Michel de Montaige kirjoitti, että paavi Bonifatius VIII as-
tui virkaansa kuin kettu, toimi siinä kuin leijona ja kuoli kuin 
koira. Ja, että Nero, tuo julmuuden perikuva, olisi vastannut, 
kun hänelle esitettiin rikollisen kuolemantuomio asianmu-
kaisesti allekirjoitettavaksi: Olisipa Jumala suonut, etten olisi 
koskaan oppinut kirjoittamaan. Niin sydäntä särkevää hänestä 
oli tuomita ihmistä kuolemaan. 

Mitä ortodoksit tekevät toisilleen? Vielä paljon pahempaa 
ottaessaan Jumalan roolin, ja tuomitessaan omiaan väärin 
perustein maanpäälliseen kadotukseen. Esimerkiksi äärim-
mäisen eristetyissä vankilaolosuhteissa eläneet ovat kertoneet, 
miten vaikeaa oli kestää kidutusta ja nälkiintymistä, mutta 
kaikkein kamalinta heidän mielestään oli se sosiaalinen eris-
täytyminen, joka johti yleensä myös aina itsetuhoisiin ajatuk-
siin, inhimillisiin murhenäytelmiin ja usein myös kuolemiin.

Espoonlahden evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko-
herra Jouni Turtiainen kysyi 4.12.2018 Ylen radio Ykköseltä 
tulleessa aamun hartauksessa kaikille kristinuskon kirkoille 
yhteisesti vaikean kysymyksen: 

”Miten on mahdollista, että seurakunnissa on niin paljon 
hengellistä ja inhimillistä kylmyyttä, vaikka niiden pitäisi olla 
”lämmönjakohuoneita”? Voisiko se johtua siitä, että olemme 
eristäneet toisiamme omien kokoushuoneidemme ulkopuo-
lelle, jos nämä toiset kokevat uskonsa eri tavalla tai korostavat 
uskossaan eri asioita kuin me? Onko seurakunnistamme tullut 
hengellisiä ja inhimillisiä ”jäähdyttämöjä” sen sijaan, että ne 
olisivat ”lämmönjakohuoneita”? Vai riittääkö lämpöä jaetta-
vaksi vain siihen omaan huoneeseen – ei koko kirkkoon? ”

Turtiainen vastaa itse muistuttamalla Kristuksen kirkon 
olevan hänen ruumiinsa, jonka tuottama lämpöenergia virtaa 



364

koko ruumiiseen – ei vain johonkin tiettyyn ruumiinosaan. 
Kristuksen ruumiina kirkon ja yksittäisten seurakuntien teh-
tävänä on jakaa hänen lämpöään kaikkialle. Tästä ruumiista 
irronnut jäsen tai muutaman jäsenen ryhmä jäähtyy nopeasti, 
koska se ei enää ole yhteydessä varsinaiseen lämmönlähtee-
seensä – häneen, joka on ruumiin pää ja joka säätelee lämpöä 
koko ruumiiseen. 

11.12.2018 Turtianen, jonka aamunhartaudet ovat mal-
liesimerkki sydämensivistyneestä ja sujuvasti kirjoittavasta 
uskovaisesta papista, ja jonka sanomaa kuuntelee mielellään 
myös agnostikot ja ateistitkin, koska ne ovat tosia ja väkeviä 
kuin Helsingin ex-piispa Eero Huovisen sanat; tässä kohden 
pitää sanoa niitä edelleenkin liikuttuneena lukiessani, että hän 
on todistanut omalla tavallaan vanhan lempiväitteeni vääriksi; 
toden sanat eivät ole kauniita ja kauniit sanat eivät ole tosia, 
kun hän kertoo hurjan tarinan siitä, miten hänen entisessä 
kotiseurakunnassaan vaikutti vuosia sitten henkilö, joka piti 
itseään profeettana.

Miehen arkipäiväinen käytös paljasti hänellä olleen mie-
lenterveysongelmia. Niitä siedettiin, koska ne näyttivät pysy-
vän aisoissa. Toisin sanoen, hän herätti vain vähän huomiota 
edesottamuksillaan ja kykeni hoitamaan työnsä harjoittamas-
saan palveluammatissa. Varsinainen ongelma Turtiaisen mu-
kaan syntyi vasta, kun hän alkoi vaatia tilaa seurakunnassa. 
Hänellä tuntui olevan hyvin vahva itsetunto – tai ehkä se 
oli hänen sairautensa esiin nostama alter ego, sivupersoona. 
Mies kävi ahkerasti kirkossa ja täytti kaikki hartaan kristityn 
tuntomerkit. Erityisesti hän viihtyi Turtiaisen seurakunnan 
järjestämissä Sanan- ja rukouksenilloissa:

”Kirkkoherramme oli tuolloin kokenut karismaattisen he-
rätyksen myönteisenä ilmiönä seurakuntamme toiminnassa. 
Niinpä hän oli ahkerasti mukana noissa Sanan ja rukouk-
senilloissa. Kirkkoherra piti tärkeänä, että sai olla mukana 
esirukoustyössä seurakuntalaistensa parissa. Silti kirkkoher-



365

raakin häiritsi tuon itseään profeetaksi kutsuneen henkilön 
yhä vaativammaksi nouseva käytös. Tuo profeetta usein alkoi 
puheensa jollakin Raamatun ajatuksella, mutta varsin nopeas-
ti siirtyi omiin näkyihinsä ja alkoi manipuloida seurakuntaa 
niiden mukaan.” 

Turtiainen kertoo, miten näiden ilmestysten kautta mies 
halusi kovasti olla mukana rukoilemassa ihmisten puolesta, 
koska hän koki, että Jumala oli antanut hänelle tehtävän toi-
mia parantajana ja Jumalan tahdon ilmoittajana Turtiaisen ko-
tiseurakunnassa. Kirkkoherra sieti tuota henkilöä niin kauan 
kun ”profeetta” ei tunkenut itseään alttarikaiteen sisäpuolelle 
ja saarnatuoliin. ”Istukoon kirkonpenkissä saamassa osansa 
sanasta ja sakramenteista, mutta ei yhtään pitemmälle”, oli 
kirkkoherran ääneen lausuma perusajatus Turtiaisen mukaan:

”Kerran tämä ”profeetta” kuitenkin halusi tulla esirukous-
tilanteessa alttarikaiteen sisäpuolelle. ”Monet sairaat tulisivat 
paranemaan”, tuo profeetta lupasi. Silloin kirkkoherramme 
teki jotakin, mitä en koskaan unohda. Hän kohottautui 
ylös, osoitti sormellaan ulko-ovea ja sanoi kuuluvalla äänellä: 
”mene ulos täältä, saatana!”. Kirkossa tuli aivan hiljaista. Koh-
ta kuului kantojen kopse, kun tuo ”profeetta” lähti kiivaasti 
kulkemaan kohti ulko-ovea. Siellä hän kääntyi vielä kannoil-
laan ja lausui pontevasti koko seurakunnalle: ”te kaikki olette 
– Jeesuksen lapsia!”. Sitten hän meni ulos. Aivan kuin helpo-
tuksena jännittyneestä tilanteesta seurakuntalaiset puhkesivat 
spontaaniin nauruun ja aplodeihin.”

Tämän jälkeen Turtiaisen kotiseurakunta sai pitkään olla 
rauhassa ”profeetoilta”, joilla oli sanaa ja sakramentteja suu-
rempaa ilmoitettavaa. Kyseinen ”profeettakin” suostui lähte-
mään terapiaan, kun kirkkoherra kävi häntä vielä ystävällisesti 
pyytämässä ja tarjosi siihen seurakunnan esirukoustukea:

”Olen varma, että todellisena profeettana tässä tilanteessa 
toimi oivallinen kirkkoherramme. Hän ei suostunut hengel-
liseen manipulointiin, mutta ei myöskään hylännyt seurakun-
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talaistaan, jonka mielenterveys oli järkkynyt ja joka oirehti sitä 
seurakunnan keskellä. Sodan käyneen kirkkoherran sisällä eli 
talvisodan henki: kaveria ei jätetä”. 

Turtiainen kysyy mistä voi erottaa oikean profeetan vää-
rästä? Ja vastaa: ei välttämättä siitä, onko tämä kirkollisen 
koulutuksen saanut vai toimiiko hän jossakin maallisem-
massa tehtävässä. Jeesuksen mukaan ainoa luotettava mittari 
on ”hedelmät”. Jos profeetallisen toiminnan hedelmänä on 
sekavaa opetusta, sanan ja sakramenttien väheksymistä sekä 
piittaamattomuutta järjestyksestä ja kirkon virasta, kyseessä ei 
voi olla oikea profeetta. Ei, vaikka puheet vilisisivät Raamatun 
lauseita ja ”Herra, Herra” -huutoja ja päällä olisi kirkollinen 
virka-asu:

”Oikea profeetta ei suostu julistamaan kansan korvasyy-
hyyn, mutta hän ei myöskään hylkää kansaa epätoivoon. 
Hedelmistään hänet tunnetaan. Uuden testamentin mukaan 
Hengen hedelmää on mm. ”rakkaus, ilo, rauha, kärsivälli-
syys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” 
(Gal 5:22-23). Jos seurakunnan toiminnassa ja sen opetuksen 
tuloksena näkyy tällaista ”Hengen hedelmää”, voimme olla 
rauhallisella mielellä. Kyseessä on ollut oikea profeetallinen 
sana ja toiminta.” 

Turtiainen muistuttaa, että alkukirkon keskeinen kysymys 
oli: kuka Jeesus on? Jeesus-liikkeen alkuvauhdissa mukana 
roikkui monenlaisia onnenonkijoita. Monille heistä pääasia 
oli se, että seurakunnassa tapahtui tunnustekoja ja ihmeitä. 
Jeesuksen nimeä hoettiin kuin mantraa, taikasanaa. Jeesus oli 
onnen takuumies. Ja jos jotakin erityistä tapahtui, sitä pidet-
tiin varmana merkkinä Herran läsnäolosta: 

”Juutalaisesta taustasta nousseelle alkukirkolle oli tärkeää 
pitää kiinni siitä, että Jumalan valtakunta oli tullut ihmisten 
hädän keskelle. Sen merkkinä Jeesus oli tehnyt tunnustekonsa, 
ja tätä samaa jatkoi apostolinen opetus ja alkukirkon toiminta. 
Alkukirkko näki hyväksi laatia varsin pian selkeät pelisäännöt 
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toiminnalleen. Profeetallista julistusta sai olla ja tunnustekoja 
oli mahdollista yhä tehdä. Olihan Jumalan valtakunta tun-
keutunut Jeesuksessa tähän näkyvään todellisuuteen. Mutta 
sen hedelmänä piti syntyä aitoa välittämistä ja huolenpitoa 
toisista, siis rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. Näkyvässä 
todellisuudessa oli lupa odottaa näkyvää muutosta.” 

Turtiainen kysyy: mistä sitten tietää, mikä on Jumalan 
tahto? Ja vastaa: viime kädessä vain siitä, minkä Jumala itse 
on ilmoittanut. Tähän ei hänestä välttämättä riitä yksittäisten 
raamatunlauseiden lateleminen tai ”Herra, Herra” -hokemi-
nen. Jumalan tahto tunnetaan siitä, että ”Isää ei tunne kukaan 
muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Mt 
11:27): 

”Jeesus itse on Jumalan tahdon ilmaus. Kun hän on seura-
kunnan toiminnan esikuvana ja opetuksen keskipiste, seura-
kunta voi olla varma siitä, että se toimii profeetallisesti. Sen 
hedelmänä on rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Silloin kaveria 
ei jätetä. Ei varsinkaan väärien profeettojen armoille.” 

Tästä kiinnostuneena ajattelin, että myös ortodoksiuskoa 
sekä sen suomalaista sovellusta, Suomen ortodoksikirkko on 
tutkittava tarkemmin, sillä Iisalmenkin tapauksessa olisi hyvä 
muistaa filosofian uudistajan Ludvig Wittgensteinin varoituk-
set siitä, että kaiken maailman hölynpölyn viljeleminen jär-
kipuheena vie meidät harhaan todella tärkeissä kysymyksissä, 
ja että se (omasta mahdistaan paisunut ortodoksiarkkipiispa) 
joka ampuu tykillä hyttysiä, pitää tärkeänä, että on ajanut 
ainakin joitakin niistä tiehensä. 

Uskonnolliset kokemukset voitiin myös ymmärtää Witt-
gensteinin mukaan uskovaisten elämää ja toimintaa ohjaaviksi 
kuviksi ja uskontoa arvioida eettisten näkökohtien valossa. 
Tämä on mielenkiintoinen pointti, sillä ei-uskovaisille on sel-
vää tämä, uskovaisille ei. 

Lisäksi uskonnolliset kuvat näyttäytyvät mielettömiltä ja 
turhilta esimerkiksi Iisalmen tapauksessa, vaikka ymmärräm-
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me toki uskonnollisten väitteiden ja merkitysten muovaan-
tumisen tapahtuvan tietynlaisten kokemusten ja toimintojen 
kautta, jotka poikkeavat ei-uskonnollisen maailman loogi-
suudesta; jos ihmisellä on uskonnollisia kokemuksia, kuvia 
mielessä, alitajunnassa valmiina pompahtamaan ylös, tai us-
konnonopetusta lapsena ja nuorena, on todennäköisyys suu-
rempi kuin sellaisella jolla vastaavaa kokemusta ei ole, että 
hän aikuisena etsii henkistä kotiaan jossain vaiheessa samoista 
lähteistä. 

Wittgensteinilaisessa uskonnonfilosofiassa ajatus objektii-
visen ymmärryshorisontin olemassaolosta asettuu kyseenalai-
seksi. Siksi mitään uskonnollista elämänmuotoa ja kysymyk-
senasettelua ei tule ymmärtää muusta elämästä itsenäisenä 
tai irrallisena vyöhykkeenä omine lakeineen ja sääntöineen. 
Uskonto ole mikään henkivakuutus, vaikka sitä sellaisena 
yritetäänkin myydä tavallisille ihmisille unohtaen David Hu-
men varoituksia siitä ettei onnellisuus tarkoita ongelmatonta 
elämää. 

Alamme siis alusta lähtien ensin ovelasta valheesta, ajatuk-
sesta ja valheellisista sanoista sekä ihmiseen vaikuttamisesta, 
jolloin ajatus ja kieli ovat maailman rajojen luomista Imma-
nuel Kantin ja Ludwig Wittgensteinin, (jonka varhaisajattelun 
mukaan filosofiset ongelmat olivat seurausta kielen logiikan 
väärinymmärtämisestä, ja myöhäisajattelussaan puolestaan eri 
kielipelien sekoittamisesta) antamien mallien mukaan myös 
retoriikassa, minkä pääosin englanninkielinen tutkimus pon-
nistaa edelleenkin hyväksi koettujen Aristoteleen, joka pu-
hui retoriikan tietotaidosta, Platonin, joka painotti etiikkaa, 
Ciceron, jolle muoto oli tärkein ja Quintillianuksen, joka 
halusi puhujan kasvan täyteen mittaansa, monipolvisista ja 
oivaltavista opetuksista. 

Aristoteles varoitti, että kuten yksilö voi olla moraalisesti 
kykenemätön, niin voi olla kokonainen valtiokin, ja syytti 
oman aikansa sofismia siitä, että siltä puuttui kokonaan tieto 
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valtiomiestaidon luonteesta ja tarkoituksesta. Kuuluisin sofisti 
Gorgias ylisti puhetaitoa mahtavaksi herraksi, jolla oli valta 
lopettaa pelko, karkottaa suru, luoda iloa ja synnyttää sääliä. 

Antiikin suurin puhuja Cicero sanoi, että kaikkien julkis-
ten toimien ja tehtävien hoidossa (tarkoitti myös sen ajan us-
konnollisia) on tärkeintä, ettei anna aihetta pienimpäänkään 
epäilykseen omanvoitonpyynnistä. Ciceron mielestä tiedon 
hankkiminen ei ole lainkaan niin tärkeä velvollisuus, kuin 
ovat tämän yhteiskunnan ja ihmisen välisen yhteyden säilyt-
täminen. 

Retoriikka ei ole vain puheoppia, kuten sitä on suomeksi 
markkinoitu eikä ilmiö nimeltään ”retorinen käänne (kielen 
todellisuusnäkemyksiä muovaavana tekijänä). Tai ovela tapa 
kielellisillä nokkeluuksilla piilottaa yleisölle valhe totuuteen 
käärittynä kuten sanonta ”retorinen” usein tahallaan ymmär-
retään väärin, koska vaikuttaminen halutulla tavalla kuunte-
lijaan on yksi retoriikan tärkeimmistä tavoitteista.

Jos jossain, niin ryhmissä ja erityisesti sellaisissa suljetuissa 
uskonnollisissa, missä on vähillä henkisillä lahjoilla ja moraa-
lisilla arvoilla varustettuja yksinkertaisia ihmisiä,, pahuus ja 
tyhmyys kukkii ja rehottaa ja saa aikaan järisyttävän pahoja 
tekoja ympäristössään muiden turmioksi ellei niihin puututa 
jo heti kun niitä on havaittu ja kitketä juurineen maasta ja 
paljastaa kreikkalaisfilosofien tavoin kaikki aistiharhojemme 
muodot ja muuttaa ihminen omaa täydellistä onneaan etsi-
väksi hyväksi ja hyvää tarkoittavaksi ihmiseksi, joka pyrkisi 
hyvään muutokseen ja oikeudenmukaisuuteen yhdessä toisten 
kanssa eikä toisten kustannuksella.

Uskovainen irrottaa kroppansa tunteista. Jättää ne yksin 
selviytymään ”Jumalan armon” odotuksessaan. Ulkoistaa ne 
ajatuksella, että ne ovat arjen selviytymistä haittaavia liioitte-
levia pyrkimyksiä, jotka eivät tottele järjen määräystä, vaan 
ovat sielun järjetön ja luonnonvastainen liike. Tämän vuoksi 
jokainen häilähdys on tunne ja päinvastoin jokainen tunne 
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on häilähdys. Kun tunne on tällainen, hän olettaa, että toiset 
niistä ovat ensisijaisia ja hallitsevia, kun taas toiset viittaavat 
niihin. 

Ensisijaisia ovat nyt vain tuska, halua, nautinto ja pelko. 
Halu ja pelko tulevat hänelle ensimmäisenä, ja edellinen 
suuntautuu hänen toiveidensa mukaan hyvänä näyttäytyvään 
elämään, ja jälkimmäinen pahaan näyttäytyvään kuolemaan. 
Hän järkeilee, että tuska ja nautinto seuraavat näitä: nautinto 
silloin, kun hän onnistuu saavuttamaan halunsa kohteen tai 
välttämään pelkonsa kohteen, elämän, ja tuska silloin, kun 
hän jää vaille halun kohdetta tai joutuu kohtaamaan pelkonsa 
kohteen, ilkeän kuoleman.

Hyvin harvoin enää näkee samanlaista intomielisyyttä ja 
lennokasta tyylikkyyttä uskonnollisissa teksteissä joko puoles-
ta tai vastaan kuin kuuluisissa Blaise Pascalin ”Maalaiskirjeis-
sä”, jossa Pascal hyökkäsi jesuiittojen, 1600-luvun tekopyhien 
turmeltunutta teologiaa ja moraalittomuutta vastaan muis-
tuttaen lukijaansa koko ajan siitä, että tavalliset, filosofisesti 
kouluttamattomat ihmiset eivät ole niin tyhmiä kuin filosofit 
ovat halunneet perinteisesti väittää (Ihmiset ovat niin autta-
mattomasti hulluja, että toisen lajin hullu olisi se joka ei olisi 
hullu).

Luvussa ”Siitä huolimatta” epäilen kaikkea, eniten itseäni 
ja havaintojani kun kunnon jesuiitan tavoin vastaan vaikeaan 
ja ongelmalliseen kysymykseen toisella vielä vaikeammalla ja 
ongelmallisemmalla kysymyksellä Pascalin ”Maalaiskirjeiden” 
innoittamana. 

Esimerkiksi otan Yan Martellin ”Piin elämä” (Tammi 
2007)-kirjan kun pohdin voiko olevainen olla vain tässä ja 
nyt? Entä onko meillä muutakin ikuista kuin ihminen? Tai 
pitääkö kaiken olevaisen täytyi olla ikuista? Voiko mikään syn-
tyä tyhjästä? Tai voiko sellainen mitä ei ole, muuttua toiseksi? 
Virtaako kaikki nenämme editse niin hurjaa vauhtia kun on 
väitetty ja millä tavalla? 
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Entä onko kaikki jatkuvasti liikkeessä ja emmekö voi siksi 
astua kahdesti samaan virtaan, sillä laskeutuessamme toista 
kertaa sekä virta että me olemme muuttuneet? Oliko maail-
mamme tarkoituksellisesti tasapainon vuoksi täynnä vastak-
kaisuuksia? Oliko sekä hyvällä että pahalla välttämätön paik-
kansa todellisuudessa? Tai entä jos vastakohtaisuuksien välillä 
ei olisi jatkuvaa kamppailua, olisiko maailma enää maailma 
vai lakkaisiko se kokonaan olemasta? 

Vai tajuammeko lopultakin, siis heräämme ajatukseen, että 
elävässä elämässä kaikki liittyi kaikkeen eikä mitään voinut 
hylätä tai hyväksyä tosista riippumatta; elämä voitiin ymmär-
tää vain kokonaisuutena ja sellaisena se oli myös joko omak-
suttava tai kokonaan torjuttava Michel de Montaignen tavoin 
selvästi ymmärtämällä, että oman sielumme arvostelmat eivät 
olleet sielun tunteita, vaan niihin liittyvät järjettömät kutis-
tumiset, kaventumiset, puraisut, laajentumiset ja hajoamiset. 
Ikään kuin tunteemme syntyisivät jostain innokkuuden ja 
halun välisestä maastosta missä piilottelee jatkuvasti alhainen 
ja ylhäinen käsikynkkää vuorohypyin edeten? 

Ihminen ymmärtää ihmisen olevan vapaa ja vastuullinen 
vain silloin, kun hänen toimintansa on itse aiheutettua, sielun 
sisäisten tekijöiden eikä ulkoisen maailman määräämä. Mon-
taigne kirjoitti ihmisestä, joka tajuaa, ettei tunne ei ole toinen 
kuin järki ja ettei ole näiden kahden välistä erimielisyyttä ja 
ristiriitaa, vaan yhden järjen kääntyminen kumpaakin suun-
taan. 

Tämä jää häneltä huomaamatta muutoksen pikavauhdin 
takia. Hän ei havaitse, että sielun osa, joka luonnostaan haluaa 
ja katuu, sattuu ja pelkää, sortuu nautinnon houkuttamana 
alhaiseen ja saa jälleen otteen itsestään, on sama.

Hänen halunsa, suuttumuksensa ja pelkonsa olivat hänen 
tietämättään toisten luomia uskomuksia, ja kehnoja arvostel-
mia, jotka eivät tapahtuneet jossain yhdessä sielun osassa, tai 
oppikirjojen opettamissa selkeissä paikoissa ja kronologisessa 
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järjestyksessä, vaan olivat hänen sieluaan hallitsevia vahva-
tahtoisia taipumuksia ja myöntymisiä, hyväksymisiä, pyr-
kimyksiä ja ylipäätään tiettyjä toimintoja, jotka muuttuivat 
lyhyessä ajassa päinvastaisiksi ja takaisin, yhtä epämääräisiksi 
ja mahdottomiksi kuin olivat alun perinkin olleet, aivan ku-
ten rakastettujen nahisteluissa raivo ja vimma ovat horjuvia 
ja epävakaita heikkoutensa vuoksi.

Myytit ovat vain ihmisten keksimiä ja ihmiset ne voivat 
purkaa. Ihmiset luovat alitajunnasta ja pelosta itselleen ide-
aalikuvat ja myytit omiksi kuvikseen kuvaamaan näitä tun-
netiloja, jotta heidän on helpompi uskoa elämälleen jonkin 
tarkoituksen ja merkityksen unohtaen kokemukseen ja jär-
keen perustuvan ajattelun, jossa epäily on avain salaisuuksien 
selvittämiseksi; me emme tunne itseämme, vaikka vanhat 
hullut roomalaiset yrittivät tunkea sen pysyvästi historialli-
seen ajatteluun: tunne itsesi, vaan me kannamme koko ajan 
pahinta petturuuden lajia sydämessämme, itsepetosta koko 
elämme läpi ilman häpeää, koska meidät on opetettu teke-
mään niin, kuuntelemaan mieluummin muita kuin omaa 
sisäistä ääntämme. 

Ja me puhumme koko ajan pahaa muista ihmisistä ja en-
nen kaikkea sellaisissa paikoissa ja yhteyksissä, jotka on viral-
lisesti pyhitetty hyvää tarkoittaville ajatuksille ja teoille, ilman 
että kukaan ihmettelee miksi kaikki voi olla näin pahaa kuten 
iisalmelaisortodoksit, jotka ovat unohtaneet tässä tapauksessa 
täysin sekä klassisen retoriikan että varsinkin Augustinuksen 
ajatukset, kun hän muistutti, että armo, mikä ei ole ilmaista, 
ei ole armoa, kehotusta noudattaa esittämisen pohjalla olevan 
sanan ja muodon vastaavuutta – olla yhtä, koska sana ei ole 
koskaan tyhjä eikä se voi tulla lihaksi, jos se esitetään sille 
epäkunnioittavissa raameissa periaatteen mukaisesti.

Ihminen, jonka humanismi pyrkii luomaan vastoin kristil-
listä ihmisnäkemystä, voi syntyä vain jos hän oli vapaa ulko-
puolisesta pakosta, sanoi kansainvälisesti kuuluisin suomalai-
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nen filosofi Georg Henrik von Wright, sillä hänen mukaansa 
ajatuksenvapaus oli todellisuudessa totuuden itseisarvon väis-
tämätön seuraus. Ja jos kielletty mielipide on tosi, mitä mah-
dollisuutta ei koskaan voida jättää luvuista, riistämme muilta 
tilaisuuden vaihtaa väärät käsityksensä oikeisiin, ja jos se on 
väärä, estämme heitä erehdystä vastaan taistelemalla pääse-
mästä selvempään käsitykseen totuudesta, oli von Wrightin 
perustelu.

Ihmiskunnan taistelu vapauden ja humaanisuuden puoles-
ta on ollut pitkä ja vaivalloinen ja sillä on ollut monia mart-
tyyrejä von Wrightin mukaan. On selvä, että kollektivistinen 
epäjumala on ollut ihmisen vapauden perivihollinen, myös 
uskonnolliset, vaikka hän puhuikin enemmän ”ihmisen val-
tiollistamisesta”, mikä merkitsi von Wrightin mielestä hänen 
toimintansa tiukkenevaa valvontaa. 

Pakkojärjestelmä saavuttaa inhottavimman muotonsa sil-
loin, kun se ei enää rajoitu säätelemään ihmisten välisiä sosi-
aalisia ja taloudellisia suhteita, vaan suojautuu mahtinsa avulla 
arvostelua ja julkista keskustelua vastaan, sekä raudankovalla 
sensuurilla huolehtii, ettei julki pääse mitään kannanilmaisuja 
eikä totuuksia, jotka ovat ristiriidassa kulloisenkin totuuden 
omistajien väitettyjen etujen kanssa.

Kysymys minästä, sen yksityisyydestä, kenelle se oikeasti 
kuuluu ja riippuuko tietomme toisista empatian avulla tapah-
tuvasta hypystä oman, itseensä sulkeutuneen yksityisyytemme 
ulkopuolelle siitä toiveesta että minä löytyisi sitten jonkun 
toisen yksityisyydestä tai että olemmeko me mitään ilman 
toisia ja onko todellisuus vain sitä että olemme toistemme 
kanssa tekemisissä, kuten kuvaa filosofi Martin Heidegger:

”Ehkäpä, kun täälläolo kaikkein lähimmällä tavalla ottaa 
itsensä puheeksi, se sanoo aina, että se olen minä, ja lopulta 
kaikkein äänekkäimmin silloin, kun se ei ole tämä oleva. Tääl-
läolo on aina minun. Entä jos tämä täälläolon rakennemuoto 
olisi syynä siihen, että täälläolo ensi sijassa ja enimmäkseen 
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ei ole itsensä? Entä jos eksistentiaalinen analytiikka tavallaan 
kaatuisi edellä mainitun väitteen mukana, joka edellyttää sekä 
sen, että minä on annettu täällä olevalle itselleen että täällä-
olon läheisen tulkinnan.”

Olemassaolomme toteutuu aina siis enemmänkin muiden 
kanssa kuin vain itsekseen mumisemalla yksin jossain kylä-
pahasen nurkassa. Siksi onkin tärkeää huomata, miten ole-
massaolon tarkoitus voi vääntyä siihen, että tyhmyys tiivistyy 
tappavaksi ilkeydeksi, koska kukaan ei välitä mistään, koska 
ei usko oikeasti mihinkään vaikka niin väittääkin.

Ei varsinkaan hyvään eikä tunne asioita tai ole saanut kotoa 
opetusta hyvän ja pahan erottamisesta tai sitten vain häikäi-
lemättömistä, lähes rikollisista luonteista tai ihmisistä, jotka 
ovat niin itsekkäitä ja ahneita, etteivät halua antaa toisille ih-
misille mitään arvoa tai sijaa elämässään. 

Siitä juuri tässä tapauksessa on kysymys: välinpitämättö-
myydestä ja itsekkyydestä, jossa kaikki hautautuu sen peri-
aatteen alle, että ensin minä ja sitten minulle, eikä sillä väliä 
miten. Se mistä ortodoksien kohdalla ei julkisesti puhuta, on 
se ”Pahan ideologia”, joka elää kaanonien ja dogmien sisällä 
salakavalasti uinuen, mistä se on aina tietyn kyllästymispisteen 
jälkeen helppo herättää eloon milloin minkäkin vihapuheen 
siivittämänä, sillä se saa voimansa ortodoksisuuden pimeästä 
puolesta ja elää kollektiivisena jätteenä ortodoksiuskovaisten 
tiedostamattomalla tasolla paljon sitkeämmin kuin se hyvään 
pyrkivä idealismi, josta he pääsäisyönä mielellään ortodoksius-
kontoa tuntemattomille julistavat.

Professori Markku Ojanen pohtii kirjassaan ”Hyvä, Paha 
ihminen” (Perussanoma 2006) asiantuntevasti pahuuden pe-
russyitä, pahuuden ja kielteisten tunteiden yhteyttä, vallan 
turmelevaa vaikutusta ja arkista pahuutta. Hän on huoman-
nut, että vaara on suuri silloin, kun valta kasvaa. Historia on 
Ojasen mukaan täynnä pelottavia esimerkkejä. Ojasen mu-
kaan tärkein syy vallan turmelevaan vaikutukseen on kritiikin 
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väheneminen ja vastaavasti ylistävän ja ihailevan palautteen 
lisääntyminen. 

Se tulisi ymmärtää erästä määritettyä puhetilanteen tyy-
pillistä tilannetta, jossa yksi keskustelijoista yhtä aikaa sekä 
ymmärtää että ei ymmärrä, mitä toinen sanoo. Erimielisyys 
ei ole kiista sen välillä, joka puhuu valkoisesta, ja sen välillä, 
joka puhuu mustasta; se on kiista kahden henkilön välillä, 
jotka molemmat puhuvat valkoisesta, mutta joista toinen ei 
tarkoita sillä samaa asiaa tai ei ymmärrä, että toinen puhuu 
samasta asiasta valkoisuuden nimissä.

Siksi turvaudunkin vanhan ajan klassisiin skeptikoihin, 
joille tieto oli turhaa, koska yksikään ihminen ei voinut olla 
varma maailmaa koskevasta tiedostaan. Skeptinen tieto maa-
ilmasta oli väitteitä, jotka eivät ole tiukasti sidottu asioihin 
joita ne kuvaavat, jotta niiden todenperäisyydestä voidaan olla 
varmoja, sen vuoksi klassiset skeptikot sanoivat, ettei totuutta 
voida osoittaa oikeaksi, koska asiat sinänsä ovat eri asia, kuin 
yrityksemme kuvata niitä. Valistusajan skottifilosofi David 
Hume yritti painottaa ihmisten paksuun kalloon 1700-lu-
vulla, ettei tosiasioista voinut päätellä miten niiden tuli olla. 
Hän sanoi:

”Jos otamme käteemme jonkin teoksen. Esimerkiksi us-
konnollisen. Tulee meidän kysyä, sisältääkö se mitään määrää 
tai lukua koskevaa abstraktia päättelyä? Ei. Sisältääkö se tosi-
asioita tai olemassaoloa koskevaa kokemusperäistä päättelyä? 
Ei. Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta 
kuin viisastelua ja harhaluuloja.”

Montaignen ”Esseiden II”- osan alun ensimmäisessä kap-
paleessa ”Tekojemme horjuvuudesta” on määritelty osuvasti 
tekojemme horjuvuus ja sen merkitys ”ihmistä vapauttavana” 
merkityksenä, ettei kaikki ole deterministien ja kristittyjen 
oppien mukaan ennalta määrätty, ja että ”sattumalla” eli oi-
kealla elämällä (kunhan pistää ensin nokkansa ulos ovesta 
vaikka siellä sataisi) on suurempi merkitys kuin uskomuksilla, 
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saduilla ja määräyksillä.
Siksi onkin hyvä muistaa uskonnoista puhuttaessa, että 

looginen todistus on yksi vaikea asia ja johtopäätösten toteen 
näyttäminen elämän normaalikulussa taas toinen. Päättelyn 
tottumukset ovat aluksi pelkkiä tapoja, mutta ajan oloon niis-
tä tulee pakollisia. 

Aristoteleelle ”apodeiksis”-kysymykset olivat yksinker-
taisesti kysymyksiä mahdollisesti kenen tahansa esittämien 
väitteiden todistamisesta, todistamisesta, osoittamisesta tai 
oikeuttamisesta – arkimerkityksessä. Usein haluamme uskoa 
mahdottomilta tuntuviin asioihin ja ihmeisiin vaikka tiedäm-
me sen järjenvastaisiksi. 

Professori Timo Airaksinen puhuu ihmisessä olevasta 
Jumalan aukosta, ja siitä, miten meihin on istutettu pimeä 
nurkka, joka kaipaa mystiikkaa, selittämättömiä asioita ja 
ikuisuusongelmien pohdintaa huolimatta siitä, että ne ovat 
usein täyttä hölynpölyä ja perustuvat ihmisten itsensä kek-
simiin asioihin, pelkoihin ja toiveisiin. Hän myös kiinnittää 
huomion kristilliseen kielenkäyttöön:

”Kirkollinen virallinen teksti ja puhe pitävät symboliikan 
aisoissa, koska niiden tehtävä on vakiintunut ja poliittinen. 
Näin pitää ollakin, jos haluaa puhutella myös tekopyhiä, ag-
nostikoita ja tapakristittyjä, noita kirkon vaatimattomimpia 
jäseniä, kullan kalliita tilastojen kaunistajia, joita demokra-
tiassa aina tarvitaan. Ei tarvitse mennä syvälle uskonnolliseen 
kansalaiskeskusteluun, kun koirat jo alkavat ulvoa uskoaan, 
eikä enkeleistä helkyttelemisestä ole tietoakaan. Myrkky tulee 
pintaan, kieli vääntyy oudoksi, sävyt katoavat ja muuntuvat 
sitten kokonaan uudeksi kaameaksi maailmaksi, joka ei enää 
mitenkään muistuta omaa siveää ja siistiä maailmaamme. 
Keskustelu lakkaa, puhe muuttuu huudoksi, kiljunnaksi ja 
lopulta pelkäksi rääkynäksi, jota ei kuuntele susikaan, vaikka 
tässäkin ihminen on ihmiselle susi. Uskovat todella oppivat 
kielillä puhumisen taidon, laupiaasta rakkaudesta ei tietoa-
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kaan.” 
Uskontojen ongelma ovat uskonnot itse ja vain uskovaiset 

voivat itse tuhota omat uskontonsa, kuten ortodoksit par-
haillaan tekevät Suomessa, sillä uskontojen oikeutuksen pe-
rustelujen yhteydessä huomaamme nykypäivän tietämyksen 
valossa, miten epäterveet argumentointimenetelmät pitävät 
yhteiskuntaa otteessaan siirtyen niiden typeryydestä huoli-
matta kulttuurin nimissä sukupolvilta toiselle ilman tervettä 
järkeä tai edes pilkettä silmäkulmassa. 

Epäloogiset ja totuudenvastaisiin väittämiin perustuvat 
uskonnot ovat silti onnistuneet pysymään elossa ja vaikutuk-
siltaan niin ihmisiin kuin yhteiskuntaan voimakkaana huo-
limatta siitä, että niiden kyseenalainen ”uskon – Jumala on 
siis olemassa”-epälooginen perusväittämä on tuhansin kerroin 
pätevästi myös tieteellisesti kyseenalaistettu, vaikka juuri sitä 
uskovaiset eivät halua uskoa, on helpompi uskoa arvostetun 
instituution, kuten ortodoksikirkon vuosisatoja toistamiin 
valheisiin, koska ne ovat perinnettä, mitä ihmisen tulee hei-
dän omien lakiensa mukaan kunnioittaa ja palvella nöyrästi 
hiljaa mitään uskonnon pyhiä opinkappaleita kyseenalaista-
matta.
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Apologia eli Rai-
mond Sebondin 

puolustus
”Mielestäni meidän ei pidä muiden heikkoutemme todistei-
den joukossa unohtaa, etteivät edes ihmisen mieliteot auta 
osoittamaan hänelle mitä hän tarvitsee, en tarkoita nautintoja, 
vaan että edes kuvitelmissamme ja toiveissammekaan emme 
pysty olemaan yksimielisiä siitä, mitä tarvitsemme tarpei-
demme tyydyttämiseksi. Antaa ajatuksemme leikellä tikkuja 
ja ommella niitä yhteen mielin määrin, se ei pysty tavoitte-
lemaan sitä, mikä on sille soveliasta, ja löytämään itselleen 
tyydytystä.”

-Michel de Montaigne Esseiden II-osa Apologia eli Rai-
mond Sebondin puolustus
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Näin kirjoittaa Michel de Montaigne nykyskeptisismin 
kauneimmassa ja oivaltavimmassa humanistikirjoituksessa 
typeryyttä ja hyväuskoisuutta vastaan Esseissään, jotka ovat 
Ranskassa edelleenkin tärkeä osa yleissivistystä ja kulttuuri-
perintöä, jatkaen samaan hengenvetoon toteamalla: 

”Sillä mitä järkeä on peloissamme ja haluissamme? Mitä 
suunnittelet niin suotuisin entein, ettet katuisi yritystäsi ja 
toivomuksesi toteutumista.”

Ihmettelen vain, miten suomalaiset ovat tulleet viisisataa 
vuotta toimeen ilman hänen älynsä säihkettä – huonosti kai 
ja sen huomaa kulttuurista, sen anteeksi pyytelevästä itsetun-
nottomuudesta ja alennuskomplekseista, epäilyn ja keskus-
telukulttuurin sekä ns. älyllisen sarkasmin puutteesta, sillä 
aiemmin Montaignen Esseistä on ollut suomeksi tarjolla vain 
aivan liian lyhyitä ja puutteellisia laitoksia. 

Raimond Sebondin puolustus on ilmestynyt ensimmäises-
sä käännösvalikoimassa nimeltä ”Tutkielmia”. Sitten tuli Mar-
ketta Enegrenin täydentävä valikoima nimellä Esseitä. Siitä 
Raimond Sebondin puolustus puuttuu ja se onkin enemmän 
luonteeltaan tutkielma.

Vuonna 2008 WSOY ja kääntäjä Renja Salminen tekivät 
vähintään tieto-Finlandian arvoisen kulttuuriteon, jos pal-
kintoa jaettaisiin kääntäjille, julkaisemalla suomeksi kaikki 
Montaignen aiemmin julkaisemat esseet Ranskassa samoi-
hin aikoihin ilmestyneen arvokkaan tekstiedition mukaisesti 
”Montaigne, Les Essais” (julk.työryhmä; Jean Balsamo, Mi-
chel Magnien, Catherine Magnien-Simonin ja Alain Legros. 
”Bibliothe`que de la Pleáde” Pariisi, Gallimard, 2007, 1975 
s.).

Kirja saa alkunsa siitä, että Montaignen perheen luona 
vierailee eräs omana aikanaan korkeasti oppinut mies nimel-
tään Pierre Bunuel, joka lahjoittaa isännälleen kirjan ”Mais-
teri Raimond de Sebonden luonnonmukainen jumaluusoppi 
eli luonnonkappaleiden kirja”, samaan aikaan kun Lutherin 
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esittämät uudet aatteet olivat saamassa vaikutusvaltaa ja hor-
juttivat katolista uskoa.

Michel de Montaigne oli itse tuolloin vielä nuorukainen. 
Ennen kuolemaansa hänen isänsä pyytää älykästä ja osaavaa 
poikaansa kääntämää espanjan ja latinan sekakielellä kirjoite-
tun kirjan ranskaksi. Nuorukainen ihastuu Sebondin ajatuk-
siin, joita hän pitää kauniina, kirjan rakennetta johdonmukai-
sena ja toteutusta hartaan uskonnollisena katolisten ystäviensä 
päinvastaisista väitteistä huolimatta.

Montaigne ihastuu ensin Sebondin rohkeuteen pelkäämät-
tömyyteen, kun hän ryhtyy todistamaan inhimillisin ja luon-
nollisin perustein oikeiksi kaikki kristinuskon opinkappaleet 
ja puolustamaan niitä ateisteja vastaan.

Ensimmäinen Sebondin teosta vastaan esitetty huomau-
tus on, että kristityt tekevät itselleen vääryyttä halutessaan 
perustella vakaumustaan inhimillisillä järkisyillä, sillä se on 
käsitettävissä vain Montaignen mielestä uskon ja erityisen 
armon kautta.

Tässä kohtaa Montaigne esittää ensimmäisen puolustavan 
argumentin, josta on vaikea sanoa, onko se esitetty heittona 
ironisessa merkityksessä vai vakuutteluksi pysymisessä asiassa 
ja oikeassa opissa lukijoille, jotka eivät osaa, kykene tai halua 
lukea rivien välistä, sillä kukas muu se tässä meille irvistelee 
kuin itse Montaignen vaatteisiin puettu Sokrates:

”Kun kyseessä on niin jumalallinen, niin jalo ja niin kor-
kealla inhimillisen käsityskyvyn yläpuolella oleva iso asia kuin 
tämä totuus, jolla Jumala on hyvyydessään suvainnut meitä 
valaista, on välttämätöntä, että hän vielä ylenpalttisena ja eri-
tyisenä suosionosoituksena antaa meille apunsa, jotta voisim-
me sen ymmärtää ja ottaa omaksemme. En usko, että puhtaas-
ti inhimilliset keinot pystyvät siihen, sillä jos ne pystyisivät, 
silloin monet harvinaislaatuiset ja erinomaiset ylenpalttisilla 
luonnonlahjakkuuksilla varustetut sielut olisivat muinaisina 
vuosisatoina väistämättä saavuttaneet tämän tiedon ajattelun-
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sa avulla.” 
Tämän jälkeen Montaigne aloittaa esityksensä puhtaan 

järjen ja epäilyn puolesta tuomalla puolustuksessaan esiin 
lähes kaikki antiikin ja humanismin suuret ajattelijat, nämä 
”harvinaislaatuiset ja erinomaiset ylenpalttisilla luonnonlah-
jakkuuksilla varustetut sielut”, joiden avulla hän pääsee jo 
lähtöasetelmissa tärkeään oivallukseen ja järki vastaan usko 
paradoksin esittelyyn; jos usko ei tule meihin yliluonnollisen 
voiman vuodattamana, jos se tulee meihin järjen tai yleen-
sä jonkin inhimillisen välikappaleen kautta, silloin se ei ole 
asettunut meihin oikeassa arvossaan ja loistossaan, sillä hän 
pelkää, että omistamme sen itsellemme vain tätä tietä.

Montaigne ymmärtää kaiken hyvän ja järkevän tiellä ole-
van itserakkauden, mikä on hänen mielestään ihmiskunnan 
luontainen ja myötäsyntyinen sairaus, sillä ihminen on hänes-
tä myös viheliäisin ja heikoin kaikista luontokappaleista – ja 
samalla pöyhkein. 

Montaigne avaa näin uuden selkeästi ymmärrettävän ja 
inhimillisen luvun ihmiskunnan ajattelussa jumaluudesta, 
uskonnoista ja kirkosta, ja itse asiassa puhuu oikean ja aidon 
uskon puolesta uskolla valehtelijoita ja papillisia väärentäjiä 
vastaan kun hän väittää, että jos meidät sitoisi Jumalaan elävä 
usko, jos meidät sitoisi Jumalaan Hän itse emmekä me, jos 
pohjamme ja perustamme olisi jumalallinen, silloin ihmis-
elämän sattumukset eivät voisi horjuttaa meitä niin kuin nyt:

”Linnoituksemme ei olisi valmis antautumaan niin vähäi-
sestä pommituksesta; uutuuden viehätyksellä, ruhtinaiden 
pakkokeinoilla, puolueen menestyksellä, omien mielipiteiden 
äkkinäisillä ja harkitsemattomilla muutoksilla ei olisi voimaa 
järkyttää ja vääristää vakaumustamme, emme antaisi uskom-
me joutua hämmennyksiin, jonkin uuden aatteen armoille ja 
houkutuksen uhriksi, emme vaikka siihen käytettäisiin kaikki 
kaunopuheisuus mitä maailmassa on koskaan ollut. Me kes-
täisimme moiset hyökyaallot horjumattoman ja järkähtämät-
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tömän lujina.”
Montaignen sanat ovat myös tämän kirjan lähtökohtia, 

sillä jos tämä Montaignen tarkoittama jumalalinen säde lain-
kaan koskettaisi meitä, sen pitäisi näkyä meissä kaikkialla; 
eivät ainoastaan sanamme, vaan myös tekomme olisivat silloin 
Montaignen mukaan sen loiston ja hohdon läpäisemiä.

Juuri kaikki tämä tuntuu puuttuvan Suomen ortodoksi-
sesta kirkosta ja sen papeista. Ja koska sitä ei ole, mikään ei 
voi myöskään olla silloin tuon jalon kirkkauden valaisemaa. 
Ortodoksien tulisi tuntea häpeää sen johdosta, ettei heidän 
keskuudessaan tunnu löytyvän yhtään uskovaista, joka nou-
dattaisi elävän uskon mukaista hyvän ihmisen elämää käy-
töksellään Jumalan kunniaksi ja itsensä kohottamiseksi sille 
paikalle Jumalan viereen, mihin hän kätensä ojensi koko type-
rälle ja itsekkäälle ihmiskunnalle, joka ei sitä ymmärtänyt eikä 
siihen tarttunut, koska heillä on kavala mieli, usko heikko ja 
koko kristillisyyskin näkyy vain sanoissa, ei teoissa.

Edward Westermarck sanoo kuuluisassa teoksessaan ”Kris-
tinusko ja moraali”(Otava 1984) taustalla kristillisissä kir-
koissa kummitelleen vähemmän ankaran opin, joka vaikutti 
ihmisten käytännölliseen elämään ja ajatustapoihin. Oikeana 
syynä ei pidetty vain itsepuolustusta, vaan myös intoa Juma-
lan kunnian puolustamiseksi:

”Tämä into sekä rajaton antaumus kirkolle johti noihin 
”hurskaisiin petoksiin”, noihin lukemattomiin asiakirjavää-
rennöksiin, tarujen keksimisiin ja kaiken laatuisiin väärente-
lyihin, jotka tekivät kirkon valehtelun tyyssijaksi ja vahingoit-
tivat mitä vakavammin totuuden tajua kristittyjen mielissä.”

Usko oli koetuksella silloin kun valta astui peliin mukaan. 
Montaigne muistuttaa, että jos meissä olisi uskoa edes pisa-
ran verran, saisimme vuoret siirtymään sijoiltaan, sanoo jo 
pyhä sanakin. Ja jos tekojemme ohjenuorana ja seurana olisi 
jumaluus, ne eivät olisi pelkästään inhimillisiä tekoja, niis-
sä olisi jotain yliluonnollista, samoin kun uskossammekin. 
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Jotkut ihmiset uskottelevat maailmalle uskovansa johonkin, 
mihin eivät usko, toiset – ja heitä on enemmän – uskottelevat 
sitä itselleen, koska eivät ymmärrä mitä uskominen syvässä 
mielessä merkitsee.

Montaignen tekstit hengittävät sitä puhdasta ilmaa mikä 
vapauttaa ihmiset pakosta ja kahleista ymmärtämällä kysyä: 
Mitä olemme? Mistä tulemme? Mihin olemme matkalla? Kyse 
on myös siitä samasta toiminnasta, joka on työntymistä tu-
levaisuuteen, mistä aivotutkija Henri Bergson puhuu: henki 
merkitsee ennen kaikkea tajuntaa; tajunta, joka ei säilyttäisi 
mitään menneisyydestään, joka alinomaa unohtaa itsensä, 
häviäisi ja heräisi eläisi eloon joka hetki – voiko paremmin 
määritellä tajuttomuutta. 

Montaignen ajattelu on taistelua tajuttomuutta vastaan. 
Hänelle tajunta on myös tulevaisuuden ennakointia. Voisi 
jopa leikillisesti sanoa Suomen vihdoin päässeen esseiden 
täydellisen laitoksen ilmestyttyä suomeksi Eurooppaan myös 
henkisesti poliittisen ja taloudellisen täysvaltaisuutensa lisäksi.

Ihminen on ihmiselle susi, mutta susi ei ole toiselle sitä 
ehkä siksi, että susilta puuttuu uskonto ja Jumala, joka mää-
räisi moraalin nimissä mitä kulloinkin on sopiva tehdä tai 
olla tekemättä. Ihminen muuttuessaan papiksi voi olla vielä 
pahempi kuin susi toiselle ihmiselle, kuten edellisestä luvusta 
saimme jo etukäteen vihiä. Ihmisellä on perheitä, heimoja, 
valtioita ympärillään tarkoituksena suojella, auttaa ja turvata 
laumansa tulevaisuus. Montaigne kirjoittaa ryhmistä ja liitois-
ta, joita eläimet muodostavat auttaakseen toisiaan:

”Häristä, sioista ja muista eläimistä näemme, että kun joku 
niistä joutuu pahoinpidellyksi ja alkaa kiljua, koko lauma 
ryntää yksissä tuumin apuun puolustamaan sitä. Kun papu-
kaijakala on niellyt kalastajan koukun, toverit kokoontuvat 
parveksi sen ympärille ja jyrsivät siiman poikki; ja jos jokin 
niistä on erehtynyt uimaan katiskaan, ulkopuolella olevat ku-
rottavat sille pyrstöjään, ja satimeen jäänyt pureutuu niihin 
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hampaillaan kaikin voimin. Sillä tavoin ne vetävät sen ulos 
ja vievät pois. Kun barbikala tarttuu koukkuun, toverit pin-
gottavat siiman selkäänsä ja nostavat pystyyn piikkimäisen 
selkäevän, joka on kuin sahan terä, ja sahaavat ja leikkaavat 
sen avulla siiman poikki.”

Montaigne on lyömätön kiusoittelussaan ihmisten tyh-
myyttä kohtaan yrittäessään samalla saada lukijansa oivalta-
maan itse sarkastisen huumorin avulla toimia järjen (M:lle 
järjen esikuvat löytyvät antiikista (esim. stoalaiset) ja loppu 
on hänen omaansa. Järki on samanlainen abstraktio kuin de-
mokratia; kannattaa etsiä ammuksia Balthasar Castiglionelta 
eli keskustelun ja järkevän käytöksen opaskirjan (Hovimies) 
kirjoittajalta. On selvitetty, että Montaigne tunsi Castiglio-
nen) mukaan – ei kuten tavallisesti, helppoheikkien ja totuut-
ta väärin omiin tarkoituksiinsa käyttävien ohjeiden mukaan 
itseään vahingoittamalla järjenvastaisesti -vaan oman itsensä 
parhaaksi yhdessä muihin ja hyvään luottaen, kun hän kysyy 
pilke silmäkulmassa itseltään, miten on mahdollista, että filo-
sofia, jonka pitäisi antaa hänen käteensä aseet, joilla taistella 
kohtaloa vastaan, jonka pitäisi herättää hänessä rohkeutta pol-
kea jalkoihini kaikki ihmiselämän vastoinkäymiset, muuttuu 
niin heikoksi, että nämä raukkamaiset ja naurettavat metkut 
saavat hänet jänistämään ja työntämään päänsä pensaaseen?

Mitä Montaigne tällä halusi oikein sanoa ja miksi? Mon-
taignen mielestä oli raukkamaista ja edesvastuutonta jättää 
ihmiset tietämättömyyden avuttomaan tilaan; se oli hänes-
tä tehoton lääke kärsimyksiin. Häntä ärsytti erityisesti, että 
kun filosofit eivät pystyneet parantamaan haavaa, he tyytyivät 
turruttamaan ja lieventämään sitä. Montaigne oli myös sitä 
mieltä, että jos he voisivat luoda järjestystä ja vakautta elä-
mään, joka säilyisi iloisena ja tyytyväisenä heikon ja sairaan 
ymmärryksen avulla, he olisivat valmiita hyväksymään sen 
tuosta vaan silmää räpäyttämättä ihan kuten papit tekevät 
kristinuskon kanssa.
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Siksi Montaigne avaa ihmisen näköaloja vastaan ihmisen 
ulkoisia harhatiloja, mistä ihminen ei halua palata terveeseen 
maailmaan koska ne ovat niin suloisia ja hän viihtyy harhois-
saan paremmin kuin tylsässä arkitodellisuudessa, vaikka ny-
kyaikana ei voi olla varma, että 1500-luvun arkitodellisuus oli 
tylsää - sehän oli dramaattisten uskonsotien aikaa. 

Silti Montaignesta kaikessa tässä on kysymys, ei mistään 
muusta, kuin eräästä ikuisuusongelmasta eli filosofian oman 
voimattomuuden tunnustamisesta, kehotus paeta, ei ainoas-
taan tietämättömyyden vaan silkan typeryyden, tunteetto-
muuden ja olemattomuuden turviin. 

Ja vaikka ilmaisu on epätarkka ja osin ristiriitainen, filoso-
fialla voidaan tässä tapauksessa ymmärtää joko tiettyä (esim. 
skolastista) filosofiaa tai filosofiaa yleensä, joka M:n kuten 
myös Sokrateen mielestä alkaakin juuri filosofin oman voi-
mattomuuden eli epävarmuuden ja tietämättömyyden tun-
nustamisesta. Se on epäilevän filosofian alku. Mutta selvyyden 
vuoksi: siinä ei kehoteta pakenemaan.

Montaignen iva osuu myös kristinuskoon ja erityisesti Paa-
valiin, joka tiivistää rivien välistä tulkittuna hyvin osuvasti 
missä uskonnossa on kysymys, sillä siellä missä on tietoa, ei 
ole uskoa, ja missä on uskoa, ei ole tietoa, kun hän sanoo 
yksinkertaisten ja tietämättömien kohoavan ylös ja omista-
van taivaan, kun taas hän ja muut tietoa omaavat, suistuvat 
helvetin kuiluun. 

Katolisena M oli kriittinen Paavalia kohtaan, jonka luteri-
laiset omivat itselleen. M oli itse katolinen (Matti Klinge on 
korostanut tätä ja väittää ”epäilevän Montaignen” kannatta-
jien unohtaneen sen täysin). On hyvä muistaa, että keskiajal-
la katolinen kirkko edisti tieteitä, luonnontieteitä kutsuttiin 
”luonnonfilosofiaksi”. Skolastiikka oli sekin tiedon ja uskon 
”aristotelista” naittamista keskenään.

Montaignelle tiede oli suuri ja hyödyllinen asia. Hänen 
mielestään ne, jotka ylenkatsoivat sitä, todistivat hänen mie-
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lestään selvästi tyhmyytensä. Silti hän ei mennyt niin pitkälle 
kuin esimerkiksi Zenonin oppilas filosofi Herillos, joka piti 
sitä korkeimpana hyvänä ja väitti, että se pystyy tekemään 
meidät viisaiksi ja tyytyväisiksi. 

Siitä huolimatta tieto oli vaarallista ja usein kiusallinen asia 
vallanpitäjille. Taustalla voi kummitella ajankuvan mukaan 
myös sekä Rooman keisareiden sanomiset tieteestä valtiojär-
jestysten myrkkynä ja turmiona että samoin ajatelleen islamin 
Muhammedin, joka kielsi siksi kannattajiltaan opinnot.

Samalla hän osuu naulan kantaan kuvaillessaan rappiollis-
ten roomalaisylimysten psykoprofiilia, joka ei eroa paljoa M:n 
aikalaisten vastaavasta; heillä oli nykyihmisten tavoin yllin 
kyllin tietoa ja pätevyyttä, mutta rehellisyyttä ei nimeksikään; 
hienostumattomuus, tietämättömyys, yksinkertaisuus ja kar-
keus viihtyivät viattomuuden seurassa; uteliaisuus, terävä äly 
ja tietoviisaus toivat taas tullessaan pahuuden: nöyryys, pelko 
kuuliaisuus ja hyväluonteisuus, inhimillisen yhteiskunnan säi-
lymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet, edellyttivät taas 
avointa oppimiskykyistä sielua, jolla ei ollut suuria luuloja 
itsestään.

Tässä tuli myös esille Montaignen hahmottelema ohjenuo-
rajärjen puolesta typeryyttä vastaan; ymmärtää, että ihminen 
on halujensa varassa elävä tunneihminen, jonka kirous on 
siinä, että hänen muistinsa ei palauta mielen sitä, minkä hän 
valitsee, vaan sen, minkä se itse tahtoo. Tuo ”järki” on tosiaan 
keskustelevaa järkeä:

”Tosiasiassa mikään ei paina asiaa muistiimme yhtä vahvas-
ti kuin halumme unohtaa, sillä muistan asioita, joita en halua 
muistaa; en voi unohtaa asioita, jotka haluaisin unohtaa.”

Riittävätkö vihjeet ymmärtää missä Montaignen mielestä 
ihmisyydessä ja elämässä oli kysymys? Esseiden II-osa otsi-
kolla ”Tekojemme horjuvuudesta” alkaa montaignelaisella 
elämänohjelmalla, missä hän muistuttaa niitä, jotka ryhtyvät 
tutkimaan ihmisen tekoja, etteivät he kohtaa missään yhtä 
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suuria vaikeuksia kuin yrittäessään paikata niitä ehjäksi koko-
naisuudeksi ja esittää niitä yhtenäisessä valaistuksessa, sillä ne 
olivat Montaignen mukaan yleensä niin merkillisellä tavalla 
ristiriidassa keskenään, ettei niiden uskoisi olevan lähtöisin 
samasta alkuperästä.

Apologia eli Raimond Sebondin puolustus on Montaignen 
Esseiden keskeisin kirjoitus vaikka se on alunperin itsenäi-
nen teos, jonka Montaigne asetti kunniapaikalle toisen osan 
keskeiseksi luvuksi. Tässä kirjoituksessa hänen sekä klassinen 
sivistyksensä että skeptinen asenteensa typeryyttä vastaan saa 
täyttymyksensä kirjoituksissa, missä hän käy läpi, miksi ih-
minen on vähäpätöinen olento eikä voi siksi myöskään olla 
eläinten yläpuolella. 

Montaigne muistuttaa myös, ettei tieto tee ihmistä on-
nelliseksi ja ettei ihmisellä voi olla varmaa tietoa mistään. Ja 
vaikka hänen mielestään ihmisen aistit olivat puutteellisia, 
kirjoituksen lopun päätelmä ”Ihminen ei ole mitään ilman 
Jumalaa” pitää ymmärtää ja lukea Egon Friedellin varoitus 
mielessään, sillä eihän katolisen liigan hirmutöitä säikähtänyt, 
ja peloissaan hirttoköysi valmiina kaulassaan lähes karkotettu-
na melkein kotiarestissa oleva mies voi olla uskovainen.

Ehkä hän oli Dostojevskin tapaan tehnyt vihollisistaan 
kuoren suojakseen toistamalla tarpeeksi riittävästi sitä, mitä 
häneltä ja hänen aikalaisiltaan odotettiinkin Jumalasta, mutta 
paljastaa jo henkeä vetäessään unohtaneensa Jumalan – tai 
mikä se nyt lieneekään hänelle, yli-innokkaan jumalkehunsa 
tauolla joko tahallaan tai tahtomattaan, oman sisäisen epäi-
lijänsä tai tehneensä kaiken vain pilan päiten ja harjoituksen 
vuoksi.

”Mitä minun pitäisi valita? - Mitä tahansa, kunhan vain 
valitse jotain! - Tyhmä vastaus! Siihen kuitenkin näyttää päät-
tyvän kaikki dogmaattinen filosofia, joka kieltää meiltä oikeu-
den olla tietämättä sitä, mitä emme tiedä.”

Egon Friedellin mielestä Montaigne oli kieltämättä epiku-
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rolainen, mutta henkevämpiä ja jalostuneimpia sellaisia, mitä 
koskaan on elänyt. Hänen luonteenlaatunsa oli hyvää tekevä 
sekoitus miellyttävää elämäniloa ja levottomaksi tekevää itse-
tarkastelua. Hän ei tahdo hallita maailmaa eikä antautua sille 
tahdottomasti, hän tahtoo sitä katsella:

”Hänen tunnussanansa on Danten ihmeellinen sana: Non 
ci badar, guarda e passa! Katsele ja kulje ohitse; se on paras 
asenne, minkä voi omaksua maailmanmenoon nähden. Tai 
kuten Byron on sanonut: Minä pidän itseäni olentona, jonka 
Jumalan käsi on pannut suuren näyttämön keskukseen. Ske-
ptikko tietää kaiken, ymmärtää kaiken ja hymyilee kaikelle. 
Idealisti ei ota todellisuutta vakavalta kannalta. Sitä vastoin 
realisti sanoo idealistille: minä en ota sinun ideamaailmaasi 
vakavalta kannalta. Ja skeptikko ei ota kumpaakaan vakavalta 
kannalta. Hänelle maailma ei ole muuta kuin ikuinen keinu.”

Montaigne ei pidä pakosta ja mielen manipuloinnista us-
kon nimissä. Vakavasti omaksuttu uskonkappale on hänelle 
eri asia, pintapuoliset ailahtelut sen sijaan jotain aivan muuta: 
hämmentyneen hengen hillittömyydestä syntynsä saaneina ne 
ajelehtivat yltiöpäisinä ja häilyvinä ihmisten mielikuvituksis-
sa. Kuinka surkuteltavia ja päättömiä ihmiset ovatkaan hänen 
mielestään yrittäessään olla huonompia kuin osaavatkaan!

Mutta jos hän olisi ollut sydämen kristitty tai katolisen kir-
kon dogmien kannattaja, hän olisi kiittänyt Jumalaa siitä, että 
Jumala oli antanut lahjaksi Montaignelle valmiin elämän ja 
maailman luomiskertomuksineen mennä ja olla tyytyväinen 
ihmisen vähäpätöisen nöyristelijän osaan Jumalan luomana 
itsensä kopiona. 

Sen sijaan hän alkoi ärsyttää salakavalan älykkäissä kirjoi-
tuksissaan ammattimaisesti kiusaten ja härnäten tyhmem-
piään kehottamalla ivallisesti lukijoitaan valitsemaan arvoval-
taisin oppisuunta; se ei ole koskaan niin varma, ettei heidän 
sitä puolustaakseen olisi hyökättävä ja taisteltava satoja toisin 
ajattelevia oppisuuntia vastaan - aika härski jätkä crescendosti, 
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kun hän vielä sanoo:
”Platonista väitetään, että hänestä on saanut syntynsä 

kymmenen eri koulukuntaa. Ja todellakin, hänen oppinsa 
jos joku on häilyvä eikä ota kantaa mihinkään. Se on minun 
mielipiteeni.”

Montaignen ajan ilmassa olivat jo synkät pilvet myrskyä 
ennakoiden. Huumorintajuttomalle renessanssin ilottelun ja 
aistillisuuden vastapainoksi syntyneelle tiukalle moraaliin ja 
kuriin vannovalle huumorintajuttomalle jäykkyydelle pitää 
hakea Stephen Toulminin vuonna 1990 englanniksi ilmes-
tynyt kirjasta ”Cosmopolis” esimerkkiä mikä kertoo, miten 
1600-luvun kriisien runtelemassa Euroopassa syntyi varmuu-
den nimiin vannovien huumorintajuttomien miesten kynästä 
yhteiskuntanäkemys, joka kahlitsi länsimaisen mielikuvituk-
sen seuraavaksi kolmeksisadaksi vuodeksi, ja kuinka samalla 
uusi aika hukkasi humanismin arvokkaan vapauden perinnön. 

Sen isät olivat Descartes ja Newton. Se oli unelma Kos-
mopoliksesta, modernista yhteiskunnasta, joka toimisi yhtä 
rationaalisesti ja systemaattisesti kuin newtonilainen luonto. 
Se oli kaikkea muuta kuin mitä Epikuros, ja Pythagoras, - joka 
ajatteli ajatuksen ”Olentojen Olennosta ja Alkulähteestä” ol-
leen pakosta epämääräinen, määrittelemätön ja selittämätön - 
olivat ajatelleet ja tehneet yrittäessään tuoda edes jonkinlaisen 
valon häivähdyksen maailman pimeyden ja tietämättömyyden 
keskelle.

Ortodoksiesseet on siinä mielessä ”epäortodoksiset”, että 
käytän jo mainittujen epäilijöiden kätilöinä toimivien filo-
sofien hyväksi havaittuja kysymyksiä hyväkseni, yrittäessäni 
saada selville mitä oikea ortodoksiuskon on, ja onko sellaista 
edes olemassa, sillä Protagoraan mukaan luonnossa ei ollut 
muuta kuin epäilyä, ja kaikista asioista voi yhtä oikeutetusti 
olla eri mieltä siitäkin, voiko kaikista asioista yhtä oikeutetusti 
olla eri mieltä.

Parmenideen mukaan siinä, mikä näyttää olevan olemassa, 
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ei ole mitään yleistä on vain Yksi; Zenonin mukaan Yksikään 
ei ole olemassa, ei ole olemassa mitään. Jos olisi olemassa Yksi, 
se olisi joko jossain toisessa tai itsessään: silloinkin on olemas-
sa kaksi: se joka sisällyttää, ja se joka sisältyy- näiden oppien 
mukaan olevaisuus on vain varjo – joko tyhjä tai valheellinen.

Antiikin aikana monet epäilijät ja ateistiset pilkkaajat ko-
rostivat, että ihmisellä oli lohtunaan ainakin se, että Jumala 
ei ollut kaikkivoipa; sillä hän ei voinut riistää omaa henkeään 
vaikka olisi halunnutkin sitä eikä tehdä kuolevaista kuolemat-
tomaksi tai herättää henkiin kuolleita. Hän ei voinut myös-
kään tehdä elänyttä elämättömäksi tai muuttaa sitä tosiseik-
kaa, että kaksi kertaa kymmenen on kaksikymmentä. Hänellä 
ei ole muuta valtaa menneeseen kuin saattaa se unohduksiin 
ajan kuluessa.

Platonin kerrottiin polveutuvan Jumalista sekä isän että 
äidin puolelta, sukujen yhteinen kantaisä oli Neptunus sanoi, 
ettei kuolevaisen perusteella oli mahdoton päätellä mitään 
varmaa kuolemattomasta, ja ettemme rakasta aistimuksia ja 
ihmisiä, vaan niiden kautta täydellisiä ideoita. Platon toki tie-
si, että filosofia tuskin saavuttaisi koskaan lopullista totuutta, 
vaan oli enemmänkin samanaikaisesti sekä menetelmä siihen 
että sisältö. Kaiken tämän hän esitti kuuluisissa dialogeissaan, 
jotka ovat täynnä spekulatiivisia teorioita, kritiikkiä ja assosia-
tiivisia johtopäätöksiä. 

Montaignen mielestä Platonin esimerkit antavat aiheen 
epäillä, että meidät saa uskomaan Jumalaan joko rakkaus tai 
pakko: Ateismi oli lähinnä luonnoton ja hirviömäinen oppi; 
sitä on vaikea ja työläs Montaignen mielestä saada sovitetuksi 
ihmismieleen, olipa tämä miten röyhkeä ja hillitön tahansa.

Kaikesta huolimatta ”Apologia eli Raimond Sebondin 
puolustus”-kirjoituksen loppuosa Jumalasta ei vakuuta lu-
kijaa, joka osaa jo antiikin epäilijöiden antamin esimerkein 
ymmärtää Montaignen kirjoittaneen henkensä puolustukseksi 
itseään vastaan ainakin tiukkapipoisesta ja kirkolliskokous-
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ten sekä pappien kahlitsemasta Jumalasta, koska kylillä liikkui 
sensoreita valmiina koputtamaan pahaenteisesti ulko-ovelle, 
jos joku uskalsi olla eri mieltä niiden kanssa, joiden kanssa ei 
kannattanut olla eri mieltä, jos mieli pitää itsensä hengissä.

Asia oli Montaignelle elintärkeä sen jälkeen, kun hän me-
netti äkillisesti parhaan ystävänsä Etiennen, jonka muistolle 
hän sen jälkeen pyhitti lopun elämänsä.

Montaigne jatkaa keskustelujaan ystävänsä Etien-
ne de la Boetien kanssa tämän kuoleman jälkeen,  
keskustelee haamun kanssa, tai oikeammin itsensä, ei siis 
saarnaa. Etienne julkaisi tyrannian vastaisen pamfletin, joka 
parin vuosisadan ajan vaiettiin kuoliaaksi ja muistettiin vas-
ta 1700-luvulla esivalistuksen sanomana. Jotain tästä tarttui 
myös Montaigneen, vaikka se ei nouse esseissä pintaan, ehkä 
siksi, että Montaigne ei näitä esseitä ”julkaissut”, se ei ollut 
kirjoittamisen tarkoitus, vaan ne julkaistiin vasta hänen kuo-
lemansa jälkeen. 

Mutta hän hieman epäröi enemmän kuin laki salli pal-
jastuen pelkäävänsä katolisen kirkon pitkää kättä myös hau-
dan taakse, ja siksi kautta linjan Jumalasta kirjoittaessaan, 
hän miinoittaa epäilyksillään tien kohti kirkolliskokousten 
ja katolisten kirkkojen pappien Jumalaksi väittämää kuvaa ja 
väärentämää kristinoppia, moittien sanattomasti olemuksel-
laan ja kimuranteilla vihjeillään kuin naamioitunut ja terävin 
tikarein varustautunut salaliittolainen, joka hymyilee ivalli-
sesti naamionsa alla antiikin parhaiden perinteiden mukaan, 
nauraen sisällään makeasti onnistuneelle harhautukselleen.

Montaigne, joka kirjoitti itse kuin enkeli (oli myös seka-
vasti ja huonosti kirjoittaneen Kantin esikuva; vasta Foucault 
yltää filosofisissa kirjoituksissaan hänen tasolleen) josta paistoi 
läpi joka sanalla salaliittolaisen ovelasti Sektos Empeirikok-
sen ja Pyrrhonin edustama ja päivitetty klassinen skeptisis-
mi, ihmetteli, miksi Aristoteles, ihan kuten muutkin filosofit 
olivat tarkoituksellisesti vaikeatajuisia, ehkä vain luodakseen 
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arvokkuutta tyhjänpäiväiseen aiheeseen - ehkä myös viihdyt-
tääkseen uteliasta mieltämme, tuumi Montaigne osaamatta 
päättää tarkalleen mitä ja miksi. 

Aristoteleen, jolla oli harvinaista herkkyyttä tajuta käytän-
nön olosuhteista riippuva luonne, mielestä hengen suuruutta 
oli olla ihmettelemättä mitään. Jumalasta hän sanoi toisinaan, 
että se oli henki, toisinaan, että Jumala oli maailma, milloin 
hän antoi maailmalle toisen hallitsijan, milloin taas teki tai-
vaan palosta Jumalan. Hän ei voi tuntea hyväntahtoisuutta 
eikä vihaa, sillä nuo ominaisuudet kuuluvat vain heikoille.

Siitä huolimatta, että Aristoteleen jumalanäkemys oli 
pythagoralaisen epämääräisen epäselvä – ehkä kiinnosta-
mattomuuden takia, hänelle sekä teoria että käytäntö olivat 
rationaalisen analyysin kohteita, ja sen keinot vaihtelivat 
tutkimusalasta toiseen. Aristoteles myös huomasi, että eri 
kysymyksissä relevantit argumentit riippuivat kysymysten 
luonteesta, ja että ne vaihtelivat muoto- ja varmuusasteiltaan 
toisistaan.

Kleitomakhos väitti, ettei hän koskaan saanut Karneadeen 
teksteistä selville, mitä mieltä tämä oli. Kun opiskelin aatehis-
toriaa yliopistossa Ruotsissa, parhain ystäväni puhui blekin-
gen-murretta, mikä on vielä vaikeampaa kuin skånen-murre 
ymmärtää. En kehdannut koskaan sanoa, etten ymmärtänyt 
puolikaan mitä hän puhui minulle. Eräänä iltana hän kysyi 
minulta, miksi Epikuros karttoi selkeyttä omissa kirjoituksis-
saan ja miksi Herakleitos oli saanut lisänimen hämärä? 

Ja kun vain katselin häntä silmiä päässäni pyöritellen kuin 
heikkomielinen hoomoloinen på svenska, hän ymmärsi etten 
alkuunkaan ymmärtänyt häntä, ja otti ymmärtämättömyyteni 
huumorin kannalta alkaen puhua englanniksi Khrysippok-
sesta, joka ei myöskään ymmärtänyt mitään, ja väitti, että 
sen mitä Platon ja Aristoteles olivat kirjoittaneet, he olivat 
tehneet niin vain pilan päiten ja harjoituksen vuoksi; hän ei 
voinut nimittäin uskoa, että he olivat puhuneet tosissaan niin 
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turhasta aiheesta tai sitten he eivät ymmärtäneet asiasta yhtään 
mitään - puhuihan Platon myös ”olevaisuuden alkuperäisestä 
androgyynisestä olemuksesta”.

Minua nauratti, sillä minusta juttu oli mainio, sillä sa-
maa mieltä oli ollut Plutarkhos metafysiikasta ja Epikuros 
retoriikasta ja kieliopista. Kun sitten olin eränä iltana tätä 
myöhäissyksyllä 2018 kirjoittaessani illalla myöhään Kallion 
Hesburgerissa syömässä iltapalana kasvishampurilaista, tun-
nistin erään ruotsalaispariskunnan puhuvan tuttua murretta, 
ja muistin miten olin ystäväni kautta tutustunut syvällisesti 
antiikin klassisen skeptisismin edustajiin, ensin Khyrisppok-
seen ja sitten Sektos Empeirikoksen sekä Pyrrhonin klassista 
ajatuksiin kaiken turhuudesta, joista Montaignekin oli am-
mentanut sen ajan kuvioissa ällistyttävän skeptisen voimansa 
olla eri mieltä itsensä ja ympäristönsä kanssa aina kun sille 
päälle sattui, ilman että joutui vallanpitäjien ja kirkon ham-
paisiin.

Montaigneen on vaikuttanut paljon kaikki klassisen ajan 
ajattelijat, niin kristityt kuin ateisteinakin pidettävät, aluk-
si erityisesti myös Kreikan kyynisen koulukunnan perustaja 
Diogenes, joka pyrki elämään hyveellistä elämää vailla maal-
lista omaisuutta, ja uskoi etteivät suurten filosofisten oppien 
kaikki sivistävät vaikutukset olleet tarpeen ihmisille, vaan väit-
ti niiden olevan päinvastoin kaiken inhimillisen kärsimyksen 
alkulähde, koska ihminen tavoitteli lähes koko elämänsä ajan 
jotain, mitä hänellä jo on tai sellaista, minkä saavuttaminen 
on mahdotonta tai tarpeetonta.

Oikeastaan Montaigne on oman aikansa käytännöllisen fi-
losofian esitaistelija alà Timo Airaksinen ja ihmistä psykologin 
silmin kaikkea taikauskoa ja hölynpölyä vastaan katsova ja 
rohkaiseva ajattelija, jonka Jumalan olemassaoloa ja ihmisen 
sielun ja tuntemusten riippumatonta autonomiaa korostava 
näkemys saa lopussa selkeän vahvistuksen hömpäksi luetel-
tavaa taikauskoista ja järjenvastaista kristittyjen toitottamaa 
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näkemystä vastaan:
”Sielu ikään kuin vetää aistien voimavarat itseensä ja vie 

ne harhaan. Siten ihminen on sekä sisäisesti että ulkoisesti 
täynnä heikkoutta ja valheista. Ne jotka ovat verranneet elä-
määmme uneen, ovat osuneet oikeaan – kenties oikeampaan 
kuin ovat aavistaneetkaan. Kun näemme unta, sielumme 
elää, toimii ja käyttää kaikkia kykyjään aivan samoin kuin 
valveilla, mutta hajanaisemmin ja hämärämmin. Ero ei ole 
yhtä suuri kuin yön ja keskipäivän välillä, vaan kuin yön ja 
hämärähetken välillä. Toisessa tilassa sielu nukkuu, toises-
sa se lähinnä uinailee. Aina vallitsee pimeys, kimmeriläinen 
pimeys.” 

Vertauskuvallisesti ajateltuna ortodoksit ovat unohtaneet 
keskinäisessä kanssakäymisessään varhaiskristittyjen rakkau-
den aterian eli ”agapen”, joka tarkoittaa sitä, että jokainen 
tuo mukanaan jotain, esimerkiksi tässä tapauksessa hyvää, 
joka kehittää ja antaa muillekin mahdollisuuden kehittyä 
hyväksi, yhteiselle rakkauden aterialle, missä kaikki on yh-
teistä. Se kaikki ei ole viha, negatiivisuus, kyräily, kateus ja 
pahansuopaisuus.

Mutta kaikella on aikansa, vaikka Augustinus ei tiennyt 
mitä aika oli. Jos joku kysyi häneltä aikaa, hän tiesi. Mutta jos 
hän kysyi itseltään, hän oli ymmällään. Aika onkin tavallaan 
eräänlainen illuusio, joka perustuu ajatusvirheeseen; me vain 
sekoitamme annetun ja todellisen toisiinsa. Goethen mukaan 
vanhana voi iloita menneistä kärsimyksistään – kaipaamatta 
niitä takaisin. Onnea saa kaikista koettelemuksista, jotka ovat 
jo turvallisesti takanapäin, varsinkin niistä, jotka on onnis-
tunut voittamaan huolimatta siitä, että hinta on saattanut 
olla inhimillisesti katsottuna aivan liian korkea kuten se, että 
ihminen joutuu selviytyäkseen arkielämässä elämään toisten 
elämää unohtamalla pelastuakseen oman todellisen minänsä.

Aika ja ajassa kuluminen ihmisten kielissä ja mielissä on 
osa arvoitusta, sillä Descartesin sanoin: se joka hyvin piileksii, 
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elää hyvin. Mutta meidän on myös hyvä muistaa kirkkoisä 
Terentinuksen sanoin: ei ole mitään, mitä ei olisi jo sanottu. 
Skolastikko Alanus Lilleläinen puhui auktoriteettien ”kään-
tyvästä nenästä”, jota voitiin kääntää moneen suuntaan. Pro-
fessori Tarmo Kunnas on huolissaan maailman moraalista 
”Mitä jäljellä moraalista” (Kirjapaja 2002)-kirjansa johdan-
nossa:

”Nykyisessä ilmapiirissä on jotain huolestuttavaa: maail-
ma on täynnä väkivaltaa, korruptiota ja rikollisuutta. Onko 
vaikutelma median luoma vai onko pahuuden määrä maail-
massa kasvanut? Vanha taisteluratsuni Nietzschekin on pan-
tu vetämään moraalisen nihilismin vankkureita. Olisiko nyt 
aika koota moraalin sirpaleita ja katsoa, mitä siitä on jäljellä?”

Professori Airaksinen kiinnittää huomion siihen, miten 
uskonnollinen julistaja käyttää symbolista kieltä omalla ta-
vallaan, kiinnittämättä mitään huomiota tekstin kirjalliseen 
asuun. Tärkeitä hänestä on käyttää niin vahvoja metaforia ja 
kielikuvia kuin suinkin. Teho on tärkeä, ei tyyli. Vakuutta-
vuus syntyy jostakin muusta kuin tyylistä. Ehkä julistajan tar-
koitus onkin rikkoa kaikki rajat, myös kielen rajat, jotta mieli 
vapautuisi rajoistaan ja pääsisi pohtimaan ikuisia kysymyksiä 
hengellisyyden ytimessä. Kaunokirjallisessa esityksessä pitää 
varoa kielikuvien ja symboliikan onnahtelua. Asiateksti pi-
dettäköön kaukana kielikuvista, tosin tässä sana ”kaukana” 
on jo kielikuva.

Kunnaksen mielestä ongelmana on puuttuva yhteinen ni-
mittäjä ja minäkuva. Egon Friedell olisi ollut eri mieltä näh-
dessään älyllisen huijausyrityksen läpi väittämällä näkevänsä 
olemassaolon lopullisen tarkoituksen mielihyvässä, niin että 
yksinpä hyveessäkin päämäärä, jota olemme tarkoittaneet, 
oli hekuma, ”ja tälle hekumalle pitäisi meidän antaa miel-
lyttävimmän, suloisimman ja luonnollisimman nautinnon 
nimi”. Kokonaan oma lukunsa onkin ortodoksihistoriassa 
Inarin matkapapin julkeat puuhat.
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Inarin matkapapin 
julkeat puuhat

”Mitä runsaammin pahuus on päässyt vuodattamaan mei-
hin myrkkyään, sitä enemmän tarvitsemme myös katumuk-
sen puhdistavaa tulta – kyyneleitä kilvoitusvaivoja. Synnin 
saastasta meitä puhdistavat joko vapaaehtoiset vaivat, tai 
koettelemukset jotka kohtaavat meitä tahtomattamme. Sitä 
joka vapaaehtoisesti valitsee vaivannäön eivät koettelemukset 
kohtaa.”

-Niketas Stithatolainen

Montaigne on kiinnostava sekä jatkuvan Platonista kirjoit-
tamisen että terävän uskontokritiikkinsä ansiosta. Hänelle 
Platonin suuri henki – suuri vain inhimillisen mittapuun mu-
kaan – lankesi harhaluuloon, koska oli Montaignen mielestä 
pakannallisen eksytyksen vallassa eikä tuntenut kristinuskon 
pyhää totuutta; hänhän väitti aivan oikein nykynäkökulmasta 
lapsien ja vanhuksien olleen erityisen alttiita uskonnon vai-
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kutuksille - ikään kuin se ”saisi syntynsä ja voimansa meidän 
heikkoudestamme”.

Nykyortodoksisuuden pahin ongelma tuntuu olevan te-
kopyhyys ja tahallinen harhaan johtaminen, josta hyvänä 
esimerkkinä on ”Inarin matkapapiksi” kutsuttu entinen ark-
kipiispan ylidiakonina toiminut Jyrki Härkönen, ja varsinkin 
pappien harjoittama ylevien asioiden puolustamiseen naami-
oitu härski oman edun tavoittelu totuuden kustannuksella, 
sekä Tertullianuksen vierastama ja ankarasti varoittama politi-
kointi, mikä ilmenee kirkossa erilaisiin perinteisiin vetoamalla 
yrittää estää Jumalan alkuperäisen ja Raamatussa ilmoitetun 
rakkauden ulottamisesta kaikille sitä haluaville ja tarvitseville. 

Inhotun ja pelätyn apulaispiispa Arsenin, joka inhoaa yli 
kaiken esimiestään arkkipiispaa ja haluasi ensin päästä Kuopi-
on piispaksi ja sen jälkeen arkkipiispaksi arkkipiispan paikalle, 
laskuun likaiset kulissien temput tekevä Jyrki Härkönen ehti 
sekoittaa epäsäätyisillä mediasuhteillaan Iisalmen Sanomiin 
pahasti ortodoksien sisäiset kuviot ja sai siksi pilkkanimen 
”Inarin matkapappi (millä on samanlainen kaiku kun radio-
kuunnelma ”Knalli ja sateenvarjon” ulko-Hebrideilla, mihin 
alivaltiosihteeri uhkasi karkottaa ministeriön jatkuvasti töp-
päilevät tunarit kärsimään kylmästä ja kosteasta ilmanalasta)”, 
sillä samaan aikaan kun arkkipiispa oli ulkomailla työmatkal-
la, hän valehteli medioille arkkipiispan muuttaneen kantansa 
Iisalmen ortodoksikiistassa. 

Kuultuaan asiasta arkkipiispa oli raivostunut tunnetuin 
seurauksin. Härkönen ei enää työskentele arkkipiispan toimis-
tossa ja kantaa lopunikäänsä kristillisen kisaamisen hengessä 
synnin palkkana pilkkanimeä ”Inarin matkapappi”. Pilkkani-
mi viitata siihen, ettei hän tule enää koskaan saamaan kirkon 
piiristä reunamaiden vähäpätöistä matkapappia vaativampaa 
postia, jos edes sitäkään.

Luin Jyrki Härkösen toimittamaa toteavaa ja otsikkomai-
sen pinnallista sekä osin oppikirjamaisen hunajalla tahallisesti 
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viattomia typeryksiä harhaanjohtavaa ”Ortodoksinen etiikka 
ja dogmatiikka – eettisen ajattelun ja opillisen perinnön rik-
kautta ortodoksisessa kirkossa” (Ortodoksisen kirjallisuuden 
julkaisuneuvosto 2007) -kirjaa samanaikaisesti sekä jo maini-
tun Nunna Kristodulin kirjan ”Arkkipiispa Paavali hengelli-
sen lapsensa silmin” kanssa että kautta aikain ehkä huonointa 
koskaan lukemaani ortodoksista kirjaa: Veikko Purmosen 
”Matkan varrella” (Ortokirja 2008).

Metropoliitta Ambrosiuksen poispotkima Helsingin orto-
doksisen seurakunnan entinen kirkkoherra, Veikko Purmo-
nen kirjoitti kirjassaan perusteellisen keskustelun auttavan 
ymmärtämään toisen osapuolen näkökantoja. Lopuksi hän 
ilmeisesti hieman vitsaillen (tai kun kyse oli kirjoituksessa 
iänikuisuusongelmasta nimeltä ortodoksien ja luterilaisten 
kanssakäyminen teologisissa asioissa) kirjoitti ”toisaalta jo 
pelkän ystävällisen kanssakäymisen olevan kirkon elämässä 
arvokas asia”. 

Tai sitten se oli arvokas siksi, että se oli niin harvinaista 
kuten kirkkohistoriasta olemme voineet lukea. Epäloogista 
Härkösen lukiessa tulee mieleen, että kun kysytään miksi lo-
giikan periaatteet soveltuvat todellisuutteen, on hyvä lukea 
hyvänä huonona esimerkkinä tämä kirja, sillä epälooginen ei 
suinkaan ole selvästi ympärillämme havaittava maailma kuin 
nämä ”härköset” siitä väärin omiin epäilyttäviin tarkoituksiin 
ja sitä havainnoivat ihmiset - tässä tapauksessa pannen tar-
koituksen sanoja Jumalan suuhun ja tehden itse päinvastoin. 

Aristoteles puhuu tästä Nikomakhoksen etiikassaan, kun 
hän kirjoittaa, että lause, jonka mukaan kukaan ei ole va-
paaehtoisesti paha eikä vastentahtoisesti onnellinen, näyttää 
olevan tosi, osittain epätosi. Sillä onnellinen kukaan ei ole 
vastentahtoisesti, mutta huonous on vapaaehtoista. Härkönen 
ei varmasti tiedä, mitä Aristoteles tällä mahtoi tarkoittaa.

Nunnan kirja taas on sekä älykäs henkevä että runollinen 
ja sen luettuaan herkempi saattaisi vakuuttua niin uskonsano-
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masta, siis nunnan sanomisista ja huomioista kauniiden ke-
hyksien sisällä, että saattaisi jopa hetken mielenhäiriössä, pa-
remman tekemisen puutteessa tai muuten vain sokaistuneena 
sanojen säihkyvästä luonteesta ja taivaallisista mielleyhtymistä 
ja liittyä ortodokseihin, niin hyvin ja vakuuttavasti Kristodu-
li kirjoittaa että samalla harmittaa ortodoksien naisia syrjivä 
kanoninen Paavali-asenne; naiset vaietkoon seurakunnassa.

Nunna Kristodulissa on aimo annos bysanttilaista terävää 
selittelijää ja vallanhimoista juonittelijaa ja ainakin tämän 
kirjoituksen perusteella uskoo helposti, että hän löisi niin 
hengellisessä kuin maallisessa älyssä typerämmät miespuoliset 
vastustajansa asiassa kuin asiassa kuusi nolla kohoten helposti 
ja nopeasti arkkipiispaksi. Entisen ylidiakoni ja ”expression 
grossiere/vulgaire-tyyppisellä Jyri Härkösen kirjaa lukiessa 
tulee mieleen jonkun mitättömän luterilaisen seurakunnan 
turhantärkeä ja itsestään paikallismedioissa suurempaa kuvaa 
itsestään Jumala tekosyynä piirtävä kirkkoherra, jonka tylsät 
puheet ja kylmät tekstit ovat kuin ay-liikkeen paikallisen osas-
ton tiedotusvastaavan kirjoittamia itsestäänselvyyksiä ”hauki 
on kala”-tyyliin. 

Aloin ihmetellä, mikä tämä kirja on ja miksi se on teh-
ty. Sehän on täynnä epätosia ja virheellisiä väittämiä ja antaa 
kuvaansa paremman illuusion kirjoittamastasi aiheesta ja kir-
joittajasta. Kirjaa lukiessa tulee vakuuttuneeksi ettei sitä ole 
kirjoittanut terve järki, sillä pohjalla paistava fundamentalismi 
(Sören Kierkegaardin kuvaus Abrahamista, joka on Jumalan 
käskystä valmis uhraamaan pokansa Isakin, on kauhein esi-
merkki julmuuksista, joihin uskonnon verukkeella voidaan 
houkutella ja pakottaa epätoivoinen ihminen kun on kyse 
Jumala vastaan ihminen sana vastaan mieli-ottelusta!) on 
sovittamassa ristiriidassa vapaan ihmisen intellektuaalisen ja 
moraalisen vastuun asettamien perusvaatimusten kanssa sii-
täkin huolimatta, että moderni länsimainen fundamentalis-
mi on saanut Umberto Econ mielestä alkunsa Yhdysvalloissa 
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1800-luvun protestantismin muotona, joka puolusti Raama-
tun kirjaimellista tulkintaa eli on siten lähellä myös tavallaan 
perinteistä ortodoksitulkintaa.

Heti kirjansa johdannon aluksi Härkönen antaa lukijansa 
ymmärtää, että kirjaa on turha lukea, jos etsii oikeita kysy-
myksiä oikeisiin vastauksiin, ja että niin olisi parempi itse 
lukijansa kannalta, sillä hänenkin huulensa ovat sinetöidyt, 
mitä totuuteen tulee, vaikkei hän sitä itse kirjan perusteella 
tunnu haluavan edes tietää, sillä kuten hän itsekin muistuttaa, 
kristillistä etiikkaa on arvosteltu siitä, että sen jäykistynyt ja 
kiellettyä ja sallittua määrittäväksi käyttäytymisnormistoiksi.

Kirjojen välinen tasoero on yhtä huima kuin on ero kau-
niin, palatsimaisen ja kaikkia aisteja kutkuttavan Rooman 
likaisen ja väsyttävän Kairon välillä. 

Siinä missä temperamenttisesta arkkipiispasta kertova kirja 
on hyvä esimerkki älykkään ja oivaltavan uskovaisen tekemäs-
tä älykkään ja oivaltavan uskovaisen kaikki taiteen säännöt 
täyttävästä monipuolisesta ja osin hauskastakin muotoku-
vasta, on Härkösen kirja kaikkea muuta jäykkyydessään ja 
yleisessä kiinnostamattomuudessaan, ehkä enemmänkin ve-
rovirkamiesten vuosittaiseen laivaseminaarin alv-ilotteluun 
tarkoitettu listamainen luettelo asioista ja tapahtumista, jotka 
eivät kiinnosta Härkösen tavalla esitettynä naapurin jakomie-
litautista mopsiakaan.

Kumpikaan kirja ei silti alennu tietoisesti yhtä härskiä 
toisten syyttelyä rivin välistä omista virheistään, kuin venä-
läisten vakoojaksi syytetyn ja ortodoksipiireissä selän takana 
haukutun, Helsingin ortodoksiseurakunnan kirkkoherran 
virasta piispan päätöksellä ”eläkkeelle” poispotkitun Veikko 
Purmosen kirja, joka koostuu hänen kirjoituksistaan erilaisis-
sa ortodoksimedioissa. Purmonen on muutama vuosi ennen 
potkujaan huolissaan omasta pallistaan aavistaessaan potku-
jensa lähestyvän. 

Sen hän naamioi ”Ortodoksiviestissä” (numero 4/2005) 
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rivien välissä vastustajiensa moittimiseksi, kun hän kirjoittaa 
otsikolla ”Ykseyttä erilaisuudessa” kutsumalla tätä ”erilaisuut-
ta” rikkaudeksi ihan samalla tavalla kuin joku antaa muka 
rakkaudesta kuolettavan iskun toisen päähän. 

Mutta rikkautta se on hänen mielestään vain silloin, kun 
se ei riko hänen, hänen omilla tavoillaan johtamansa, seura-
kunnan olennaista ykseyttä ja seurakuntalaistensa yhteenkuu-
luvuutta. Taustalla voi kuulla eri meiltä oleviin kyllästymisen 
lisäksi selvän uhkauksen heitä kohtaan, sillä vain tällä tavalla 
Purmonen näkee voitavan varjella sitä, että hänen eikä mui-
den tahto, toteutuu huolimatta eri mieltä olevista.

”Ykseyttä erilaisuudessa”-artikkelissa on muutakin hämää-
vää kuin kirkollinen vittuilu vastustajilleen. Purmonen tun-
nustaa kirjoituksessaan omassa seurakunnassa olleen merkkejä 
hajaannuksesta, mutta ei kerro niiden syiden olevan hänessä 
itsessään, kuten jälkeenpäin hänen omille seurakuntalaisilleen 
on vasta paljastunut: kyvyttömyydestään vuoropuheluun ja 
heikosta kritiikinsietokyvystään. Sen sijaan hän mainitsee ha-
jaannuksen olevan vakava uhka hänen omalle uralleen, vaikka 
kiertoilmaisuin väittääkin uhkan olevan ”vakava huolenaihe 
seurakunnan ja koko kirkon tulevaisuutta ajatellen”.

Purmonen perustaa ”paimenkirjeensä” siihen yleiseen pe-
riaatteeseen, että kirkon alkuperäinen Paavalilta peritty olen-
nainen tunnusmerkki on tai pitäisi olla ykseys, mutta siteera-
tessaan Paavalia, hän ei muista tai halua muistaa, että ykseyttä 
ei ole koskaan ollut muuta kuin sanoissa, ja että Paavali joutui 
koko ajan kantamaan murhetta nimenomaan seurakuntiensa 
jäsenten keskinäisestä eripurasta ja ilkeilyistä, jotka kristityt 
ovat vaalineet noista päivistä lähtien pappiensa välityksellä 
tehokkaammin kuin Kristuksen tarkoittamaa rakkauden ilo-
sanomaa.

Itse asiassa stoalaisuuden läpitunkema universalisti Paavali 
ajatteli lähetystehtävässään levittää kristinuskoa maailmalle 
hyvin stoalaisesti, jonka mukaan ihmisyhteiskunnan perusta-
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na oli yksilöiden järjen samankaltaisuus; sen vuoksi stoalaisten 
mielestä meillä ei ollut mitään syytä rajoittaa yhteiskuntaa 
vain yhteen kansakuntaan, koska me kaikki olimme Senecan 
sanoin, yhden ainoan suuren ruumiin, maailmankaikkeuden 
jäseniä.

Mistään tällaisesta Purmonen ei tietenkään puhu eikä pu-
kahda. Hän ei pohdi valmiit vastaukset valmiisiin kysymyk-
siin itäisen teologin koulutuksen saaneena joko kyvyttömyyt-
tään tai epä-älyllisyyttään, todennäköisesti molempia, syntyjä 
syviä kristinuskon alkujuurilla miksi kaikki tapahtui kuten 
tapahtui kristinuskon levittämisen yhteydessä ja mikä mer-
kitys kristinuskon väärintulkinnalle oli Paavalin logosopilla?

Edward Westermarck sanoo, että stoalaisen vaikutuksen 
lisäksi toinenkin syy on saattanut aiheuttaa kristinuskon yleis-
maallistamisen, nimittäin logosoppi, jonka aineksia voidaan 
selvästi erottaa Paavalin epistoloissa. Westermarck kertoo, 
miten tällä opilla on pitkä historiansa, mutta se sai määrätyn 
muotonsa jo metafyysisenä teoriana varsinkin Filon Aleksan-
drialaisen, Jeesuksen aikalaisen uskonnollisessa filosofiassa. 

Hänen mukaansa kukaan ei voinut lähestyä Jumalaa – ai-
neetonta, tuntematonta, selittämätöntä, itsessään olemassa 
olevaa Olentoa. Eikä myöskään ollut mahdollista, että Jumala 
sekaantuisi välittömästi luomisprosessiin; vain välillisesti voi 
hänen toimintansa maailmankaikkeuden aiheuttajana tulla 
täytetyksi.

Jumala menetteli sen vuoksi tietyn suunnitelman mukai-
sesti. Hän käytti oman olemuksensa kuvaa, ihannekuvaa, joka 
on läheisesti yhdistynyt häneen itseensä (tässä on eräs avain 
siihen, miksi Paavalin tulkitseman kristinuskon ihmiskuva on 
niin ihmisvastainen; ei ihminen voi tavoitella jumalankaltai-
suutta, vaikka hänet on luotu Jumalan kuvaksi). 

Maailma syntyy tämän jumalallisen välittäjän avustuksel-
la. Kaikki mikä on siinä henkeä, sielua, muotoja ja arvoja, 
esikuvia ja aatteita, saa Westermarckin mukaan Filon Alek-
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sandrialaisen ajattelussa alkunsa silloin korkeimmasta järjestä, 
Logoksesta tai perustuu siihen:

”Sanaa Logos käytettiin monista asioista, mutta Filonin 
opeissa se merkitsi samaa kuin maailman viisaus tai maail-
man kuva. Ja tässä merkityksessä se esiintyy Paavalin kirjoi-
tuksissa. Jeesuksesta sanotaan, että hän on näkymättömän 
Jumalan kuva, esikoinen ennen luomakuntaa. Sillä hänessä 
luotiin kaikki, mitä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät.”

Paavali piti lunastustapahtumaa salaperäisenä. Hän selit-
tää että viisaus, josta hän puhuu, ei ole ”tämän maailman 
viisautta”, vaan ”me puhumme salattua viisautta, jonka Ju-
mala on ennalta määrännyt ennen maailmanaikoja meidän 
kirkkaudeksemme:

”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukos-
sanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän 
tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas:”

Purmonen on tullut tyhmäksi mutta ei ole muuttunut 
viisaaksi kirjoitustensa perusteella, sillä Purmosen tuntevat 
tietävät että hänen suhtautumisensa muihin ihmisiin on kyl-
män laskelmoiva, kuten muutama vuosi sitten kuolleeseen 
ja kirkkoa sisältä syövään Petsalo-mafiaan kuuluneeseen vai-
moonsa ollut mikään paras mahdollinen, ainakaan jos on 
uskominen pappissuku-Petsaloiden,(on niitä lisääkin, kuten 
julmat ja kyltymättömät Merrakset) yli maan kostavan käten-
sä ulottavaa, omaa ilkeäkielisten juorujen levittäjänä toisista 
vihollisiksi koetuista ortodokseista, tunnettua pahansisuista 
juoru/uutistoimistoa.

Yksi mielenkiintoinen piirre Nunna Kristodulin kirjassa 
on; se ei yritäkään teeskennellä ja antaa kauniimpaa kuvaa 
kuvattavasta kohteestaan kuin tavallisesti, mitä nyt sortuu 
uskovaiskliseisiin kuvatessaan arkkipiispaa ihmiseksi, josta 
loisti ihmeellinen valo, mutta selventävänä seikkana pitää 
muistuttaa arkkipiispan johdatelleen nunna Kristodulin or-
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todoksikirkkoon ja uskoutunut tälle myöhemmin sen ver-
ran, että nunna sai kirjoitettua mehevän muistelmateoksen 
ortodokseista, jossa ei säästellä sanoja silloin kun Kristuksen 
uskossa rakkaat mustakaapuiset veljet ottavat mittaa toisistaan 
panettelun, valehtelun ja selän takana tapahtuvan kieroilun 
merkeissä juuri sillä tavalla kuin mitä kristityt ovat aina toi-
silleen tehneet.

Härkösen kirja ei muuta yritäkään kuin teeskennellä an-
tamalla ortodoksiuskosta ja sen käytännöstä huomattavasti 
paremman kuvan kuin mitä se on käytännössä. Lisäksi Här-
könen tyhmyyttään sekoittaa kuiviin selostuksiinsa tunteisiin 
vetoavan ”mukajärjen” niin lapsellisilla esimerkeillä, että väliin 
luulee lukevansa esikoululaisille suunnattua ortodoksiopasta 
eikä aikuisille vakavassa vaikuttamismielessä.

Härkösen kirja, kuten kaikki tunteisiin järjen kustannuk-
sella vetoavat uskonnolliset kirjat ovat aina luonteeltaan silk-
kaa totuudenvastaista propagandaa, puhdasta pintaa yrittää 
vaikuttaa ihmisten mieliin toivotulla käyttäytymistavalla na-
rutettujen oman edun kustannuksella syöttämällä uhreihin 
sellaisen määrään uskomuksia ja taikauskoa, etteivät he sen 
jälkeen enää uskalla liikkua pimeällä omassa kotipihassakaan 
elleivät ole sitä ennen rukoilleet Jumalaa, suitsuttaneet tuo-
huksia, tehneet ristinmerkkejä rukouksen nimissä, veisanneet 
hoosiannaa ja suudelleet ikoneja lepyttääkseen julman Juma-
lan rauhattoman mielen.

Ei mikään asia voi olla ikuinen, ennalta ilmoitettu, pysyvä 
ja tosi; sellainen ei ole tästä maailmasta vaan äärimmäistä ja 
ylikiihkeää relativismia, jossa uskonnon irrottaminen kaikesta 
rationaalisesta keskustelusta asettaa sen valheelliseksi ja teko-
pyhäksi vallan välineeksi edesvastuuttomille ja monopoliaan 
tulkita merkkejä väärin mystikoille. 

Eihän tällaista subjektiivisiin lähteisiin perustuvaa uskon-
puolustusta voi edes arvostella, mutta silti teen sen velvolli-
suudesta älyä, järkeä ja tervettä ihmiskuvaa puolustaakseni 
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Härkösen idioottivarmaa ja valmista höpöhöpötaikauskomaa-
ilmaa vastaan, siitäkin huolimatta ettei hän osaa kunnolla pe-
rustella väitteitään Jeesuksen sanomisista ja tekemisistä, vaan 
luottaa vääriksi ja valheelliseksi nykyaikana tiedettyihin läh-
teisiin ja niiden vääriin tulkintoihin kuin sokea kana jyvään.

Esimerkiksi kasteesta. Ei ole olemassa Westermarckin 
mukaan mitään todistusta siitäkään, että Jeesus olisi säätänyt 
kasteen; sen sijaan on täysi syy uskoa, ettei hän tehnyt sitä. 
Siitä ei puhuta koskaan opetuslapseksi pääsemisen ehdoissa. 
Maininta Markuksen evankeliumissa hänestä, joka uskoo ja 
tulee kastetuksi, ei ole Westermarckin mukaan alkuperäinen.

Johanneksen selostusta Jeesuksen vastauksesta Nikodee-
mukselle, että ”jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei häntä 
voi päästää sisälle Jumalan valtakuntaan”, ei voida Wester-
marckin mukaan myöskään pitää luotettavana. Sama asia on 
hänen mukaansa Matteuksen Jeesuksen sanomaksi esittämään 
käskyyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen, mitä on pidetty aiemmin perinnäisen käsityskannan 
mukaan päätodistuksena siitä, että Jeesus sääti kasteen. 

Härkönen on ehkä kuullut, mikä on valitettavasti epäto-
dennäköistä kun ottaa huomioon ortodoksisen teologian läh-
tökohdan tulkita kaikki mahdollinen ”oikeaoppisesti väärin 
perinteen valossa” (opetusministeriön pitäisi joskus käydä tar-
kastamassa mitä järjenvastaista puppua Joensuun yliopiston 
teologian itäisellä osastolla tuleville papeille oikein opetetaan 
veronmaksajien rahoilla), ettei Jeesus ole voinut kahdesta syys-
tä sitä Westermarckin mukaan sitä lausua:

”Ensiksikin vasta perimätiedon myöhemmällä asteella 
kuolleista nousseen Kristuksen kerrotaan pitäneen puheita 
ja antaneen käskyjä – Paavali ei tiedä siitä mitään. Toisek-
si kolminaisuuskaava on Jeesuksen sanoiksi vieras eikä sillä 
ole apostolisen ajan vahvistusta, mikä sillä täytyisi olla, jos se 
olisi lähtöisin Jeesuksesta itsestään. Edelleen, jos Paavali olisi 
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tiennyt kastetehtävästä, hän tuskin olisi sanonut, kuten hän 
sanoo: ”Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julista-
maan evankeliumia”. Toisaalta hän ei tunne muuta keinoa 
pakanain saattamiseksi kristittyjen yhteyteen kuin kasteen.”

Puolalainen sosiologi Zygmont Baumont on yrittänyt jat-
kaa David Humen varoittelua ettei onnellisuus tarkoita on-
gelmatonta elämää. Se on samanlaista Descartesin varmuuden 
tavoittelua tiedon avulla hegeliläisellä oletuksella lisättynä au-
tomaattisesti olevasta hyvästä, joka on kaikille yhteistä ja pitää 
vain käydä sieltä pois poimimassa parempaan talteen, koska 
Hegelille ihminen oli valtiollis-historiallinen olento, jonka 
tarpeet oli selvästi luettavissa yhteiskunnan toiminnoista ja 
koko aikakauden arvoista ja etiikasta.
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Kirkkoisä 
Tertullianuksen 

tahallaan 
väärinymmärretyt 

varoitukset
”Retoriikalla tarkoitetaan puhujan-tai kirjoittajan-taitoa saada 
kuulijansa tai lukijansa vakuuttuneeksi esittämästään asiasta. 
Kysymys on vallan välineestä, jossa avainasemassa on sanojen 
oikea, tehokas, päämäärätietoinen käyttö. Sen Tertullianus on 
hallinnut poikkeuksellisen hyvin.”

-Tampereeen luterilainen expiispa Juha PihkalaTertullia-
nuksesta 
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Filosofiaa sekä filosofeja jyrkästi kritisoinut Tertullianus,joka 
itse tuli stoalaisesti värittyneestä keskiplatonistisen filosofian 
traditiosta, on idän teologian vastaus lännen omimalle Augus-
tinukselle, joka kehitteli ideoitaan 200-vuotta Tertullianuksen 
jälkeen. 

Asiasta on kirjoittanut Tampereen entinen luterilainen 
piispa Juha Pihkala ”Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi 
ja Vastakirjoitus Prakseaalle” (Suomalainen Teologinen kir-
jallisuusseura 2012):

”Tertullianuksen latina on myös näissä teoksissa korkeata-
soista, vaikka hän ei täysin tavoitakaan hänen ”Apologeticu-
m”-pääteoksensa mittoja. Hän käyttää kieltä sekä luontaisella 
että opitulla lahjakkuudelle. Puhujana ja kirjoittajana hän on 
rinnastettavissa klassisen kauden parhaisiin edustajiin. Hän 
valitsee sanansa huolellisesti niin, että näiden äänellinen sointi 
tukee niiden sisältöä vaikuttaen siten myös akustisesti kuuli-
jan tunnetiloihin. Joskus teksti ryöpsähtää kuin koski, joskus 
taas etenee pelkistetyin iskuin.”

Tertullianus, joka kehitteli myös käsitystä kiirastulesta 
(johion myöhemmin Dante tarttui kuvaten sen Jumalaisessa 
näytelmässään ja sekä Klemens että Origenes olettivat kiiras-
tulen puhdistavan) puhui samasta asiasta samaan aikaan kun 
hänessä eettinen radikalisminsa kasvoi ja valtavirran kristilli-
syyden edustaman, hänen mielestään liian pehmeän moraalin 
kritiikissä. 

Tertullianuksen filosofian kritiikki ei vastustanut inhimil-
listä tietoa eikä järkevää päättelyä sinänsä. Sellainen kuului 
hänen mielestään ilman muuta ihmiselle Jumalan tietoiseksi 
ja ajattelevaksi luomana “Jumalan kuvana.” Palatkaamme ta-
rinoiden alkuun ja ytimeen eli satuihin ja uskomuksiin sekä 
uskontoihin, joissa käydään päättymätöntä taistelua pahan ja 
hyvän välillä juuri niinkuin Augustinus kuvasi asian. 

Hieman yllättäen voimme silloin väittää, että sekä itse-
varmat empiirisiin tutkimustuloksiin ja spekulatiiivisemmat 
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filosofiset ja käyttäytymistieteet eivät ole yksisilmäisyyttään ja 
pelkkiin todettuihin faktoihin nojaavaa raakareaalisuuttaan 
onnistuneet löytämään totuudenjälkeisen ajan käsitteelle 
riittävän tyhjentävää ja kattavaa määritelmää, koska ovat ta-
hallisesti ummistaneet silmänsä siltä, mitä eivät ole nähneet 
edessään ja kammotessaan teologian uskonvaraisia selittämät-
tömyyksiä-aivan erityisesti Tertullianuksen ja Augustinuksen 
ajattelun tarjoamia mahdollisuuksia ongelman ratkaisemi-
seksi tyyliin: parempi pussillinen vanhoja hyväksi todettuja 
lääkkeitä kuin uusia huonoksi etukäteen tiedettyjä kokeiluja 
ja epävarmoja rajanylitysyrityksiä muiden pilkkanaurut kan-
noillaan.

Länsimainen kirkko hyväksyi kuitenkin pienten alkuvai-
keuksien ja riitojen jälkeen Augustinuksen opit, joita Tuomas 
Akvinolainen, erityisesti Jumalaa, ennaltamääräämistä, syntiä 
ja armoa koskeneita opinkappaleita innokkaasti puolusti ja 
levitti niitä eteenpäin hieman niiden sisältö päivittäen mo-
raalisempaan suuntaan. 

Myöhemmin siirtyminen realismista nominalismiin oli sel-
keästi teologiassa augustinolaisuutta vastustava liike. Luther 
tavallaan viimeisteli Augustinuksen opin, koska Augustinus 
Paavalin oppiin palaamalla aloitti vallitsevan katolisen do-
gmaattisen perinteen murtamisen ja hylkäämisen ja teologian 
palauttamisen jälleen uskon pohjalle.

Roomalaiskatolisessa kirkossa 1400- ja 1500-luvun augus-
tinolainen vastavaikutus keskittyi ns. Tridentin säädöksiin. 
Augustinuksen oppi, että usko katolisen kirkon vahvistamaan 
totuuteen on välttämätön, vahvistettiin normiksi hänen omin 
sanoin: paha ja hyvä ovat sekoittuneet keskenään ja me eläm-
me sen keskellä. 

Siksi voi hyvin väittää, ettemme elä mitään totuudenjäl-
keistä aikaa, kuten mediat mantrana hokevat kuin aikoinaan 
Francis Fukujaman keksimää “historian loppu”-käsitettä pu-
naisen idän romahtaessa 90-luvun alussa. 
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Meille riittää kun luemme tarkkaan miten “De Praescrip-
tone”-teoksessa Tertullianus asettaa rajat sanalliselle harhaan-
johtamiselle, valheelle, joka muotoutuu erityisesti filosofiassa 
“curiositas” ja “srupulositas”-käsitteiden ympärille rikkiviisaa-
na uteliaisuutena ja saivartelevana tunnontarkkuutena, kun 
hän aavisti kaukaa viisaasti etukäteen millaiseksi näpertelyksi 
totuuden kanssa myöhemmin nimenomaan ortodoksien kes-
kuudessa ajaudutaan. 

Näin syntyi nykyisten valheiden pohjalla vaikuttava häm-
mästyttävän härski ja ovela ”augustinolaisuus”, joka ”Juma-
lan valtion luvussa XXV” selittää itsensä eli totuudenjälkeisen 
ajan teologisen selitysmallin, joka (kristityiltä) tutkijoilta on 
jostain kumman syystä kautta maailman jäänyt huomiotta: 
pahansuovat henget kiihottavat ihmisiä siten, että näyttävät 
esimerkkiä rikosten tekemisessä muka jumalallisella arvoval-
lalla. Se mitä ei ole tutkittu, on se, onko tämä väite valheeseen 
kääritty totuus vai totuuteen kääritty valhe?

Augustinuksen ”Tunnustukset” (Toinen painos 1981) on 
eräs yksi tärkeimmistä maailmankirjallisuuden klassikoista, 
joka painii samassa sarjassa Paavalin kirjoitusten ja Cervan-
tesin Don Quijote-romaanin sekä Michel de Montaignen 
Esseiden kanssa. 

Heikki Koskenniemen suomentamana ilmestyneen ”Juma-
lan valtio” johdannossa suomentaja selvittää lisää Augustinuk-
sen ajattelua ja toimintaa selkeästi seikkaperäisesti tunnusta-
malla heti aluksi suomennustyön saaneen hänet tuntemaan 
itsensä todelliseksi kääpiöksi, sillä hän tuntee miten hengen 
suurmies ottaa tyynesti ja nöyrän itsevarmasti tarkastellakseen 
kaikki siihen mennessä jo lähes tuhatvuotisen filosofian saavu-
tukset ja lausuu niistä joko hyväksyvän tai hylkäävän arvionsa:

”Jo kirjassa esiintyvät lainaukset osoittavat juuri Platonista 
lähteneen linjan elävän Augustinuksen ajattelussa. Platon ja 
hänen oppilaansa muodostivat hänelle sen haasteen, johon oli 
vastattava. Platon tarjosi jo sinänsä hyvän ja rakentavan kes-
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kustelun lähtökohdan. Olihan hän tahtonut karkottaa ihan-
nevaltiostaan kaikki runoilijat, jotka olivat sepitelleet jumalis-
ta sopimattomia. Nämä samat jumaltarut Augustinus torjuu 
pilkaten ja pystyy nojaamaan paitsi Platoniin myös laajaan 
osaan kreikkalaisen filosofian perinnettä. Platonin seuraajat 
pystyivät kuitenkin tarjoamaan vielä paljon vahvemman kään-
nekohdan keskusteluun. Jo suuren filosofin oppilas Ksenokra-
tes (395-314) oli ensimmäisenä hahmotellut rakennelman, 
jossa jumalat, henkiolennot (daimones) ja ihmiset sijoitettiin 
kukin omalle paikalleen. Jumalat ovat ylhäällä kirkkaudessa, 
ihmiset maan päällä ja heidän välissään elävät henkiolennot. 
Niiden tehtävänä on välittää yhteys ylhäällä asuvien jumalien 
ja alhaalla asuvien ihmisten kesken. Jo Ksenokrateen mukaan 
henkiolennoille oli mielenliikkeitä (pathe) ja siksi ne saattoi-
vat periaatteessa olla myös pahoja olentoja. Näin oli raivattu 
tie kehitykselle, jossa myönteisestä sanasta ”daimon” tuli myö-
hemmin antiikin demoni.”

Augistinuksen suomentaja ei 1900-luvun lopussa voinut 
tietää kirjoittaneensa totuudenjälkeisen ajan toimintakaa-
van Augustinuksen kehittämänä Tertullianuksen opeista ko-
koon harsimalla suoraan tähän päivään sovellettavaksi, missä 
“daimon” kuvasi medioita. Tämän “leipää ja sirkushuveja”–
tempun takaa unohtui se karu totuus, että kaikki politiik-
ka perustuu enemmistön välinpitämättömyyteen Tertullia-
nuksen mukaan. Ensimmäisen vuosituhannen alussa elänyt 
kirkonopettaja Tertullianus naulasi suurimman osan kristi-
kunnan mielipiteistä julistukseen, ettei mikään ole kristityille 
vieraampaa kuin politiikka. 

Ja vaikka Augustinus hylkäsi ajatuksen Jumalan valtakun-
nasta maan päällä, hän esitti että maallinen valtio on välttämä-
tön rauhan ja järjestyksen ylläpitäjänä, jatkaen siten Paavalin 
historiallisten välttämättömyyksien edessä omaksumaa (kuo-
lemaan uhalla pakotettua) myöntyväisyyslinjaa valtiovaltaa 
kohtaan huolimatta Tertullianuksen Ja Hippolytoksen anka-
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rista varoittavista kirjoituksista.
Tertullianus kirjoittaa “Periaatteet harhaoppisten arvioimi-

seksi” (De Praescriptone Haereticorum) sekä “Vastakirjoitus 
Prakseelle” (Adversus Praxean), joka on ensimmäinen tun-
nettu teologisesti perusteltu analyysi kristillisessä kolminai-
suusopista”-kirjasessa (Suomalaisen teologisen kirjallisuus-
seuran julkaisuja 274: 2012), suomentaja Juha Pihkala sanoo 
esipuheessaan Tertullianuksen olleen ensimmäinen todella 
merkittävä latinankieltä käyttänyt kristinuskon puolustaja ja 
samalla korkeatasoinen teologi, joka tunsi erinomaisesti an-
tiikin kaunopuheisuuden keinovalikoimat, mutta ei käyttänyt 
niitä oppipoikamaisen kaavamaisesti).

Pihkala viittaa antiikin ehkä kaikkein kuuluisimman pu-
heoppaan eli Quintilianuksen vieläkin tunnetun “Institutio-
nis Oratoriae (vuodelta 95 jkr.)”-kirjan neuvoihin, että pu-
hujan on päämääräänsä ajaessaan opetettava, huvitettava ja 
vaikutettava. Pihkala painottaa Quintillainuksen opeista kaik-
kein tärkeintä totuudenjälkeisen ajan metodinakin tunnettua 
“retorsiota” eli menettelyä, jolla syytös saadaan käännetyksi 
syytetystä kantajaan itseensä pelkästään puhumalla tai kirjoit-
tamalla kauniisti ja tunteisiin vetoavasti selkeää rakennetta 
hyväksi käyttäen.

Tertullianus ei vastustanut Pihkalan mukaan inhimillistä 
tietoa eikä järkevää päättelyä sinänsä. Sellainen kuului hänen 
mielestään ilman muuta ihmiselle Jumalan tietoiseksi ja ajat-
televaksi luomana Jumalan kuvana:

“Kritiikissä on kysymys ennen kaikkea siitä, että usko on 
ytimeltään olennaisesti toista kuin filosofinen mielipide ja 
kirkko muuta kuin yksi filosofinen koulukunta muiden jou-
kossa alaosastoineen ja tulkintatraditioineen.”

Pihkala jatkaa vielä, että oman aikansa harhaoppisten ta-
voissa muokata Kristuksen apostoleille uskomaa evankeliu-
mia ja oppia, Tertullianus näkee lukuisia rajanylityksiä, joissa 
uskon ainutkertainen ja kerta kaikkiaan annettu sisältö tu-



413

houtuu:
“Tästä syystä kritiikki kohdistuu terävänä filosofiaan sekä 

filosofisiin tai filosofiaa matkiviin uskonnollisiin spekulaati-
oihin.”

Olen omistanut Tertullianuksen varoituksille oman lu-
kunsa aiheen tärkeyden takia ja osin siksi, että kristityt ovat 
yrittäneet vaieta Tertullianuksen kriittisistä huomioista vuosi-
satojen ajan. Älykkään ja oivaltavan Pihkalan teksti on merkit-
tävää ymmärtääksemme, mistä myös nykyortodoksisuudesta 
on oikein kysymys: kuin mädästä munasta, mikä pitäisi pa-
kolla syödä sellaisenaan niellen se mukisematta sellaisenaan 
kokonaisena ilman että saisi esittää kysymyksen miksi.

Tertullianuksen perustelut kuulostavat hyvin tutuilta kris-
tinuskon, ja aivan erityisesti ortodoksikristittyjen perusväit-
tämiin kuuluvina, sillä hänen mukaansa filosofia oli ihmisen 
järjen, ”ration” toimintaa eikä se siksi voinut koskaan käsittää 
sitä totuutta, joksi Kristus itsensä nimesi. 

Kysymys oli ilmoituksesta, joka oli peräisin yksinomaan 
Jumalasta, joka oli vaikuttanut ihmiskunnan keskuudessa jo 
ennen Jeesus Kristusta, joka oli hänelle lopullinen ilmoitus, 
joka oli välitettävä eteenpäin muuttumattomana.

Jeesus Kristus ei siis ollut jatkuvasti kehittyvän, totuutta 
yhtä täydellisemmin tavoittelevan koulukunnan perustaja, 
vaan kerran annettuna itse tie, totuus ja elämä; se oli olennai-
sesti siis jotain muuta kuin Tertullianuksen mukaan filosofian 
usein ilmentämä ”curiotas” ja ”scrupulositas” eli rikkiviisas 
uteliaisuus ja saivarteleva tunnontarkkuus.

Ensimmäisenä systemaattisen latinankielisen version kris-
tillisestä kolminaisuusopista esittänyt Tertullianus on siis se 
syyllinen, joka lopetti ateistien ja uskovaisten välillä keskus-
telun ”järjen ja uskon” kesken ennen kuin se oli edes alkanut 
kunnolla esittämällä ortodoksiuskon perusdogmin, josta ei 
voinut perääntyä; ortodoksiuskon ainutlaatuinen ja kerta 
kaikkiaan annettu sisältö turmeltuu filosofisissa ja filosofiaa 
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matkivissa uskonnollisissa spekulaatioissa.
Tiukkapipoinen Tertullianus myös asetti ”De Praescrip-

tone – Periaateet harhaoppisten arvioimiseksi”-teoksessaan 
tiukat rajat sanalliselle harhaanjohtamiselle, erityisesti valheel-
le, joka muotoutui “curiositas” ja “srupulositas”- käsitteiden 
ympärille rikkiviisaana uteliaisuutena ja saivartelevana tun-
nontarkkuutenapäämaalinaan silloin voimissaan ollut ja apos-
tolisen kristinopin kanssa suosiosta kilpaillut gnostilaisuus.

Pihkala muistuttaa, että uskon perusmuoto ja perussisäl-
tö ovat ensin välittyneet suullisesti, mutta sen keskeisimmät 
ydinasiat ovat jo ennen Paavalia olleet liturgisesti kiteytyneitä 
tunnuslausumia; usko ja oppi eivät ole ajelehtineet, vaan ne 
ovat olleet apostolisuudeksi kutsutun tradition ohjauksessa.

Tertullianus ei itse kyseenalaista lähteitä eikä suhtaudu 
kriittisesti pyhäksi sanaksi kutsumaansa tekstein sisällä olevia 
ristiriitaisuuksia kohtaan. Tässä on myös ortodoksiuskon do-
gmien toinen heikko kohta, vaikka kristinusko on syntynyt jo 
ennen Uutta Testamenttia, joten historiallisesti ei myöskään 
pidä paikkaansa se väite, että kirkon uskon lähde olisi Raama-
tussa oleva Jumalan ilmoitus – ja erityisesti siinä muodossa, 
jona se ilmenee Uudessa Testamentissa.

Tertullianuksen inhoamat filosofit rikkoivat yleisen yk-
simielisyyden. Esimerkiksi totuus, jota filosofit, esimerkiksi 
Alain Badiou seuraa, on määritelmän mukaisesti aina jossain 
mielessä vastakarvaista. Badioun totuuskäsityksen lähtökohtia 
vastaan ortodoksiusko on, että minkä tahansa olemassaolon 
voi koska tahansa lävistää ja muuttaa jokin tapahtuma, joka 
koskee kaikkia. 

Kyse ei ole silloin Tertullianuksen vaatimasta ymmärtä-
misestä, vaan uskollisuudesta totuudelle ja tuolle olemisen 
lävistävälle tapahtumalle. Totuutta ei voida saavuttaa Tertul-
lianuksen vaatimuksella olla hiljaa ja lopettaa keskustelu, vaan 
maailman ja historian vastakarvaisella kohtaamisella. 

Muistutettakoon lukijaa, että Tertullianus oli tavallaan 
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oman aikansa Paavalin ja Augustinuksen sekoitus, kristityksi 
kääntynyt älykäs lakimies, joka kirjoitti, ei sydämestä vaan 
järjen sanelemana ja aavisti kaukoviisaasti etukäteen millai-
seksi näpertelyksi totuuden kanssa myöhemmin ortodoksi-
kirkossa ajaudutaan puhtaan uskon puolustamisen nimissä 
harjoitetussa harhaanjohtamisessa ja kristillisyyden nimissä 
tehtävässä politikoinnissa, ja ajautui liian suorapuheisena ja 
totuuden ammattilaisena, lakimiehenä syrjään kirkon valta-
virrasta eräänlaiseksi persona non grataksi.

Tällaisissa tapauksissa tavallisilla ihmisillä säilyy kaikesta 
huolimatta terävä kriittinen kyky nähdä valheellisen lätinän 
läpi totuus. Totuuden vääristelyllä dogmien nimissä Suomen 
ortodoksikirkko on vielä viaton pikkupartiolainen verrattuna 
Moskovan Patriarkan johtaman Venäjän ortodoksikirkon mit-
taviin ihmisoikeusrikkomuksiin vähemmistöjä ja eri uskoisia 
kohtaan maassa, mikä on vieläkin henkisesti ja uskonnollisesti 
Iivana Julman tasolla.

Kaikesta huolimatta Tertullianuksen analyysi on tärkeä ja 
ajankohtainen edelleenkin, sillä ensimmäisen vuosituhannen 
alussa elänyt kirkonopettaja Tertullianus naulasi suurimman 
osan kristikunnan mielipiteistä julistukseen, ettei mikään ole 
kristityille vieraampaa kuin politiikka. Tertullianus on myös 
tärkeä lähde selvittäessä suomalaisen ortodoksimaailman al-
ku-ja kipupisteitä, että osaisi vetää tarkan rajan sekä maalli-
seen että hengelliseen ajatteluun siitä mikä on soveliasta ja 
tärkeää kun yrittää vastustaa meitä koko ajan piirittäviä dai-
moneja “Inarin matkapappi Jyrki Härkösen” tavoin.

Usein ne valheellisesti esiintyvät kaiken tietävinä uskon-
nollisina auktoriteetteinä Jumalan nimissä ja valtuuttamina 
ja politikoivat uskonnon nimissä puuttuen ihmisten sisäiseen 
vapauteen ja ihmisoikeusiin räikeällä tavalla, josta pitäisi län-
simaisen oikeuskäsityksen mukaan lakien hengessä heidät 
asettaa oikeuden tuomittaviksi.

Ongelmana on myös keskustelemattomuus. Esko Valta-
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oja kirjoitti Juha Pihkalalle “Nurkkaan ajetun Jumalan” jat-
ko-osan “Tiedän uskovani – uskon tietäväni” (Minerva 2010) 
ensimmäistä lukua kirjoittaessaan arvioivansa edellisen kirjan 
saamaan menestyksen olleen juuri siinä, että he yrittivät tosis-
saan keskustella. Keskusteluksi kelpaa nykyisin hänen mieles-
tään se, että jokainen vuorollaan julistaa omaa mielipidettään, 
kunnes juontaja lopulta saa hänet vaimennetuksi ja seuraava 
paasaaja saa omat viisitoista sekuntiaan, ilman että ajatukset 
koskaan kohtaavat.
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Uuden Valamon 
”priskilliolainen” 

suojakilpi
”On hyvin tärkeää oppia jo varhaisessa nuoruudessa tietä-
mään, että on naamiaisissa; onhan sivistynyt maailmamme 
vain suuri naamiohuvi.”

-Arthur Schopenhauer

Valehtelusta löytyy Jukka Paastelan kirjassa ”Valhe ja politiik-
ka” (Gaudeamus 1995) esimerkki Augustinuksen kohdalla, 
joka toisin kuin 1500-luvun uskonpuhdistaja tunnetuksi tul-
lut Martin Luther, ei sallinut valhetta lainkaan avuksi pon-
nisteluissa Jumalan tahdon maanpäälliseksi toteuttamiseksi, 
vaikka Platon sanoo Valtiossa 382a-b valehtelun olevan oikein 
sopivassa tilanteessa, vaikkei kerro tarkemmin missä.
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Avilan piispa Priskillionuksen väitettiin saarnanneen apo-
kryfisiin kirjoituksiin perustuen sekä levittäneen noituutta 
ja asketismia; suuntauksen kannattajien sanottiin kuitenkin 
harrastaneen ”askeettisuuden kilven” turvin irstasta elämää. 
Augustinuksen kanta oli se, ettei priskilliolaisten paljastami-
seen saanut käyttää heidän omaa keinoa, valhetta:

”Augustinuksen kanta oli omituisella tavalla jyrkkä sen va-
lossa, että Augustinus hyväksyi pelottelulla ja vainoamisella 
toteutettavan puuttumisen ihmisten uskonnolliseen elämään. 
Tämän hän perusteli Raamatun säkeellä, jossa pidot järjes-
tävästä isännästä todetaan: ”Silloin herra sanoi palvelijalle: 
mene maantielle ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, 
jotta taloni täyttyisi”, ja erinäisillä Raamatusta valikoiduilla 
esimerkeillä, joissa jumalattomia ja lihan syntiin hairahtuneita 
ihmisiä pannaan kuriin ja järjestykseen.”

Paastela ihmettelee kirjassaan ettei Augustinuksen aikana 
näytetty kiinnitetyn sanottavampaa huomiota siihen seikkaan, 
että oli epäjohdonmukaista uhrata voimavaroja taisteluihin ja 
sotiin kerettiläisiä vastaan, koska Jumala joka tapauksessa ran-
kaisee vääräuskoisia. Tämä näkemys sai kannatusta Euroopas-
sa vasta 1500-luvulla, jolloin esimerkiksi Augsburgin rauhassa 
(1555) sovittiin periaatteesta ”cuius regio eius religio - kenen 
maa sen uskonto”.

Papit osaavat taitavasti kiertää hankalat asiat puhumalla 
epämääräisesti ilman, että kuunteleva kristitty voi ja uskaltaa 
niihin puuttua kriittisesti ja kyseenalaistaa papin puheet paa-
vi Gregorius XV:n vuonna 1622 perustaman uskonnollisen 
propagandatoimiston tehokkaan uskonnollisen pelottelupe-
rinteen säikäyttäminä vastaan platonilainen perinne, missä 
ihmisen toiminta oli kaikkein tärkeintä ja tarkastelun kes-
kiössä oli ihminen; Platon ymmärsi filosofian voivan ratkaista 
inhimillisen yhteiselon toivottomilta näyttävät ongelmat.

Ei itse Jeesuksen sanomisissa ole mitään vikaa siitä huo-
limatta, että ne eivät olisi tosia tai että ne ovat kristillisen 
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ihmeopin mukaan vahvasti liioiteltuja. Jeesus vaikuttaa olleen 
rivien välistä auktoriteettikammoinen luettuna villi rettelöitsi-
jä ja radikaali humanisti ja on hyvin lähellä Platonin tieto- ja 
hyvekäsitystä, jotka ovat transendentaalisia sillä tavoin, että 
korkein tieto koskee hyveen ideaa ja on mahdollistakin vas-
ta kun puhdas järki ja sielu vapautuvat kuolemassa kaikesta 
epäpuhtaasta.

Jeesus Kristus vaikutti selvästikin fundamentalistikris-
tittyjen monopolisoimista valheellisista ja tiukkapipoisista 
vääristelyistä huolimatta opetuksissaan selväsanaiselta yksi-
tyisajattelijalta, ja jos ei itse ollut avoin homoseksuaali (Ho-
mojeesuksesta olen kirjoittanut novellin ”Egyptin prinssi ja 
muita homonovelleja” (Kulttuuriklubi 2012)-kirjaan ja ruot-
siksi ”Anteeksipyyntö ei auta ja muita epätoivon esseitä - och 
på svenska bögnoveller”(Kulttuuriklubi (2017), niin ainakin 
osa hänen opetuslapsistaan ja rakkaudenopetuksensa vaikut-
tivat mitä suuremmissa määrin siltä – siihen viittaa myös hä-
nen naispuolinen bestiksensä Maria Magdaleena, eräänlainen 
juutalainen outsaider ja homofag, joka oli huora, sekä Jeesus 
Kristuksen kanta avioliittoon, joka oli täysin vastakkainen ja 
lajissaan ainutlaatuisen radikaali juutalaisten käsityksille.

Avioliittoon menoa ja lasten saamista pidettiin tuon ajan 
Israelissa oleellisena asiana. Jeesus ei kuitenkaan itse ollut nai-
misissa ja hänen kerrotaan sanoneen, ettei ylösnousemukses-
sa tule olemaan avioliittoa eikä avioliittoon menemistä, vaan 
että ne, jotka heräävät kuolleista, tulevat olemaan kuin enkelit 
taivaassa. Jeesus oli myös hyvin ankara oman aikansa hetero-
viisastelijoille ja hurskastelijoille, toimien aina ja kaikkialla 
hyvänä muutosvoimana vanhaa valtaa ja luutuneita ajatuksia 
vastaan yrittäessään viedä ihmisten keskuuteen rakkauden, 
armon ja anteeksiannon sanomaa korostamalla lähimmäisen-
rakkautta kaikkien tekojen tärkeimpänä lähtökohtana. 

Hän ei halunnut perustaa mitään uskontoa saati sitten 
kirkkoa, missä hänen vihaamansa papit saisivat kaiken vallan 
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vääristää hänen rakkaudensanomaansa omien tarpeittensa 
mukaan. 

Luostarit eivät olleet suotta nykyisen yliopistolaitoksemme 
esi-isiä, sillä niissä on syntynyt ja syntyy ilmeisesti (?) edelleen-
kin paljon hyviä ideoita ja kasvaa niiden tarmokkaita toteut-
tajia – eri asia onkin, ovatko ne sitten Jumalasta tai Jumalalle 
hyödyllisiä, vai itse Saatanasta, joka on ovelasti kietoutunut 
hyvän kaapuun valheen, epäaitouden ja maallisten himojen 
avulla? 

Valamon luostari, niin uusi kuin vanhakin, ovat olleet aina 
taloudellisen vallan, politikoinnin, ikonien salakuljetuksen 
ja homoseksuaalisesti suuntautuneiden miesten turvallinen 
”priskilliolainen” suojakilpi eli pakopaikka ahtaan maaseu-
dun heteroseksuaalisesta ympäristöstä perheenperustamis-
vaatimuksineen, ja suomalaisen ortodoksikirkon käyntikortti 
sekä Potemnikin kulissit suhteessa läntiseen ja luterilaiseen 
Suomeen, ja sitä kautta koko maailmaan samalla tavalla kuin 
nyky-Israelilla on suvaitsevaa länttä varten esittää kaunis ja 
aurinkoinen sateenkaari-Tel Aviv. 

Siksi olikin koko huonossa hapessa olleelle ortodoksisuu-
delle kuin lottovoitto, kun kolme luterilaistaustaista homoa, 
”eräänlaiset henkisesti ovelat nykytartuffet”, piispat Ambro-
sius (joka on lainannut nimensä aikoinaan Milanossa vaikut-
taneelta ja Augustinuksen oppi-isänä tiedetyltä kirkonop-
pineelta) ja Panteleimon sekä Arseni kolkuttivat 70-luvulla 
kuolemassa ja kuihtumassa olleen Uuden Valamon luostarin 
ovea ja pyrkivät munkeiksi ihan muut asiat mielessään kuin 
palvella nöyrästi työtä tekemällä ja rukoilemalla Jumalaa. 

Ei olisi ollut Paavalia ilman Kristusta, mutta ei olisi myös-
kään ollut kristinuskoa ilman Paavalia, uusi usko olisi jäänyt 
silloin vain juutalaisen lahkon uskonnoksi ja se olisi tuomittu 
kuihtuman, ellei Paavali olisi pelastanut sen historialle ja teh-
nyt siitä maailmanuskonnon.

Ihan samalla tavalla voi väittää että, jos ei olisi ollut näitä 
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kolmea häikäilemätöntä ja itsepetturuudessaan korruptoitu-
nutta piispaa, jotka pukivat päälleen munkinkaavun ja liima-
sivat itsensä ulkokuoreen mainoskuvaksi itsekkäiden syntiensä 
peitoksi ortodoksisuuden, koko marginaalisesta ja näkymättö-
mäksi muuttuneesta uskosta ei olisi kuultu 70-luvun jälkeen 
muuta kuin valtamedioissa pakollisena pääsiäisjuttuna siitä, 
miten ortodoksit kiertävät pääsiäisyönä ympäri kirkkoa, syö-
vät pashaa ja seisovat tuntikaupalla itsensä Jumalansa nimissä 
läkähdyksiin.

Pitää muistaa jo Eustatios Tessalonikilaisen (k. 1195) 
kiinnittäneen saarnoissaan huomiota munkkien ja luostarien 
ongelmiin. Eustatioksen mielestä munkin tuli olla ihanteel-
lisessa mielessä jumalallisen ja inhimillisen elämän välittäjä 
vaikka todellisuus oli jo silloin jotain ihan muuta. Munkit 
olivat sivistymättömiä työmunkkeja etupäässä, ja olivat sai-
rastuneet maallistumisen sairauteen niin, että Eustaioksen 
mukaan siitä kärsi hengellinen elämä. Munkkeja kiinnostivat 
seksi, malekseminen julkisilla paikoilla, rivouksien puhumi-
nen sekä keskinäiset kinastelut enemmän kuin tutustuminen 
Bysantin hengellisyyden klassikkoihin. 

Suomalaisen ortodoksikirkon ja uskon pelastanut Uuden 
Valamon-konstruktio sellaisena käsitteenä ja mielikuvana 
kuin sen nykyisin tunnemme, on kokonaan näiden kolmen 
keskiverto-ortodoksia hieman älykkäämmän ja toiminnallisen 
miehen ansiota, vaikka luostarin imago on kärsinyt kovasti 
sen nykyisen hyväntahtoisen mutta visiottoman johtajan, igu-
meni Sergein osaamattomissa käsissä, jonka on perso kaikille 
kunnianosoituksille ja kuin harakka, joka kerää erilaisia ristejä 
ja keimailee niillä. Huhutaan, että Leo osti hänet hiljaisek-
si hävittyään oikeudessa Sergein erottamisen myöntämällä 
Sergeille hienon Pyhän Karitsan ristinmerkin, jota hän pitää 
yöpukunsa alla yölläkin. 

Uuden Valamon nousun vuosikymmeninä 70-ja 80-lu-
kujen taitteessa luostarin silloinen johtaja, igumeni Pante-
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leimon vastasi luostarin johtamisesta antaen julkiset kasvot 
ortodoksisuudelle lukuisissa esiintymissään valtamedioissa. 
Taloudenhoitaja Ambrosius huolehti taloudesta ja julkkiksista 
sekä julkisuudesta. Pappismunkki Arsenista tuli mystiikan ja 
bysanttilaisen taiteen, erityisesti ikonien asiantuntija, täyden-
tämään ortodoksisen taidehistorioitsija Aune Jääskisen työtä, 
kuten hän mieluusti kertoo itsekehuna hartaille kuuntelijoil-
leen, vaikka hänen ja Jääskisen tasoero on kaikilla mittareilla 
mitattuna melkein sama kuin Ugandan ja Umeån, ja eräänlai-
nen ortodoksisen kulttuurin lähettiläs suhteessa luterilaiseen 
Suomeen.

Mutta olivatko nämä kolme sittenkään sydämestään or-
todokseja vai onko kaikki heille vain munkinkaavun tavoin 
päälle vedetty vaate, jossa pontimena on halua olla jotain 
muuta kuin mitä he ovat Jumalan kustannuksella ja nimissä 
korostamalla ulkokohtaisia asioita kuten estetiikkaa, tapoja ja 
käskyjä aidon sydämenuskon ja viattomuuden kustannuksel-
la, vaikka Immanuel Kant sanoi viattomuuden olevan ihana 
asia siitä huolimatta, että viaton oli helposti harhaan johdet-
tavissa? 

Todennäköisesti he olivat kaikkea muuta kuin viattomia 
ja aidosti Jumalaansa etsiviä tutkiskelijoita, näin on mutta 
se ei ole poikkeus kristillisissä piispallisissa tehtävissä ympäri 
maailman historian valosta katsottuna. Harvan korkean kir-
konmiehen, joka joutuu käyttämään älyään, jo sitä löytyy, 
aina ei löydy, sanotaan olevan uskovainen sanan varsinaisessa 
merkityksessä samalla tavalla kuin joku huivipäinen viaton 
mummo jumalanpalveluksessa sohimassa ristinmerkkejä pa-
kana tavoin ympäriinsä kääntääkseen Jumalan hyvän tahdon 
puoleensa. 

Jumalan ja itse ortodoksiuskon, mutta ei Uuden Valamon, 
kannalta oli surku, ettei näistä kolmesta itsetietoisesta ja itse-
varmasta näyttelijästä tullut suurta uskonmiestä tai edes nöy-
rää kristittyä. Miehet eivät ole aina puheväleissä keskenään 
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arjen keskinäisissä riidoissaan tai ylimpiä ystäviä Kristuksen 
rakkaudessa veljinä, mutta eivät myöskään avoimesti vihollisia 
keskenään, kalastelevathan he samoilla apajilla kilpailijoina 
mustasukkaisesti omia reviirejään suojellen. 

Tärkeintä on kuitenkin asioita läheltä seuraavien korkeiden 
ortodoksilähteiden mukaan se, että he ymmärtävät olla syö-
mättä julkisesti toisiltaan silmiä päästä vaikka mieli selvästikin 
aina välillä niin tekisi, etenkin apulaispiispa Arsenilla, josta 
tuli 1.1.2019 äänestyksen jälkeen (apulaispiispa Arseni 22 
ääntä, Valamon luostarin johtaja, sukupuoleton eunukki-igu-
meni Sergei 10 ja arkkimandriitta, Lintulan nunnaluostariin 
”muista rikkeistään” tavallaan karkotettu ja vahvasti väkeville 
lemuava törkypappi Andreas Larikka, jota kutsutaan ”alan 
piireissä koiransa näköiseksi veteläksi mopsiksi” 2 ääntä sekä 
protestiksi yksi tyhjä opposition ääni) uusi Karjalan ja Savon 
metropoliitta odottamaan vuoroaan nousta joskus Leon seu-
raajaksi arkkipiispaksi. Arseni on herkkänä taiteilijasieluna ja 
kärsimättömänä turhankin ärhäkkänä kommentoimaan jos-
kus hieman liiankin viiltävästi ympäristöön, ja siellä olevia 
maallisia sisariaan ja veljiään paljon pahaa, peruuttamatonta 
mieltä uhreiksi joutuvien mielissä omassa ylemmyydentun-
nossaan tahallaan aiheuttaen.

Nykyortodoksipiispat ovat olleet ihan oma lukunsa ja kai-
kesta sanomisista huolimatta he ovat ehkä yllättäen onnistu-
neet vähintäänkin kohtuullisesti töissään, ehkä jopa hieman 
yli odotusten ehkä siksi, ettei mitään odotuksia ollut olemassa 
vanhojen piispojen aikana, jotka hädin tuskin osasivat suo-
mea tai osasivat käyttää edes puhekonetta eli puhelinta saati 
että olisivat selvinneet nykypäivän muista haasteista kunnial-
la. Mikään ei muutu ortodoksikirkossa samaan aikaan kun 
piispat jakavat kaanonin mukaan mitään muuttamatta eh-
toollista, vaikka Paavalin esittämä ehtoollisen sakramentilli-
nen muoto ei ole voinut olla Jeesuksen luomus, eikä se ole 
voinut myöskään syntyä puhdasoppisesta juutalaisuudesta; 
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mutta sille löytyi silmäänpistäviä vertauskohtia pakallisessa 
maailmassa.

Laajalle on myös levinnyt näkemys, että evankeliumeissa 
oleva ainoa jälki ehtoollisen mystisestä tarkoituksesta on myö-
hempi lisäys, jolla ei voi olla muuta merkitystä kuin mystee-
rio-pelastus Kristuksen kautta Paavalin käsityksen mukaisesti. 
Paavalin varoituksista korinttolaisille voi rivien välistä lukea 
lisää pakanallisista ilmiöistä, jotka hän tunsi hyvin ja jotka 
vaikuttivat voimakkaasti tuon ajan ihmisiin, jotka uskoivat 
yleisesti, että juomalla verta voitiin saada itselle sen jumalan 
ominaisuudet, jonka verta käytettiin. 

Ihan samalla tavalla kuin Kreikassa Eleusin mysteereihin 
osallistuneet uskoivat, että he pääsisivät aterian välityksellä 
jollakin salaperäisellä tavalla osallisiksi Dionysoksen ruumiis-
ta, juomalla Jeesus Kristuksen verta ehtoolliselle osallistuva 
kristitty pääsi osaksi hänestä, vaikka joidenkin tutkijoiden 
mukaan oli mitä epätodennäköisintä, että Palestiinan tai Gali-
lean juutalainen olisi voinut lausua, että hänen opetuslapsena 
viiniä juodessaan joisivat edes vertauskuvallisesti verta, kun 
ottaa huomioon sen kauhun, jota juutalaiset tunsivat veren 
juomista kohtaan. Eivät nämä pienet ristiriitaisuudet ole en-
nekään haitanneet uskomista tai teologista keskustelua. Kaa-
nonit ja dogmit hoitavat kaikki selitykset, jotta ortodokseille 
jää aikaa keskittyä jumalanpalvelusmenoihinsa.

Piispojen Panteleimonin, Ambrosiuksen ja Arsenin nerok-
kaan mallin hyödyntää luostaria propagandatarkoitukseen 
julkkisten kautta luterilaisen Suomen lisäksi suoraan sekä 
valtiollisiin päättäjiin, rahoittajiin että yksityisiin lahjoitusten 
antajiin, näkyy siinä valtavassa Valamo-aiheisessa hurmiokir-
jallisuudessa, jota sekä luterilaiset että ortodoksiset kirjankus-
tantajat ovat siitä lähtien markkinoille hartaasti suoltaneet.

Kamalin esimerkki tekopyhyydestä, asioiden kaunistelusta 
ja suoranaisesta valehtelemista ikävän henkilökohtaisen to-
tuuden peittämiseksi on muilta kuin itseltään rehellisyyttä ja 
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kuuliaisuutta sekä alamaista nöyryyttä peräävän metropoliitta 
Panteleimon kirjoittama kirja ”Valamon ystäviä” (Valamon 
luostari 2016). Kirja on hyvin ja vetävästi kirjoitettu ja sen 
lukee hyvin mielin yhdeltä istumalta. Kirja sopiikin hyvin 
Valamon kaupasta tuliaisten mukaan, jos ei ole kiinnostunut 
ostamaan alimittaisia, ylihintaista ja hieman käynyttä mar-
jamehua, jota valamolaiset kehtaavat mainostaa ”viiniksi” 
ilmeisesti unohtaen tai ollen täysin tietämättömiä Ruotsin 
viimeisen katolisen piispan, Olaus Magnuksen ”Pohjoisia 
kansoja” kirjassaan esittämästä väitteestä, ettei näin pohjoisilla 
leveysasteilla ymmärretä mitään viinin perään. Sen sijaan olut 
ja väkevät onnistunut pohjoisen jäykiltä ja totisilta kansoilta 
huomattavasti paremmin, joita matkamuistomyymälässä ei 
tietenkään myydä. 

Kirja on nimellisesti kirjoitettu Valamon ystävistä, mutta 
tosiasiallisesti Panteleimonin, joka toimi ennen nimitystään 
Oulun metropoliitaksi vuosina 1977-1997 luostarin johta-
jana igumenin tittelillä. Kirjaan Panteleimon on haastatel-
lut kahtatoista nyt jo edesmennyttä ystäväänsä ja julkaissut 
haastattelut heidän kuolemansa jälkeen, mikä on sinällään jo 
raukkamainen teko, koska he eivät ole elävien kirjoissa kom-
mentoimassa mitä heistä on kirjoitettu ja miksi on kirjoitettu 
niin kuin on kirjoitettu, kuten Panteleimonin entistä läheistä 
ystävää, vuonna 2009 kuollutta taiteilija Terho Reijosta, joka 
on omasta toivomuksestaan haudattu Uuden Valamon hau-
tausmaalle.

Kirjaa lukiessa saa sellaisen kuva, että Reijonen, joka oli 
muka Panteleimonin mukaan ”yksi lukuisista luostarin lähellä 
olleista hengen kantajista” ja harras ja nöyrä uskovainen, joka 
kilvoitteli läpi elämänsä vaikeuksien herran sana huulillaan ja 
mielessään selviten aina voittajana Saatanan jatkuvista hyök-
käyksistä huolimatta:

”Terho Reijosen kestävä rakkaus Valamoa kohtaan käy 
hyvin ilmi hänen kirjeistään myös Valamosta tuolloin haa-
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veilleelle tämän teoksen kokoajalle. Kirjeet kertovat niin luos-
tarin vaiheista 1960-70 luvuilla kuin Reijosen koko elämän 
kestäneestä uskonetsinnästään.”

Ei mikään ihme, että homoseksuaalisuutensa kanssa sil-
loin kamppaillut parikymppinen, pitkä ja rokonarpisen ihon 
omannut, Vieremällä vuonna 1949 syntynyt Petri Sarho, in-
nostui viettelevän ja avoimesti homoseksuaalin Reijosen ny-
kyisin ehkä seksuaaliseksi häirinnäksi luokitelluista härskin 
flirttailevista jutuista, jotka öisin lemusivat kiihottavasti men-
neiden aikojen todella komeiden munkkien, kuten Valamon 
kautta ehkä aikain komeimman munkin, Savvan halutulle 
spermalle. 

Reijosen jutuista kunnianhimoinen Panteleimon tajuaa, 
ettei ole mikään mahdottomuus yhdistää homoutta ja munk-
kiutta. Uudesta mahdollisuudesta kiihottunut Panteleimon 
alkaa kirjeenvaihtoon ihastuneena Reijosen kanssa ja paljastaa 
hänelle luottamuksellisesti oman todellisen salaisen minänsä. 
Yhtä ihastunut Reijonen vastaa suloisesti ensin hieman arasti 
tunnustellen Panteleimonille kuin uudelle rakkaalleen:

”Olen hyvin iloinen, että kirjoitit minulle niin avoimesti ja 
luottamuksellisesti. Olisin halunnut jo kesällä Papinniemes-
sä tutustua sinuun lähemmin, mutta lieneekö ollut kiire vai 
mikä, joka supisti tapaamisemme vain muutamaan ohime-
nevään tuokioon, jolloin vaihdoimme vain muutaman sanan 
keskenämme.”

Reijosen nuoruudenrakastettu ja koko elämän kestänyt 
hyvä ystävä, komea isä-Savva oli kirjeen mukaan vieraillut 
muutaman päivän Reijosen luona Helsingissä. Heillä oli riit-
tänyt ”paljon juteltavaa luostarielämästä”. Se mistä he olivat 
jutelleet, kirjeessä ei kerrota. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihees-
sa Panteleimon on ”kristillisesti sensuroinut” kirjeen lopun 
(Reijosen kieli oli lajissaan hyvin erikoista ja suoraa mitä tuli 
häntä jatkuvasti kiinnostaneeseen homouteen). Luostarielä-
mästä Reijosella oli kuitenkin omien sanojensa mukaan ”pal-
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jon kauniita, unohtumattomia muistoja”.
Mutta millaisia kokemuksia? Miksei Panteleimon puhu 

niistä ja anna autenttista kuvaa Birger Kaipiaisen rakastettu-
na sekä Armia Ratian ja Tarmo Mannin ystävänä tunnetusta 
vekkulimaisesta ja hurtin huumorin omanneesta Reijosesta, 
joka kertoi aina Valamossa vieraillessaan muille vieraille auliis-
ti olleensa nuorukaisena kolme vuotta Konevitsan luostarissa 
hanttihommissa ja munkkien kanssa homoilemassa ennen 
kuin muutti Helsinkiin ja kävi Kaipaisen rakastajaksi sekä 
taiteilijaksi. 

Ja kun hormonien hyrrätessä ja komeiden nuorukaisten 
kiusausten keskellä lihalliset himot kävivät ylitsepääsemät-
tömiksi, suorapuheinen Reijonen kääntyi isä-Savvan (josta 
laulettiin Pam Pam Paulin taikakaulimen tapaan: Valamon 
suurin sauva) puoleen ja kysyi tältä: Pitäisikö minun luopua 
luostarista vai homoudesta? Isä-Savva oli katsonut häntä het-
ken kauhuissaan ja vastannut järkkymättömästi: homoudesta 
et ainakaan luovu. Seuraavaksi kirjeessä kommentoidaan va-
rovaisen tyytyväisesti luostarin uutta nuorta tanskalaismunk-
kia. Sitten Reijonen alkaa maanitella Panteleimonia yökylään 
tapaaman itseään:

”Kerroit, että tulet kesäksi Turkuun. Muista, että tulet jos-
kus viikonlopuksi vieraakseni tänne Helsinkiin. Haluan kes-
kustella kanssasi monen monista asioista, koska se on paljon 
helpompaa kuin kirjoittaminen. Uskon, että me viihdymme 
yhdessä, ja että ystävyytemme lähenee ja lujittuu, kun saam-
me puhua keskenämme asioista, jotka näyttävät kiinnostavan 
meitä molempia.”

Ei ole vaikea arvata mitä nämä yhteiset kiinnostuksen 
kohteet ovat lihan synnillisten himojen täyttämässä kesäisessä 
60-luvun lopun Helsingissä, aikana jolloin homous oli laissa 
kielletty rikos ilakoivan ja hullunhauskan sekä riettaan hävyt-
tömän taiteilija Reijosen johdolla kaupungissa, missä lähes 
kaikissa keskustan puistojen yleisissä käymälöissä oli silloin 
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poliisien jatkuvista ratsioista huolimatta öisin homopäivys-
tys maaseudun himokkaita ja ei koskaan saavia piilohomoja 
varten, siitä huolimatta etteivät he olleet mallipojan, tai edes 
jotenkuten säällisesti silmät kiinni pimeässä humalapäissään 
sinnepäin pantavan näköisiä.

Panteleimon, aistikas tunnelmien luoja, olisi todennäköi-
sesti pärjännyt myös kirjailijana ilman papillista kaapuaan 
jos olisi uskaltanut yrittää. Joitakin kauniita ja tunnelmaisia 
kirjoja hän on kirjoittanutkin, kuten esimerkiksi ”Venäläis-
tä teetä”(WSOY, 1999) ennen kuin päätti astua tusinadek-
karistien laajaan ja alati kasvavaan joukkoon kirjamessujen 
markkinointikoneistojen alttareille näyttävissä piispallisissa 
blinblig-killuttimissaan.

Ihan toista on Valamo-kirjallisuuden toinen ääriesimerkki 
”Minun Valamoni – tarinoita luostarista” (Kirjapaja 2017); 
nämä katuvien ja itsensä paremmiksi uuteen muuttuneeseen 
arkitodellisuuteen taiteen keinoin liittyvät entiset kommunis-
tit, jotka menetettyään suuren itäisen työväenvaltion ihailun 
lisäksi halvat lomamatkat kommunististen taiteilijoiden lo-
makeskuksiin, käänsivät päänsä uuteen Valamoon sen jälkeen 
kun pahasti alkoholisoitunut viimeinen suuri suomalainen 
julkkisrunoilija Pentti Saarikoski kävi kuolemassa Uuden Va-
lamon luostarissa 24. elokuuta 1983. 

Hänen haudastaan luostarissa tuli matkailuvaltti vasem-
mistolaisesti suuntautuneelle kulttuuritätiporukalle moneksi 
vuosikymmeneksi eteenpäin siihen asti kunnes Aarikan vä-
rikkäisiin puukoruihin ja Marimekon värikylläisiin telttoihin 
pukeutuva 60-lukulaisten kulttuurin kukkahattutätien mär-
kä sukupolvi eläköityi litkimään punaviiniä lopun elämänsä 
enää vain lähellä kotia järjestettävissä muistelutilaisuuksissa. 
Vouhottamisen määrä on vakio maailmassa tietynlaisten ih-
misten keskuudessa, oli sitten kyseessä kärpästen palvonnasta 
tai niiden syömisestä. Suomalaisille uskonto kuuluu yhteen 
mielenkiintoisimmista julkisen katumisen mahdollisuuksista. 



429

Kirja keskittyy yhden tällaisen itseään menneistä synneistä 
ruoskivan perheen ja heidän ystäviensä ”ihmekokemusten” 
ympärille siitä, miten maailma on kaunis paikka kun sitä kat-
soo rauhallisin mielin ja seestynein silmin kriisien koettele-
musten jälkeen kuin juuri ihmeelliseen ja pelastavaan uskoon 
omaa nostalgiankaipuuttaan tullut käännynnäinen, joille 
kaikki on sen jälkeen raamatullista ihmepelastusta. 

Kyseessä on tunnetuin omaa punaista menneisyyttään 
isänmaallis-uskonnollisessa sinivalkopesulassa pessyt julk-
kisortodoksisten Holmbergien taiteilijaperhe, Kalle-isä, 
Ritva-äiti ja Anniina-tytär, jotka ovat liittyneet kirkkoon 
vasta myöhäisellä aikuisiällä bysanttilaisen mystiikan sinne 
vetäminä. Kirjan kokoajina ja haastattelijoina ovat Anniinan 
lisäksi (Kalle ja Ritva olivat jo silloin kuolleet) tietokirjailija 
Olli Löytty ja käsikirjoittajaksi itseään nykyjään tituleeraava, 
näyttelijä Kaarina Hazardin (tyttö?-)ystävä, ja entinen kom-
munisti, Taina West. Kuolevat Holmbergit ovat ymmällään 
siitä, että heidän on kuoltava ja vieläpä niin äkillisesti vaikka 
he ovat vasta löytäneet kotiin Jumalan armon ja anteeksian-
non luokse ortodoksiuskossaan.

Kirjan tyyli on mukavan suostutteleva elämänlämpöisen 
huumorin siivittämänä kuin täkyksi kalastajille. Trapesan 
isäntä Tapsa tuputtaa kolmelle urhealle haastattelijalle ma-
keita ja mureita lusikkaleipiä heti kirjan saatesanoissa. Ne ovat 
kirjoittajien mielestä ”melkein syntisen hyviä” ja kirvoittaa 
heidän mielissään tarpeelliset vastakysymykset kuin kyselyiäs-
sä oleville pikkulapsille: Onko syntiä nauttia täällä syömisestä, 
entä nauramisessa ja viinilasillisessa tai pitääkö luostarissa olla 
hiljaa?

Ei tietenkään. Heille on kaikki sallittua ja koko luostari 
on jännittyneenä valmistautunut ottamaan arvokkaat ”hyö-
dylliset idioottinsa” vastaan siihen saakka kun lusikkaleivät 
ovat loppuneet, säihkyvät lamput sammuneet, ja he istuvat 
aina kun kulttuurista on kysymys paikalle raahattavien re-
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liikkien, isä Sergius Collianderin ja metropoliitta Panteleimo-
nin, kanssa yhtä tylsistyneinä kuin he teetä hörppien Keisarin 
kabinetissa muka lapsellisen tietämättöminä siitä, että heitä 
käytetään härskisti hyväkseen tai että kaikki se mitä he ovat 
nähneet, on huolella heitä varten etukäteen suurella tohinalla 
suunniteltua hengetöntä uusvalamolaista markkinahumua 
Ambron henkeen. Kirja on alusta loppuun täynnä etovaa it-
sekehua siitä, miten ortodoksiuskon löysi kirjan muistelijat 
ja on selvästikin Jumalan heille tarkoittamalla tavalla heitä 
varten.

Ainoa kriittinen kirjoitus on entisen siviilipalvelumies ja 
nykyisen historiantutkija Johannes Remyn muistelut luostarin 
jännitteisestä ilmapiiristä, mikä antaa hieman esimakua siitä 
ettei suljetussa yhteisössä mikään toimi ja ettei kaikki ole ihan 
kohdallaan. Anniina Holmbergin alussa otsikolla ”Hurmok-
sesta hiljentymiseen”-kirjoitus, joka on sisäsiittoisessa naiiviu-
dessaan koulutyttömäinen oman hännän nostoyritys, kertoo 
heti aluksi, miksi ajattelevan ja oikeita vastauksia oikeisiin 
kysymyksiin haluavan ei kannata kirjaan missään tapauksessa 
koskea ellei ole mielipahamasokisti:

”Tänä päivänä olen ortodoksisen kirkon jäsen, kuulun 
Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan ja pidän Uspenskin 
katedraalia kotikirkkonani. Minut on vihitty siellä mieheni 
kanssa, joka odotti seitsemän vuotta ja seurasi sitten perässä. 
Isäni oli hänen ortodoksikumminsa. Kolme lastani ovat syn-
typeräisiä ortodokseja ja teini-ikään tultuaan myös aktiivisia: 
tytöt kuuluvat Uspenskin nuoret-ryhmään ja poika on altta-
ripalvelija eli ponomari. Ketään ei tarvitse pakottaa kirkkoon, 
ja kaikilla on kiitettävä arvosana uskonnossa.”

Kuulostaapa ”hauskalta ja vapaalta” mutta ei lainkaan or-
todoksiselta kilvoittelulta ja nöyryydeltä. Ja sehän on selvää, 
että kun kirkkoon liittyy näinkin kuuluisa ja kommunistista 
menneisyyttään katuva julkkisperhe, he saavat myös omaa 
erinomaisuuttaan automaattisesti hautapaikan Uuden Vala-
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mon hautausmaalta läheltä legendojen legenda Pentti Saa-
rikoskea, jotta legendat voivat yhdessä jatkaa ihmismielissä 
vuosituhantista voittokulkuaan yhteisen ortodoksikirkon ja 
-uskon hyväksi odottamaan sitä aikaa, kun koko Holmbergien 
ortodoksiklaani joskus 2080 tienoilla julistetaan Konstanti-
napolin patriarkaatin päätöksellä ansioistaan ortodoksiuskon 
tunnetuksi tekemisestä pyhimyksiksi (Pyhä Basileios olisi 
nähnyt tällaisen tekopyhän lätinän ja itsekehun läpi ja tuo-
minnut kovin sanoin itsensä ylös taivaisiin Jumalan paikalle 
kohottaneet Holmbergit, sillä Anniina-tyttären kirjoitus ei 
kerro aidosta armollisuudesta lähimmäistä kohtaan vaan siitä 
etuilusta ja tönimisestä, mistä Pyhä Basileos varoitti jo arvos-
tellessaan aikansa rikkaiden ja kuuluisien köyhiä ja tavallista 
ihmistä sortavaa asenneilmastoa ja elämäntapaa, koska heiltä 
puuttui Holmbergien tapaan vähäpätöisiä ihmisiä kohtaan 
”aidosti parantava ja voimaa antava kristillinen rakkaus”).

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin yrittää pitää pää kylmänä 
kaikista houkutuksista huolimatta ja itsensä nöyränä, toistaen 
itselleen joka aamu peilin edessä: älä tee tänäänkään hätäisiä 
päätelmiä siitä mitä näet ja kuulet sofisti Protagoraksen, joka 
oli se heppu, joka sanoi ihmisen olevan kaiken mitta, tavoin, 
sillä hänen mielestään kysymys hyvästä ja pahasta täytyi aina 
arvioida suhteessa ihmisen tarpeisiin, kuten tässäkin tapauk-
sessa. Siksi emme tuomitse maanpäällistä gloriaa hengellisellä 
suojakyltillä itselleen hamuavaa ortodoksi-Holmbergien per-
hettä vaan ihmettelemme vain, miksi niin täytyy tehdä ellei 
sitten ortodoksisen moniarvoisuuden edistämiseksi.

Muistutetaan vielä mitä Aristoteles sanoi “dialektisesta on-
gelmasta”. Se oli hänestä kysymys, joka liittyy joko valintaan 
ja välttämiseen tai totuuteen ja tietoon, joko sellaisenaan tai 
apuna jonkin toisen vastaavan ongelman ratkaisemiseksi. Se 
koskee asiaa, josta joko ei vallitse mitään mielipidettä tai josta 
enemmistö ja viisaat ovat vastakkaista mieltä tai josta kum-
mankin ryhmän sisällä vallitsee vastakkaisia mielipiteitä.
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Ihmemaan 
tarinoita - kolme 
sarjaa ajatuksia 
henkisyydestä, 

hengellisyydestä ja 
uskonnoista

”Ihminen on monipuolinen olento, toisaalta petomainen hir-
viö ja toisaalta henkistynyt haaveilija. Jonnekin tähän väliin 
sijoittuu hengellisyys, jolla tarkoitan taipumusta uskonnol-
lisuuteen. Uskonnollinen ihminen on joskus petomainen 
hirviö, joskus henkistynyt haaveilija. Katolinen kirkko on 
kuuluisa pahoista papeistaan, siis pedofiileistään. Katolinen 
kirkko on polttanut roviolla monta vääräoppista. Protestan-
tit ovat vainonneet noitia myös Suomessa ja Ahvenanmaalla. 
Esimerkkejä hirviömäisestä väkivallasta on helppo löytää, 
liiankin helppo.” 
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-Professori Timo Airaksinen uudessa kirjassaan ”Ihme-
maan tarinoita - kolme sarjaa ajatuksia henkisyydestä, hen-
gellisyydestä ja uskonnoista”.

Uutuuskirjassaan ”Ihmemaan tarinoita - kolme sarjaa ajatuk-
sia henkisyydestä, hengellisyydestä ja uskonnoista” kirjoittaa 
professori Timo Airaksinen, joka on ”suomalaisen pohdinnan 
yksi harvinainen älynväläys”, ja on ratsastanut 90-luvulla Suo-
messa suuren yleisön keskuudessa virinneen kiinnostuksen 
eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin aallonharjalla esiintymäl-
lä ahkerasti eri medioissa ja kirjoittamalla aiheesta lukuisia 
populaareja kirjoja, pohtii henkisyyden ja hengellisyyden suh-
detta, tarkemmin sanoen henkisyyden muuntumista hengel-
lisyydeksi. 

Ihminen ei hänen mukaansa tyydy katsomaan maailmaa 
runouden, totuuden, hyveen, arvojen, korkeiden päämäärien 
ja suurien kokonaisuuksien kannalta, vaan sortuu hengellisyy-
den pauloihin pelkojensa ja ahneutensa takia mielikuvituksen 
viettelemänä vähän samalla tavalla kuin James Joycen Odys-
seuksessa oli kysymys koko ajan sattumanvaraisesta oikulli-
suudesta ennen olevan ja jälkeen tulevan välillä, koska mikään 
ei oikeasti muuttunut kuin jatkuvasti hajoava mielemme ja 
pirstaloituva todellisuutemme ympärillämme:

”Toisin sanoen, henkinen elämä muuntuu – tai oikeas-
taan taantuu – hengellisyydeksi, ja tämä tarkoittaa eräänlaista 
väärää aineellistumista. Täysin aineellistuneena hengellisyys 
tavataan hengellisessä säädyssä eli papeissa.”

Tiedon ja taidon salaamisen välinen konflikti on olennais-
ta tälle ajelle. Monod puhuu siitä purevasti luonnonfiloso-
fiassaan ”Sattuma ja välttämättömyys”, kun hän toteaa, että 
ensimmäistä kertaa historiassa sivilisaatio pyrki rakentamaan 
itseään pitäen epätoivoisesti kiinni animistisesta traditiosta 
antaakseen oikeutusta arvoilleen, mutta luopuen siitä samaan 
aikaan tiedon ja totuuden lähteenä. 
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Amerikkalainen pragmaattisen filosofian isä, John Dewey 
kuvaa uuden ajan filosofiaa ”varmuuden kaipuuksi”.

Professori Timo Airaksinen jatkaa samalla linjalla tutkimal-
la Aristoteleen tapaan ongelmien syitä syvällisesti, osin jopa 
näennäisen ristiriitaisesti ja tahallaan lukijaansa hämmentäen, 
nostaen kissan pöydälle hännästään ja pyyhkimällä sillä ”to-
tuttuja tosiasioita”, joista David Hume olisi sanonut, ettei 
tosiasioista voinut sanoa miten niiden tulisi olla. 

Airaksinen kirjoittaa teoksessaan ”Moraalifilosofia”(WSOY 
1987), että hyveet ovat radikaali haaste yleiselle etiikalle, mut-
ta samalla hyveet jäävät helposti edustamaan joko ajatukse-
tonta konservatismia tai fanaattisuutta. Ihmisen loisto ei voi 
olla hänen mukaansa vain ihmisen elämän ristiriidattomuutta. 

Airaksinen väittää, että eräs hyveen lajeista syntyy mo-
dernista hyötyajattelusta. Hänen mukaansa hyve on juuri se 
tekijä, joka auttaa menestymään elämässä ja tuo suurimman 
hyödyn yksilölle ja ihmiselle. 

Moraalifilosofinen ongelma syntyy Airaksisen mielestä, 
kun totuttuja sovinnaisuuksia tutkii ja arvostelee, jolloin ne 
osoittautuvat joko sisällyksettömiksi vakuutteluiksi, tai totun-
naistapaan perustuviksi vakaumuksiksi. Perusteita ei löydy 
Airaksisen mukaan löydy, koska ajatuksilla on selvä pintara-
kenne, mutta ei lainkaan syvyyttä.

Ihminen oli Aristoteleen mukaan luonnostaan poliittinen 
olio, jolle moraali oli yksi elämän ehto ja sen tärkeimmistä 
arvoista. Filosofi Ranciere sanoi, ettei Sokrates ollut filoso-
fi, joka pohti Ateenan politiikan taitoa vaan. Hän oli ainoa 
ateenalainen, joka tavoitteli todellista politiikan taitoa. Hän 
oli ainoa, joka teki todellista politiikkaa, joka politiikkana 
asettui kaikkea sitä vastaan, mitä Ateenassa tehtiin politiikan 
nimissä.

Aristoteleen mukaan syiden selvittäminen oli kaiken ajat-
telun ja epäilyn ensimmäinen edellytys, jolloin syyksi sano-
taan myös sitä, josta muutos tai lepotila ensin saa alkunsa; syy 
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oli myös päämäärä. Hän sanoi meidän luulevan tietävämme 
kunkin asian vasta kun tiedämme syyn. Syyksi voidaan sanoa, 
mistä jokin syntyy niin, että se sisältyy syntyvään. Syyksi sano-
taan muotoa ja määrettä, eli olemuksen määrettä. 

Eräässä Platonin Faidonin tunnetussa jaksossa Sokrates 
kertoi, kuinka nuoruudessaan oli tiedonhalussaan kääntynyt 
luonnonfilosofian tutkijoiden puoleen. Hän oli halunnut 
oppia tuntemaan vastaukset sellaisiin yleisiin syitä koskeviin 
kysymyksiin, kuin miksi jokin syntyy, tuhoutuu ja ylipäänsä 
oli olemassa? Sokrates kysyi, oliko ajattelukykymme veren, 
ilman vai tulen vaikutusta? 

Airaksiselle se ei ole kumpaakaan vaan lähtöisin järjestä 
kun hän yrittää selvittää järjellistä syytä järjettömyyteen tart-
tumalla itseään huijaavaa ja liian helppoon menevää härkää 
sarvista ja psykologin taustan omaavana filosofina, ravistellen 
kirjoituksessaan turhat luulot pois harhakuvitelmien vallas-
sa painiskelevalta turhamaiselta ihmiseltä, joka uskottelee 
itselleen uskovansa sadunomaisesti johonkin muuhun kuin 
itseensä.

Ihminen vain istuu Airaksisen mukaan alas ja meditoi it-
seään ja maailmaa, kokee kaiken ajattelematta mitään, luo-
matta käsitystä siitä mitä on, mitä saattaisi olla ja mitä pitäisi 
olla. Ottaa kaiken niin kuin se on ja jättää sikseen ja kaiken 
silleen. Joskus näin tapahtuu. Jotkut kouluttautuvat tähän ja 
pystyvät jättämään ajattelemansa ja kokemansa maailman sil-
leen, siis vaille kommenttia:

”Samalla tavalla käy aineettomien tosiasioiden kanssa. 
Ihmisen on pakko kysyä kysymyksiä koskien henkistynei-
syyttä ja henkistynyttä maailmaa. Jos on jotakin, miksi? Jos 
on kuolema, mitä kuoleman jälkeen? Miksi hyvät ihmiset 
jäävät maailmassa tappiolle? Kysymykset tulvivat mieleen, 
koska ajattelun ja tunteen henkistynyttä maailmaa ei osata 
jättää silleen ja omilleen. Mielikuvitus ei jätä rauhaan vaan 
ajaa ajattelua eteenpäin kohti sellaisia ajattelun kiteytymiä, 
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jotka voidaan nimetä. Paha on saa nimen Paholainen ja hyvä 
nimen Jumala, ja niistä tulee persoonia. Kun nimet on an-
nettu, hahmot heräävät eloon ja syntyy näytelmä, joka kuvaa 
noiden nimettyjen persoonien toimia ja keskinäisiä suhteita. 
Näyttämöksi syntyy tuonpuoleinen, jossa siis kaikki tapah-
tuu. Sieltä toiminta valuu tänne meidän maailmaamme, kat-
somoon, tämänpuoleiseen todellisuuteemme, joka ilmeisesti 
on tuonpuoleisen armoilla. Ihminen on nyt hengellistynyt ja 
siis uskonnollistunut.”

Kirja on totuttuun Airaksisen tyyliin lyhyt, iskevä ja älyk-
käästi irvaileva pamfletti uskonnollisuudesta. Kirja on jaet-
tu ”Henkisyys mystiikkana (tragedia)” ”Uskon opin alainen 
(komedia)” sekä ”Hengellisyyden politiikka” (draaman lait) 
- lukuihin.

Professori Timo Airaksista kiinnostaa näkymätön, luuloi-
hin ja harhoihin perustuva todellisuus laajemminkin – myös 
pyhyyden kokemuksen näkökulmasta, sillä hän on aiemmin 
kirjoittanut kirjan ”Todellisuuden kosketus”(Otava 1997), 
josta filosofian tohtori, esseisti ja silloinen Helsingin Sano-
mien kriitikko Jan Blomstedt kirjoitti Hesariin lauantaina 
15.marraskuuta 1997 otsikolla ”Moralisti vai moraalifilosofi” 
kirjan olleen piristävää luettavaa, koska se tartutti epäilevän 
henkensä myös lukijaansa.

”Ei moraali ole minnekään kadonnut, hän opettaa. Se ei 
vain ole mitään ongelmatonta. Kyllä meillä filosofeilla riittää 
moraalissa pohtimista”, Blomstedt kirjoittaa arvostelussaan 
ja jatkaa:” 

Ongelmallista on sekin, miten jakaa pohdinnan ilon nii-
den lukijoiden kanssa, jotka eivät tee eroa moraalifilosofin 
ja moralistin välillä. Ero on kai se, että moralisti ilmoittaa 
oman kantansa, moraalifilosofi pohtii kantoja ja näkee joka 
ongelman toiseltakin kannalta.

Kun esimerkiksi sanomme rehellisyyttä arvokkaaksi luon-
teenpiirteeksi, tarkoitamme ”Principia Ethican” tekijän, G.E. 
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Mooren, joka teki psykologi Airaksisesta filosofin ja oli yksi 
merkittävimmistä Georg Henrik von Wrightin opettajista 
mukaan sitä, että rehellisyydellä on aina yksinkertainen omi-
naisuus, ”hyvyys”. Se ei ole sama asia kuin antiikin ”hyve”-kä-
site, johon laskettiin mukaan kuuluvaksi sellaiset käytöstä jo 
melkein poistuneet tai merkityksensä menettäneet sanat kuin 
rohkeus, kohtuus ja viisaus. Hyvyys on silti arkista ja tavallista 
ja sitä on maailmassa paljon. 

Tämä on tietenkin suuri surku ja kertoo jo sinänsä mi-
ten kaikki sanoista, merkityksiin ja tekoihin on muuttunut 
jotenkin arkisemmaksi ja käytännöllisemmäksi. Akateemik-
ko Georg Henrik von Wright oli oikeassa kirjassaan ”Hyvän 
muunnelmat” (Otava 2001) siinä, että se mitä kutsutaan mo-
raaliseksi hyväksi, ei ole mitään itsenäistä hyvää, vaan monin 
tavoin johdettua sanan muista käyttötavoista, esimerkiksi siitä 
mikä tuottaa mielihyvää tai hyötyä:

”Hyveiden hyvä on siinä, että ne suojaavat meitä vahingoil-
ta, ei siinä että ne varustaisivat meidät jollain hyvällä.” 

Tämän von Wrightin tärkeän oivalluksen ymmärtäminen 
tavallisessa ristiriitojen rasittamassa ja korkeamman turvaa 
luottavien elämässä on kuitenkin vaikeaa varsinkin uskovai-
sille, joiden mielestä Jumala on absoluuttisesti hyvä, mistä 
johtuen myös hänen kaikki tekonsakin ovat sitä. 

Historia kuitenkin muovaa ”hyve”- ja ”hyvyys”-sanojen 
sisältö ja merkitystä samalla kun se tekee saman moraalille 
ja sen sisällöille, mutta riippumatta siitä mitä se tarkalleen 
kulloinkin eri mittapuiden mukaan on, yhteiskunnan toimin-
nan kannalta sen mukaan toimiminen on välttämättömyys ja 
eräs yhteisen elämisen perusehdoista. Heti kun alkaa tapahtuu 
lipsumista moraalista, yhteiskunta rapautuu ja menettää ole-
massaolonsa merkityksen, sillä moraali vaatii ihanteellisuutta 
toimiakseen. Moraali ei voi siis olla vain jotain yksittäisen 
ihmisen erityistä hyvyyttä, tai jonkinlainen poikkeusilmiö, 
joka ei oikein sovi vallitseviin perussääntöihin tai menette-
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lytapoihin. Moraalinen toiminta on yhteiskunnan kannalta 
tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä.

Airaksinen kirjoittaa uusimmassa kirjassaan, miten antiikin 
aikaan epikurolaisuus ja stoalaisuus olivat elämänfilosofioita, 
siis kokonaisvaltaisia oppirakennelmia, jotka kertoivat miten 
ja miksi tulee elää hyveellistä ja onnellista elämää. Kristinusko 
hävitti nämä filosofiset opit ja korvasi ne uskonnolla:

”Myös Platonin Sokrates tähtäsi elämänfilosofiaan, niin 
kuin asian näen. Itse en oikeastaan koskaan ajattele filosofi-
an teorioita tosina tai epätosina, tai ehkä pidän niitä kaikkia 
epätosina. Asenteeni on jotain sellaista kuin ”ei se nyt noin 
voi olla”, joka pakottaa tietysti pohtimaan ja argumentoimaan 
asiaa. Mutta teen sen vain saadakseni ajatukseni kirkkaaksi eli 
selvittääkseni, kuinka asiasta voisi ajatella oikealla tavalla ja 
miksi, skeptikko kun olen.”

Todellisuuden tilanne on hieman muuttunut nykyises-
sä moraalisen tajun tylsistyneessä ajassa joka kuvasi ihmisiä 
liian synkin värein, toisin kuin ne kirkkaat antiikin filosofit 
jotka loivat yksilön, luonteen ja eri mieltä olemisen taidon 
vastavoimiksi maailman nimellä kulkevan historiallisen ka-
tastrofin keskelle, kaiken latistavalle ja teknisiksi suorituksiksi 
alistaneille ihmismielen insinöörien lihamyllyjen tuottamille 
mitäänsanomattomille keskinkertaisuuksille, niille surkean 
säälittäville mitättömyyksille, mitkä jatkuvasti pauhasivat 
kovaäänisesti milloin mihinkin edistysuskoon käärittyjen ko-
tivallankumouksien apokalyptisinä tykkeinä, hukuttaen al-
leen aina väistämättä ihmisen äänen, kirkkaan älyn ja valoisan 
maailmannäkemyksen sekä yhä harvinaisemmaksi käyneen 
ystävällisen ihmisluonteen, unohtaen Caton ehdottoman 
eettisyyden: yksilön yhteisönsä hyväksi tekemien palvelusten 
tärkeyden yksilön ja yhteisen moraalin selkärankana. 

Tämä on myös Airaksisen lähtökohta ja punainen lanka 
hänen ajattelussaan, puheissaan ja kirjoituksissaan. ”Todelli-
suuden kosketus”-kirjan keskeinen sanoma on kuitenkin to-
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dellisuuden tajun olevan arvo ja hyve sinänsä, jolloin pitäisi 
puhua ihmisen tärkeästä oikeudesta tietoon. Moraali on taas 
Jan Blomstedtin kirjoittaman kirja-arvion mukaan todella 
mutkikas asia, kun sitä käy tarkastelemaan teoreettisesti, olipa 
tarkastelijana sitten vaikka käytännön filosofian professori ja 
tarkastelun kohteena omatunto:

”Omatunto on Airaksiselle epäilyttävä käsite, koska se 
on taustaltaan kristillinen ja sidoksissa Jumalan läsnäoloon 
ihmisessä. Airaksiselle omatunto on vain kyky matkia auk-
toriteettia.”

Blomstedtin mielestä Airaksisen määritelmä omastatun-
nosta on sinänsä hauska, vaikka hän muistuttaakin, että oma-
tunto on historian aikana voinut kehittyä vanhakantaisesta 
sisäistetystä auktoriteettiuskosta moderniksi, sisäiseksi dialo-
giksi. Ehkä juuri siksi Blomstedt kirjoittaa Airaksisen olevan 
mies, ”jota tarvitaan rauhoittamaan moraalin katoamisesta 
huolestuneita kansalaisia”. 

Mutta ei moraali ole mihinkään kadonnut, Airaksinen 
muistuttaa. Se vain ei ole mitään ongelmatonta. Airaksinen 
määrittelee moraalin ”sovinnaissäännöiksi” tarkoittaen sillä, 
että kaikki mikä vastaa sovinnaisuutta, tapoja ja perinteitä, on 
hänen mielestään moraalista. Hän myös muistuttaa, että on 
uhmakasta irrottaa moraalin merkitys yhteiskunnan tavoista. 
Todellisuuden tajun tunteen menettämisen kohdalla Airaksi-
nen muistuttaa kristittyjen kutsuneen ”tätä pahetta synniksi”. 

Siinä hän onkin harvinaisen oikeassa, sillä kristillinen teo-
logia, riippumatta siitä mihin hörhöseurakuntaan se liittyy, 
on, sen sijaan, että olisi keskittynyt julistamaan elämänmyön-
teistä jumalan agendaa ja hänen väitetyn poikansa pelastussa-
nomana, rakkautta, armoa ja anteeksiantoa arjen ongelmien 
ja selviytymisen keskellä raskautettujen ihmisten keskellä, 
onkin keskittynyt elämänkielteiseen moraalisen ruoskijan 
kaikkivoipaisuuden rooliin, antamalla tiukkoja ohjeita siitä 
kenelle kuuluu oikeus päättää siitä, mitä minä haluan ja teen?
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Kristillisenä (ja kriittisenä) ongelma on ”Pyhä Henki”, 
jonka väärinkäyttämisestä varoitti aikoinaan jo Augustinus, 
jonka armo-opin pääsanoma on, että ihminen ei voi kääntyä 
Jumalan puoleen eikä edes tahtoa sitä, ellei Jumala vaikuta sitä 
armollaan. Kirjassaan ”Hengestä ja kirjaimesta”(1982 Aurin-
ko-kustannus) hän tiivistää (harha)oppinsa:

”Ei riitä, että ihminen luotaessa saa tahdon vapaan ratkai-
suvallan ja että hänelle sitten opetetaan, kuinka on elettävä. 
Lisäksi hänen on saatava myös Pyhä Henki, joka synnyttää 
hänen sydämessään ihastusta ja rakkautta korkeimpaan, 
muuttumattomaan hyvään, nimittäin Jumalaan, vaikka hän 
vielä vaeltaakin uskossa, ei näkemisessä. Hengen on ikään 
kuin lahjoituksen käsirahana sytytettävä häneen halu riippua 
kiinni Luojassaan, niin että hän itse hehkumaan syttyen pyrkii 
tuon tosi valon osallisuuteen. (Henki ja Kirjain 3,5).”

Augustinus itse väänsi Jumalan juuri sellaiseksi millaiseksi 
hän itse halusi omia maallisia valtatarpeitaan sekä kristilli-
siä kiistoja varten eri meiltä olevia vastaan. Painottaakseen 
armon välttämättömyyttä hän keksi omasta päästään varsin 
synkät ja terveelle ihmiskuvalle vahingolliset opit perisynnistä 
ja predestinaatiosta. Tässä on kristinuskon heikoin lenkki ja 
juuri se kohta mitä Airaksinen tarkoittaa kun henkinen elämä 
muuntuu – tai oikeastaan taantuu – hengellisyydeksi, ja se 
tarkoittaa eräänlaista väärää aineellistumista. 

Airaksinen kirjoittaa, että silloin ihminen istuu alas ja me-
ditoi itseään ja maailmaa, kokee kaiken ajattelematta mitään, 
luomatta käsitystä siitä mitä on, mitä saattaisi olla ja mitä 
pitäisi olla, ottaa kaiken niin kuin se on ja jättää sikseen ja 
kaiken silleen. Ihmisen on pakko kysyä kysymyksiä koskien 
henkistyneisyyttä ja henkistynyttä maailmaa. 

Siksi hän kysyykin kirjassaan: jos on jotakin, miksi? Ja jos 
on kuolema, mitä kuoleman jälkeen? Entä miksi hyvät ihmi-
set jäävät maailmassa tappiolle? Tällaiset kysymykset tulvivat 
Airaksisen mukaan silloin mieleen, koska ajattelun ja tun-



441

teen henkistynyttä maailmaa ei osata jättää silleen ja omilleen. 
Mielikuvitus ei jätä rauhaan vaan ajaa ajattelua eteenpäin koh-
ti sellaisia ajattelun kiteytymiä, jotka voidaan nimetä:

”Paha on saa nimen Paholainen ja hyvä nimen Jumala, ja 
niistä tulee persoonia. Kun nimet on annettu, hahmot herää-
vät eloon ja syntyy näytelmä, joka kuvaa noiden nimettyjen 
persoonien toimia ja keskinäisiä suhteita. Näyttämöksi syn-
tyy tuonpuoleinen, jossa siis kaikki tapahtuu. Sieltä toiminta 
valuu tänne meidän maailmaamme, katsomoon, tämänpuo-
leiseen todellisuuteemme, joka ilmeisesti on tuonpuoleisen 
armoilla. Ihminen on nyt hengellistynyt ja siis uskonnollis-
tunut.”

Ehkä siksi ihminen elää mielikuvituksessa, mielikuvituk-
selle ja mielikuvituksesta Airaksisen mukaan, joten ihminen ei 
ole mikään eläin vaan korkeampi olento syntynyt ikuisuutta 
ja äärettömyyttä varten. Eläin ei hänestä kuvittele mitään, elää 
vain eläimen elämää omien aineellisten ehtojensa mukaisesti. 
Ihmistä sen sijaan ei rajoita yhtään mikään, koska mielikuvi-
tus ylittää kaikki rajat:

”Jos vedetään raja, mielikuvitus kysyy heti, mitä toisella 
puolella sitten on. Ellei olisi mielikuvitusta, kukaan ei keksisi 
kysyä tätä olennaista kysymystä: raja olisi vain raja ja sen tällä 
puolella on se, mitä on, ja toisella puolella ei edes ei-mitään, 
pelkkä olemattomuus, josta ei ole kysyminen mitään. Mutta 
ihmisen mieli ei ole tällä tavalla rajattu ja rajoitettu, vaan ra-
joittamaton kysymisensä perusteella.” 

Tyhmimmät ajattelevaiset ovat keksineet Airaksisen mie-
lestä sanoa, että osaamme kuvitella vain sen, mitä olemme 
joskus kokeneet -tai sitten osaamme kuvitella sillä pohjalla, 
mitä olemme kokeneet, sitä aina muunnellen, muokaten ja 
jatkaen mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. 

Yksi syy tähän on se, että kristinusko oli jo saanut stoalai-
sesta psykologiasta -vapautua kärsimyksestä apatheian avulla 
olemalla objektiivinen ja omaamalla selkeitä arvostelmia to-
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dellisuudesta sekä säilyttämällä mielentyyneys, koska tarkoi-
tuksena ei ollut tunteiden täydellinen kuolettaminen, vaan 
niistä aiheutuvien ongelmien välttäminen niin, että turhista 
arvoarvostelmista luovutaan - huonot eväät ymmärtää ihmis-
tä sellaisena erilaisten ja ristiriitaisten kokonaisuuksien sum-
mana kuin mitä sen nykyisin ymmärrämme, syyllistämällä 
ihmisen perisynnin turmelemaksi.

Airaksinen huokaa väliin mihin kaikkeen ihminen kyke-
neekään uskomaan, sitä hän on aina ihmetellyt, ja sen vuoksi 
hän myös kirjoitti uusimman kirjansa, sillä tulemme harvoin 
ihmetelleeksi, miten ihmeellisiin asioihin oikeastaan uskom-
me, hän väittää;toisaalta, kuka kertoo, mihin me oikeastaan 
uskomme? Kaikki riippuukin Airaksisesta tässä me -sanan 
alasta. 

Augustinus loi me-sanan aktiivisen väärinkäytönlisäksi te-
kopyhän ja teeskentelevän kristityn prototyypin, jolla ei edes 
teoriassa voinut olla mahdollisuutta olla hyvä, sillä kukaan 
ihminen ei ole puhdas, ympäristönsä vaikutteille turta tai cas-
parhauser-tapaus ilman muiden ihmisten hyviä tai huonoja 
vaikutuksia itseensä. Mutta kukaan elävä ”ei ole synnitön” 
(synnitön heittäköön Jeesus Kristuksen sanoin ensimmäisen 
kiven). Juuri tässä tilassa ihminen oli kyvytön tahtomaan 
muille kuin itselleen hyvää ilman Jumalan apua Augustinuk-
sen sanoin:

”Vapaa ratkaisuvalta pystyy näet vain pahaan, mikäli to-
tuuden tie on tuntematon. Mutta vaikka ihmisellä alkaa olla 
selvillä, mitä on tehtävä ja mihin pyrittävä, ei velvollisuuden 
täyttämisestä eikä oikeasta elämästä sittenkään tule mitään, 
ellei siitä saa myös iloa ja ellei sitä rakasteta. (Henki ja kirjain 
3,5).”

Airaksinen heittääkin ikään kuin vastakysymyksen Augus-
tinukselle: Miksi kukaan ottaisi mielikuvituksen villeimpiä 
luomia vakavasti? Niitä voi tutkia vakavasti, mutta ottaa ne 
vakavasti, on eri asia. Sitten kaikki kääntyy valtapolitiikaksi, 
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joka ei ole Airaksisesta lainkaan hauska asia. Silti Airaksisen 
mielestä kirkon, ja uskontojen ylipäänsä, tulevaisuus saattaa 
olla valoisa, koska ihmisen mielikuvitus on hänestä niin vahva 
ja kyky kriittisyyteen taas liian heikko. 

”Mutta tärkeintä on arvioida mielikuvituksen luomaa hen-
gellisyyden suurta komediaa – arviointeihin ja tulkintoihin 
kun tavalliset totuuden mittarit eivät sovellu. Valistuksen hen-
gessä mennään, vaikka komediasta on kysymys, ja lopuksi hie-
man politiikastakin. Politiikka on kuitenkin kullekin kirkolle 
aina rakas, on ollut ja tulee olemaan. Instituutiot tavoittelevat 
valtaa, laajentumista ja pysyvyyttä.” 

Airaksinen kirjoittaa, miten taivaskaipuuta löytyy, vaikka 
kilvoitella ei oikein jaksa. Kaikki vaatimukset ovat hänestä 
vain taakka. Ja mitä on synti tänä päivänä, outo sana kaiken 
kaikkiaan. Hän muistuttaa Pascalin huvittavasta vedonlyön-
nistä: jos uskot, pääset taivaaseen, siis on parasta sijoittaa pa-
nokset uskolle; usko ei vaadi paljon, joten pettymyksen tuot-
tama tappio on kovin pieni verrattuna voiton suuruuteen, 
ikuiseen onneen taivaassa. 

Oikeastaan tässä vaiheessa taistellessa mielikuvituksen 
villeimpien luomusten sekamelskassa pitäisi kaivaa Airaksi-
sen kirjan lukemisen ohelle työkaluina antiikin ajan Empe-
dokleksen ajatukset kun kysymme, millä oikeudella riidellä 
joku muu kuin minä päättää kenen kanssa minä elän? Itseni 
vai jonkun ulkopuolisen kanssa, joka määrää miten toimin? 
Unohtamalla yksilön ja hänen ehdottoman oikeutuksensa 
omaan itseensä ja elämäänsä, siihen, miten omat himoni ja 
haluni saavat määrätä elämääni? Ja kuka minä oikeasti olen? 
Tai millainen on se seksuaalisuuteni, josta en tiedä mitään, 
mutta jollaisen haluaisin itselleni ikuisesti vain ja ainoastaan 
minulle?

Empedokleksen kosmologiassahan maa, tuli, ilma ja vesi, 
jotka olivat ikuisia, sekoittuivat epämääräisinä tuottaen ne 
moniaineksiset substanssit, joita maailmasta löysimme. Hä-
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nen mukaansa niitä yhdisti toisiinsa rakkaus ja erotti riita. 
Ei siinä sen kummempia analyysejä tai evankeliumeja olisi 
tarvittu ihmiskuntaa kahden vuosituhannen ajan hämäämään 
ja eksyttämään itsestään poispäin kohti kylmän laskelmoivaa 
rationalismia rakastavasta ihmisestä tuhoisin seurauksin. 

Empedokles kiteytti tällä ”rakkaus-riita”-vastaparillaan 
kaiken tärkeän ja oleellisen ”olevaisuuden luonteesta”, vaik-
kakin vain aavistuksen verran. Bertrand Russellin mielestä E:n 
oppi muistutti Herakleitoksen oppia vaikka olikin lievempi, 
koska muutosta ei saa aikaan yksin riita, vaan riita ja rakkaus 
yhdessä. Platon taas yhdistää Herakleitoksen ja E:n ”Sofis-
ti”-dialogissaan (242):

”Mutta Joonian ja äskeisimpinä aikoina Sisilian muusat 
johtuivat ajattelemaan, että on varminta yhdistää molemmat 
(yhden ja monen prinsiipit), siis sanoa, että olevainen on sekä 
yksi että moni ja että niitä pitää yhdessä vihamielisyys ja ys-
tävyys, alati eroavana ja alati yhtyvänä, kuten ankarammat 
muusat sanovat; leppoisammat taas eivät olevan lakkaamaton-
ta riitaa ja rauhaa, vaan myöntävät niiden välillä tapahtuvan 
jännityksen laukeamista ja vallan vuorottelua, niin että rauha 
ja ykseys on toisinaan vallalla Afroditen voimasta (muistakaa 
mitä olen kirjoittanut aiemmin Sokrateksen sanoneen rakkau-
desta ja Afroditesta sekä Peniasta) ja sitten jälleen moneus ja 
taistelu, riidan periaatteen mukaisesti.”

Kristinuskon varhaiset ajattelijat hylkäsivät kuitenkin an-
tiikin periaatteet, kuten Airaksinenkin jo totesi. Ikävintä oli 
kuitenkin se miten aiemmin tavallisten ihmisten arkielämään 
kuulunut filosofia ja filosofointi unohdettiin. Airaksinen 
muistuttaa myös kreikkalaisuuteen ja filosofiaan oleellisesti 
liittyvästä homoeroottisesta pederastiasta, josta kristityt ei-
vät halunneet puhua eikä kuulla, sillä meno ei ollut mitään 
pyhäkoulukamaa. Esimerkiksi eräässä keskustelussa Sokrates 
kysyi kuulijoiltaan ovelasti, oliko rakkaus halua siihen, minkä 
omistaa, vai siihen mitä ei omista: 
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”Jos on myönnettävä, että rakkaus oli halua siihen, mitä 
ei omista, ja jos rakkaus on halua kauneuteen, eikä pitäisi 
päätellä, ettei rakkaus itsessään voi olla kaunista, koska se ei 
omista kauneutta?”

Eräs syy on se, mistä Russellin kirjoittaa ”kristikunnan 
psykologisen varustamisen ottamaan vastaan tuonpuoleis-
tunnelmaa alkaneen hellenistisenä kautena ja liittyneen kau-
punkivaltioiden häviöön”. Kirkollisen ylivallan aikana maail-
ma oli hänen mielestään teoreettisesti murheen laakso, se oli 
valmistautumista tulevaan maailmaan. Airaksinen ymmärtää 
hyvin tämän jo siitäkin syystä että 1600-luvulta lähtien kirk-
kaiden valojen ja synkkien varjojen välissä aikansa tasapai-
noillut eurooppalainen filosofia ei enää lykännyt inhimillistä 
täyttymystä tuonpuoleiseen elämään ikuisuudessa, sillä juuri 
silloin Eurooppa valitsi modernisuuden eli nykyaikaisuuden 
päämääriksi älyllisen ja käytännöllisen agendan, joka siirsi 
syrjään 1500-luvun tunnettujen humanistien, kuten Michel 
de Montaignen tapaisten suurten ajattelijoiden oivallukset ja 
skeptisismin sekä humanistisen suvaitsevaisuuden keskittyen 
sen jälkeen vain matemaattiseen eksaktiuteen ja kurinalaiseen 
logiikkaan, intellektuaaliseen varmuuteen ja moraaliseen puh-
tauteen.

Samalla, kun hyödylliset ajatukset muuttuivat rikkaam-
maksi ja lujemmiksi, ne muuttuivat myös vaativimmiksi ja 
rasittavimmiksi, kirjoitti Michel de Montaige ”Esseidensä 
III”- osassa luvun ”Vergeliuksen säkeistä” alussa:

”Pahe, kuolema, köyhyys ja sairaudet ovat raskaita asioita 
jotka painostavat meitä. Mielemme on opittava tuntemaan 
keinot, jodien avulla se kestää onnettomuudet ja taistelee niitä 
vastaan, sen on opittava elämään oikein ja uskomaan oikein, 
ja se on alati herätettävä harjoittamaan tätä jaloa tutkimus-
ta. Mutta kun kyseessä on tavallinen mieli, tässä on edettävä 
kohtuudella ja taukoja pitäen; suistumme raiteiltamme, jos 
joudumme jatkuvasti ponnistelemaan.” 
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Montaigne antaa villin mielensä kujeilla kirjoituksessaan 
kun hän sortuu liiallisesta ilosta liialliseen ankaruuteen itseään 
kohtaan. Hän on itselleen armollinen eikä näe mitään pahaa 
siinä, että sallii itselleen tietoisesti pienen irstailuun, antaen 
mielensä askarrella silloin tällöin vallattomien ja nuorekkai-
den ajatusten parissa, missä hän tietää sen hyvin viihtyvän. 

Mutta palataanpa hetkeksi hieman ajassa taaksepäin län-
simaisen kulttuurin alkujuurille antiikin Kreikkaan, josta 
Will Durant on kirjoittanut alansa laajimman ja selkeimmän 
perusteoksen ”The life of Greece”, jonka Antero Manninen 
suomensi ja WSOY kustansi vuonna 1951 nimellä ”Kreikan 
kulttuuri”. 

Tässä kirjassa pohditaan laajasti sitä Helger Thessleffin pe-
rään kuuluttamaa kreikkalaissivistystä ja ihmiskuvaa, jonka 
tuntemista hän piti ensisijaisena, jos halusimme ymmärtää, 
mitä Platon yritti meille rivien välistä huumorilla höystettynä 
oikeasti sanoa mm. luojajumalasta eli Demiurgista. Durant 
kirjoittaa, että ensi näkemältä tuntuu siltä, kuin kreikkalaisten 
uskonnolla ei olisi ollut suurtakaan vaikutusta siveellisyyteen. 

Tämä on juuri se kohta miksi vannoutuneina poikamie-
hinä pysyneet piilohomokirkonisät, mukaan lukien Paavali, 
joka itse oli saanut kreikkalaisen kasvatuksen eikä voinut olla 
tiedoton mitä gymnasioissa, oliivipuiden varjoissa tai öisin 
puistoissa ja rannoilla miesten kesken tapahtui, kammoksuivat 
kreikkalaiskulttuurissa ja valitsivat siksi keskiajan kirkolliseksi 
agendaksi epäeroottisen kieltäytymisen, syyllisyydentunteen 
vahvistaman ja itsensä kieltämisen linjan ja alkoivat höpöt-
tämään hyväntahtoisuudesta ja ”rakkauden kaksoiskäskystä”.

Kristillinen hyväntahtoisuuden hyve olisi Kreikassa ollut 
suurta tyhmyyttä, sillä antiikin kreikkalaisista kristillinen rak-
kauden kaksoiskäsky on perverssi jo ajatuksenakin ja salakava-
la tapa piilottaa mieleen ylin auktoriteetti kuin vahva yliminä 
ja heikko itsetunto ihmistä ohjailemaan tahdottomana väli-
kappaleena. He olisivat myös kysyneet: mutta kuinka voisin 
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rakastaa Jumalaa, jota ei ole ja jonka negatiivina maailmassa 
hääräävä paholainen tekee pahaa Jumalan ja idioottien ni-
missä niin paljon kuin sen musta sielu sietää eli loputtomiin?

Kreikkalainen kulttuuri on yhdellä sanalla sanottuna esty-
mätöntä intohimoa ihmiseen lihallisen rakkauden muodossa 
ei mitään muuta, eikä missään nimessä altruistista kärsimys-
näytelmää jonkun universaalin hyvän idean puolesta muiden 
kärsijöiden tuskien lievittämiseksi, sillä kaikki tärkeä ja mer-
kityksellinen, joka on luettavissa Pidoista ja Faidronista, ja 
aivan erityisesti pilke silmäkulmassa rivien välistä, saa alkunsa 
jo aiemmin, kun Sokrates torjui humaltuneen ja kiimaisen 
Alkibiadeksen niin voimistelusalilla, aterian jälkeen, kuin ra-
kastajien maatessa valon jo sammuttua yhteisellä vuoteella. 
Sokrates hänelle Platonin mukaan myöhemmin näin: 

”Taidatpa ihmetellä, Kleiniaan poika, että minä, joka en-
simmäisenä rakastuin sinuun, olen nyt ainoana jäljellä, kun 
muut ovat jo jättäneet sinut, ja että muut ikävystymiseen asti 
vaivasivat sinua keskusteluillaan, mutta minä en ole puhu-
nut sinulle vuosikausiin. Syy siihen ei ole ollut inhimillinen, 
vaan eräänlainen jumalallinen esto, jonka voimasta saat kuulla 
myöhemmin.”

Tuo jumalallinen esto ei ole mikään muu kuin Eroksen, 
joka pyöritti antiikin maailmaa ja erityisesti vanhojen ho-
moukkojen, jotka katselivat nyt itse vuorostaan vanhoilla 
silmillä varjosta keskipäivällä, kun kauniit nuorukaiset kisai-
livat kunniasta alastomina oliivipuulehdossa, ja antoivat öl-
jyttyjen lihaksiensa kimaltaa keskipäivän auringonpaisteessa, 
niin että se häikäisi vanhojen homoukkojen irstaat silmät, ja 
saivat heidän kiimasta sekaisin olleet sisuksensa polttamaan 
yhtä tulisesti, kuin joskus kauan sitten, kun he itse olivat sa-
manlaisia kauniita poikasia aina yhtä valmiina antautumaan 
yhdestä katseesta miehelle kuin miehelle, jotka sillä samalla 
paikalla istuivat suu kuolasta vaahdoten tapittamassa silmät 
ymmyrkäisenä kisaillen hänen huomiostaan. 
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Kreikkalaiset vapaat miehet olivat jo tuolloin alituinen 
uhka kauniille nuorukaisille, jotka aamuisin kiirehtivät kohti 
koulujaan (gymnasioita). Tunikan alla puolijäykkänä edellisen 
illan viinin hurmaavan mielen vapauttama kalu oli aamuisin 
valmiina uusiin seikkailuihin kiihtyneessä, ja kiiman sekaises-
sa mielentilassa, jota ruokkivat iltaisin kerrotut tarinat kau-
niiden pokien sankariteoista, ja pidoissa alastomina tarjoilleet 
toinen toistaan komeammat, ja isokaluisimmat ulkomaalaiset 
orjapojat, joita tuotiin juuri tässä tarkoituksessa Kreikkaan. 

Aamuisin kauniit nuorukaiset olivat erityisessä vaarassa 
tulla raiskatuksi koulumatkoillaan. Siksi nuorukaisia saattoi 
tuvallisesti aina kouluun perheen väkevimmät ja lihaksik-
kaimmat miesorjat (paidagogoiset), joilla oli vielä suurem-
pia haluja, ja jotka unelmoivat saatettaviensa karvattomasta 
vartalosta niin, että vähän väliä jossain päin Kreikkaa orja 
tuomittiin kuolemaan tällaisella koulumatkalla tapahtuneen 
raiskauksen takia. 

Sokrates kysyikin alinomaan, pitikö filosofin olla kiinnos-
tunut niin sanotuista nautinnoista, esimerkiksi syömisestä, 
juomisesta ja naimisesta? Jotkut hänen ystävistään olivat sitä 
mieltä, että oikea filosofi piti näitä asioita varmasti arvottomi-
na. Sokrates kuitenkin jatkoi, että tunteeko oikean filosofin 
ennen kaikkea siitä, että hän toisin kuin muut, pitää sielun 
mahdollisimman tarkoin erillään ruumiista? Hän sanoi, että 
useimmat ihmiset ajattelivat, että sen joka pysyy kaikesta täl-
laisesta syrjässä eikä osaa nauttia siitä, ei kannata elääkään, 
sillä se joka ei välitä ruumiinnautinnoista, voisi ihan yhtä hy-
vin olla kuollut.

Sokrates lisää pökköä pesään, ja hiillosti ystäviään lisää saa-
dakseen heidän mielipiteensä esille, ja sieltä oman todistelu - 
ja päättelyketjun avulla ongituksi esille jonkinlaisen totuuden, 
joka kumosi nämä älyttömyydet, ja tahallaan harhaanjohtavat 
väärinkäsitykset ihmisen elämästä, nautinnosta ja kauneudes-
ta maan päällä. Sokrates kysyi ystäviltään, onko kauneus es-
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teenä viisauden hankkimiselle, ovatko ihmisten näkö ja kuulo 
luotettavia, vai ovatko runoilijat oikeassa toistellessaan, että 
emme kuule emmekä näe mitään tarkasti? He olivat Sokrateen 
kanssa samaa mieltä, että elleivät nämä ruumiin aistit ole tark-
koja ja luotettavia, vielä vähemmän silloin muut, sillä kaikki 
toiset ovat muita heikompia. Sitten Sokrates pääsee pikkuhil-
jaa pääasiaan, eli siihen, miten sielu voi tavoittaa totuuden. 
Sokrateen mielestä oli selvää, että jos se yrittää jotain yhdessä 
ruumiin kanssa, ruumis johtaa sen harhaan. 

Platon taas haluaa osoittaa miten pidättyväisyys on tär-
keää. Maltti on valttia, ja että tuskin mikään muu houkutte-
lee Eroksen paikalle tehokkaammin kuin se, että teeskentelee 
ettei välitä toisesta, jolloin kaipauksen ja himon syvä liekki 
syttyy toisessa ikuisesti, mutta samalla hän unohti kertoa, 
että oikeasti tämä raadollinen spermanhajuinen kreikkalai-
nen miestenvälinen ”ystävyys” oli yhtä pantua persettä, kullia 
ja samaa pervoilua aamusta iltaan, eikä mitään kädestä pitä-
mistä, vienojen katseiden luomista rakastettuun, ja ympäri-
pyöreiden latteuksien ja rakkausfraasien runollista latelemista 
oliivipuun varjon alla. 

Siellä kävi kova liikenne. Miehiä parveili kauniiden poikien 
ympärillä heitä vikittelemässä aamusta iltaan kuin kärpäsiä, 
ja välillä sattui rajujakin kahakoitakin heidän välilleen. Ja jos 
jossa osataan panna nuorukaisia ja miehiä, niin missä sitten, 
jos ei Kreikassa, koska mieskauneuden ja homouden isänmaa-
na pidetty Kreikka voi aina ylpeillä maailman kauneimmilla 
pojillaan, ja komeimmilla miehillään. 

Platon otti nimekseen Platon, joka tarkoitti mieskuntoista 
urosta, ja osallistui itse lukuisiin juhliin, joissa miehet panivat 
nuorukaisia rajusti aamun pikkutunneille asti niin härskeissä 
bileissä, ettei niistä ole juuri kukaan historioitsija uskaltanut 
viralliseen historiankirjoitukseen kommenttejaan koston ja 
rangaistuksen uhalla kirjoittaa. 

Eivätkä nämä nuorukaiset olleet mitään poikatyttöjä tai 
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temppelien vierusteoilla viihtyviä, halpoja ja neitimäisiä meik-
kaaja-kampaajaviihdytyspoikia, vaan komeita lihaksikkaita, 
miehennäköisiä, ja ikäryhmiensä kauneimpia nuorukaisia, 
joilla oli patsasmaiset jäntevät lihakset, ja ihan eri tavalla haa-
rojenvälissä jykevästi seisova jäykkä kulli, kuin plösöt ja tör-
keästi todellisuutta sensuroineet kuvanveistäjät ovat antaneet 
tahallisesti väärin ymmärtää. 

Eihän sitä olisi tullut mitään, että näistä vapaista miesten 
keskinäisistä aisti-iloista olisi tullut kulttuurimme perusta, 
siksi Platon hieman siisti tarinoita, otti spermanhajun, kullin 
mäiskeen, perseen litinän ja lätinän, hurjasti hullaannuttavan 
himon, ja jatkuvan panemisen, ja kullista haaveilemisen siis-
tisti pois tarinoistaan. Olihan hän perustanut Sokrateen kuo-
leman jälkeen itselleen oman Akatemiansa, mihin hän halusi 
oppilaiksi juuri näitä kauniita nuorukaisia, mutta halusi itse 
välttää Sokrateen kohtalon. 

Sekä Platon että Sokrates yhdessä inhosivat eniten maalat-
tuja naisia. Platon yläluokkaisena homona vallanpitäjiä miel-
lyttääkseen, siis halusi vähän siisti tarinoita, ettei kreikkalai-
sia filosofeja ammuttaisi heti ensimmäisen vihaisen moraalin 
nostattamiskampanjan aluksi pöyhkeillä siveettömyydellään, 
ja karmaisevana juopporetkueena, joka juoksi päivät pitkät 
tunikoitaan nostellen kauniiden nuorukaisten perässä kiimas-
ta ja viinistä aistit ja päät sekaisin turvautuen lopulta itseään 
myyvien rattopoikien (pornoi) palveluksiin. Kertomuksessa 
Sokrateksen vaiettu poikaystävä kirjassani ”Egyptin prinssi ja 
muita homonovelleja” (Kulttuuriklubi 2012) novellin minä-
kertoja on pornoi:

”Ja koska minä olin saman ikäinen kuin nuo ylhäiset nuo-
rukaiset, ja vedin sekä komeudessa, että älykkyydessä heille 
vertoja, sain olla heidän mukaan joka päivä harjoittamassa 
lihaksiani oliivipuulehdossa isäni suojeluksessa, ennen kuin 
aloitin valmistautumisen iltaa varten, jolloin meikkasin huo-
lella kauniit kasvoni, ja laitoin päälleni vain juuri, ja juuri 
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elimeni, ja näyttävät lihakseni verhoilevan koreat vaatteet, 
ja lähdin kaupunginpuistoon iskemään itselleni töistä ko-
tiin kiiruhtavia kunnollisia perheenisiä, kauppiaita, sotilaita, 
poliitikkoja, ja ulkomaalaisia turisteja asiakkaikseni. Mutta 
filosofeihin en koskenut suin surminkaan. He olivat kännis-
sä remuava likainen nälkäkurkilauma, jolla ei ollut latin la-
tiakaan, ja jotka aina pistivät pienen pääni pyörälle omituisilla 
höpötyksillään.”

Platon keksi tähän alastomaan himoon vähän lihaa luun 
ympärille, että kreikkalaisen perinteen mukaan muka nuoru-
kainen tarvitsi rinnalleen vanhemman opettajan (hänet itsen-
sä ensimmäisenä, ettei tarvitse selitellä nuorukaisten uteliaille 
vanhemmille, vähän väliä aamuun saakka kestävistä eroot-
tisista yksityistunneista), ja ettei suhde ollut muka erityisen 
fyysinen, vaikka jo lapsetkin silloin tiesivät, että filosofia oli 
silloin lähestulkoon synonyymi homoudelle.

Tiede ja filosofia olivat hankamäen mukaan antiikin ajank-
reikkalaisfilosofien ajatuksia eteenpäin kehitellen ihmisen 
homoseksuaalisuuden ilmauksia. Tällöin homoseksuaalisuus 
on laajasti ajateltuna myös Platonin markkinoimaa homoso-
siaalisuutta. Pyrkiessään kohti varmaa ja yleispätevää tietoa, 
ideaalista kommunikaatioita, objektiivista ymmärtämistä tai 
universaalia merkityksenteoriaa, tiede ja filosofiakin haaveile-
vat homoseksuaaliselle rakkaudelle ominaisesta jumalallisuu-
desta, johon samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat päästä 
kokemusmaailmansa yhtäläisyyden vuoksi. 

Näin voidaan selittää kaikkeen aitoon filosofiaan, taitee-
seen, tieteeseen ja uskontoihin liittyvää homoerotiikkaa: ne 
hyödyntävät samaa sukupuolta olevien ihmisten yhteistä ke-
hollista merkitysten muodostumista, ja tekevät pohjan siten 
ihmisten yhteistä kehollista merkitysten muodostumista, ja 
luovat siten selityksen näiden korkeimmanasteisten, ja inhi-
millisesti merkityksellisimpien projektien homososiaalisuu-
delle.
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Pitää muistaa, että tämä “selitysmalli” ei ole täysin to-
tuudenmukainen, vaan enemminkin korkeakulttuurinen ja 
platoninen, ja kelpaa sellaisenaan hieman pudistettuna myös 
virsien soidessa homokristityille sateenkaarimessussa Jonas 
Gardellin toimittaessa saarnaajaan virkaa ja hänen suomen-
ruotsalaisen miehensä, Mark Lewengoodin toimiessa liturgi-
na, heikoksi ääneksi korvessa eli yritykseksi selittää parhain 
päin omien himojensa suuntautumista kohti oman itsensä 
haavekuvaa narsistisesti eikä niin kuin kristinusko opettaa, 
olla Jumalan alkuperäisessä tarkoituksessa mies ja nainen, 
joille Jumalan lahjana annetun rakkauden täyttymys on täyt-
tää maa pikku-heterojumalankuvilla täydellistääkseen yhden 
reiän politiikkaa kannattavan Mooseksen Jumalan.

Sokrates olisi nauranut koko jutulle ja etenkin Platonin 
sievistelylle. Jo melkein heti kun antiikin homokulttuuria 
siivottiin kristinuskon edeltä koko perheen ja hallitsijoiden 
uskonnoksi, alkuaikojen kirkkoisät, nuo vannoutuneet poi-
kamiehet ja seksinvastustajat alkoivat manifestoida himoja 
vastaan nähden ne vain ihmisen turmiollisiksi erheiksi, joista 
voitiin parantua paastoamalla yksinäisyydessä rukoilemalla 
ja paastoamalla; esimerkiksi Pyhittäjä Siinalainen, joka on 
tärkeä heppu edelleenkin pyhien miesten ”kalmistokokoel-
massa” ortodokseille, sanoi, että se joka on saavuttanut hi-
mottomuuden, on saanut armon Jumalan edessä. Jos tahdot 
voittaa himolliset ajatukset, hanki varustukseksesi itsehillintä 
ja lähimmäisenrakkaus.

Mutta mikä sitten oli se Sokrateksen Alkibiadekselle kerto-
ma ”jumalallinen este”, mikä erotti hänet Alkibiadeksen rak-
kaudesta? Sokratekselle se oli maksettu juttu. Antiikin ajan 
propagandaa. Totuudenjälkeisen ajan ”totuuksia”. Silkkaa re-
hentelyä. Itsekorostusta. Mainosta Platonille. Ettei siinä ollut 
sen kummempaa. Hyvin platoninen rakkaustarina. Sokratek-
sen vaietussa poikaystävä-novellissa Sokrates paljastaa kaiken: 

”Emme olleet edes koskaan maanneet keskenämme. Mi-
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nua ärsytti hänen keimailunsa ja itserakkautensa. Hän halusi 
olla kaikkien ystävä, ja tulla kaikkien kanssa toimeen saadak-
seen heiltä myöhemmin arvostusta ja kunnioitusta. Alkibia-
deksesta oli tulossa yksi mahtimiehistä. Häneltä odotettiin 
suuria. Ja juuri ihan kuten Platon itse teki aikoinaan minut 
kohdatessaan elämässään täyskäännöksen, juuri niin tekee 
myöhemmin myös Alkibiadeskin. Toiseen suuntaan itsensä 
ympäri, mutta kuitenkin. Juuri tällaisia sankaritarinoita hen-
getön heterohistoria tarvitsee elääkseen, polkien samalla mei-
dät homot nimettömiksi, ja hyljätyiksi pahnanpohjimmaisiksi 
yhteisiin tarinoihin, jotta he voisivat elää meidän kauttam-
me ja kustannuksellamme, vielä kauan sen jälkeen, kun me 
kaiken kyseenalaistavat epäilijät olemme saaneet juoda kuka 
missäkin omat myrkkymaljansa yhteisen totuuden nimissä.”

Tätä taustaa vasten Will Durantin selitykset tuntuvat jäl-
kijättöiseltä kulttuuriselta siveystyötä, vaikka hän kirjoittaa 
juuri kuin asia on ollut:

”Oikeisiin palvontamenoihin pantiin enemmän painoa 
kuin hyvään käytökseen. Jumalat itsekään, liikkuivatpa he 
Olympoksella tai maan päällä, eivät olleet rehellisyyden, 
siveyden tai lempeyden esikuvia. Eleusiin salamenoissakin, 
vaikka niissä yliluonnollisella toivolla oli sijansa, pelastus oli 
pikemminkin puhdistusmenojen kuin jalon elämän varassa.”

Huomaatteko miten samalla tavalla voisi kuvata sen jäl-
keen syntynyttä kreikkalais-katolista uskoa ja sen ongel-
mallista suhdetta Jumalaan kun kaiken ajan vei tekopirteä 
teeskentely, oikeaa Jumalaa halveksivat palvontamenot sekä 
ulkokultaisuus? Ei ihme että purevakielinen Diogenes sanoi 
Pataikion-varkaalle käyvän kuolemansa jälkeen paremmin 
kuin Agesilaoksen tai Epameinodaan, sillä Pataikion oli saa-
nut vihkimyksensä Eluusissa.

Durant on oman aikansa ajattelun ja aatteiden näkyvä 
vanki kuten me kaikki julistuksissamme totuudesta ja olemi-
sesta tietämättämme tai tahtomattamme olemme, kun hän 
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kirjoittaa Platonin ja Pythagoraan liittäneen ”filosofian us-
kontoon ja tukeneen kuolemattomuusoppia. Koska se edisti 
siveellisyyttä”, mikä vaikuttaa Platonia hiemankin tuntevan 
silmissä vähintäänkin kyseenalaiselta ja tarkoituksenmukaisel-
ta tulkinnalta, vaikka hän hieman pehmentääkin sanomaansa:

”Protagoras epäili, Sokrates jätti huomioon ottamatta. De-
mokritos kielsi ja Euripides teki naurettavaksi jumalat. Lo-
pulta Kreikan filosofia, tuskin sitä tahtoen, tuhosi uskonnon, 
joka oli muovannut Kreikan siveellisen elämän.”

Haetaan taas pelastavana enkelinä professori Airaksinen 
”täsmäselityksineen” apuun. Selittäessään omaa untaan edes-
menneestä vaimostaan, hän samalla kertoo alitajuntaisesta 
kaipuustaan rakkaintaan kohtaan että paljastaa kaavan, millä 
myös uskonnolliset kokemukset ja tarinat syntyvät. Hän ker-
too tietävänsä, että mitä enemmän ja tarkemmin hän vai-
mountaan selostaa, sitä enemmän hän myös lisää siihen uutta 
ainesta, nimenomaan sellaista joka tulee ulkoapäin. 

Airaksinen kirjoittaa, että joskus kokemus ja koettu eivät 
luo mitään pohjaa kuvitella jotakin uutta. Täysin käsittä-
mättömissä oleva tapahtumasarja ja sen havainnointi voivat 
luoda uuden uskonnon kaltaisen selitysjärjestelmän. Mieli-
kuvitus on siis Airaksisen mukaan se arkkitehtoninen kyky, 
joka voi luoda jotakin aivan uutta. Kuvittelemme luovaan ta-
paan jotakin uutta ilman aikaisemman kokemuksen antamaa 
pohjaa. Juuri tätä mahdollisuutta Airaksisen uutuuskirjan 
”Ensimmäinen”- sarja vaalii, selittää ja ymmärtää, mutta ei 
teeskennellen että selittämätöntä voisi jotenkin selittää. ”Toi-
nen”- sarja paneutuu teennäisyyteen:

”Ihmisen henki on alaltaan ääretön ja voittaa kaiken sen, 
mikä oli äärellistä, ylittämällä omat rajansa. Mutta kaikella 
tällä on myös hintansa, kaikella on hintansa, joka maksetaan 
nyt tai vähän myöhemmin. Mielikuvituksen hinta on ymmär-
tämisen rajan ylittämisen luoma kustannus: kun kuvittelee, 
kuka ymmärtää mitä on kuvitellut? Sen hinnan nimi on hul-
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luus, ja se on hinnoista kovin.”
Uskonnollisesta hulluudesta on paljonkin esimerkkejä 

eikä siitä ole edes kovinkaan kauan, kun ”common sensen” 
myöhempänä kotimaana pidetyssä Englannissa sivistyneistö 
oli Oliver Cromwellin aikaan sitä mieltä luettuaan tarkkaan 
Ilmestyskirjaa, että Jumala oli päättänyt lopettaa maapallo-ni-
misen kokeilunsa 1650-luvulla.

Airaksinen kirjoittaa, että me kaikki opimme kuvittele-
maan tavalla, joka tuottaa ymmärrettävän tuntuisia kerto-
muksia. Tämä väite ei kuitenkaan tarkoita mielikuvituksen 
sitomista aikaisempaan kokemukseen. Väite tarkoittaa Airak-
sisesta vain ymmärrettävyyttä rajana, joka sekin on ylitettävis-
sä. Kun (rytö)hullu puhuu tarpeeksi kauan ja kovaa, muutkin 
alkavat puhua samalla tavalla. Ihminen matkii toista ihmistä, 
joka tarkoittaa, että puhujat alkavat kuvitella ymmärtävänsä 
toisiaan. Yhteinen matka ymmärryksen rajojen taakse on Ai-
raksisen johdolla valmis lähtöön. 

Airaksinen ymmärtää, miten pyrkimysten taipumus muut-
tua liioitteleviksi olivat juuri ihmiskunnan syvällisen moraa-
lisen rappion ja yleisen turmeltuneisuuden syitä, koska pahat 
tavat tarttuivat kaikkialla kaikkiin ihmisiin nimenomaan sel-
laisessa kulttuurisessa ilmastossa, missä oli tehty sopimuksia 
yleisen hyvän nimissä säilyttääkseen yhteisön silmissä jotain 
mahdotonta mitä ei ole eikä voi tulla.

Tekoja on sen sijaan Airaksisen mukaan arvioitava perin-
teen ulkopuolelta. Jo tämä lausunto tekee Airaksisesta taval-
laan modernin ajan kreikkalaisen taruolento Prometheuksen 
vastineen, joka opettaa ihmiselle uudelleen valheen paljasta-
misen, ja sen että oli mieletöntä alistua poliittisiin mahtikäs-
kyihin ja moraaliseen sekä sosiaaliseen sovinnaisuuteen, vain 
koska kaikki tekivät niin, painamalla päähän, että heti kun 
alkaa tapahtua lipsumista moraalista yhteiskunta rapautuu 
ja menettää olemassaolonsa merkityksen, sillä moraali vaatii 
ihanteellisuutta toimiakseen. 
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Mutta odottiko siis aina eri mieltä ja valtaa uhmaavaa Pro-
meteuksen kohtalo, sillä jumalat rankaisivat Prometheusta? 
Hänen kohtalonsa oli joutua kuohuttavana vääryytenä uhra-
tuksi totuuden alttarille. Shelleyn sanojen mukaan Promet-
heus oli korkeimman moraalisen ja älyllisyyden esikuva, jota 
puhtaimmat ja aidoimmat vaikuttimet kannustivat parhaim-
piin ja jaloimpiin päämääriin. 

Kyse oli riskialttiista ulapoista ja vaikeistakin valintatilan-
teista, jotka Airaksinenkin myöntää rivien välistä, sillä kun 
sitten moraalia pohdittiin, Kantin kategorinen imperatiivi sai 
kyytiä. Schopenhauer huomautti Kantia vastaan, ettei mikään 
ihmisteko voinut olla perustumatta etuun, sillä silloin sillä ei 
olisi motiivia. Tahti ei suinkaan ollut älyn ja järjen ilmausta 
vaan päinvastoin. Asioiden olemuksena hän piti tahtoa eli 
”sokeaa pyrkimystä ”, täysin perusteetonta ja motivoimatonta 
viettiä.

Prometheus oli kreikkalainen taruolento, joka kaappasi 
tulen jumalilta auttaakseen ihmisiä. Proteus taas oli kreik-
kalaisessa tarustossa muotoaan muutteleva merenhaltija. 
Proteuksen oli katsottu symbolisoivan ailahtelevaisuutta ja 
epävakaisuutta. Proteuslainen ajattelu voisi olla sen tosiasian 
avointa hyväksymistä Airaksisen tapaan, että kyse on riskialt-
tiista toiminnasta.

Siksi juuri Platonin ”Valtiossa” poliittinen filosofia alkoi 
pitkällä erimielisyyden esittelyllä. Aristoteleen mielestä onnea 
oli kolmea lajia; hauskanpito ja huvitukset, vapaan ja vastuul-
lisen kansalaisen täydellinen elämä sekä elämän tutkiminen 
ja siitä filosofointi. Hän myös korosti kultaista keskitietä ih-
misten elämässä yhteisössä - ihmisen ei tule olla raukkamai-
nen toisiaan kohtaan, mutta ei myöskään uhkarohkea omissa 
yrityksissään. Juuri siksi ranskalaisfilosofi Rancieren mukaan 
oikeudenmukaisuus yhteisöä perustavana periaatteena alkaa 
vasta kun on kyse siitä, mitä yhteistä kansalaisilla on, ja kun 
keskitytään tapaan jakaa tämän yhteisen vallan harjoittamisen 
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muodot ja sen valvonta. 
Ihminen oli Aristoteleen mukaan luonnostaan poliittinen 

olio, jolle moraali oli yksi elämän ehto ja sen tärkeimmistä 
arvoista. Ranskalaisfilosofi Badioun mielestä silloin oli kyse 
uskollisuudesta totuudelle ja tuolle olemisen lävistävälle ta-
pahtumalle, jolloin totuus voidaan saavuttaa vain maailman ja 
historian vastakarvaisella kohtaamisella. Totuus, josta Badiou 
kirjoitti, kyseenalaisti aina olemuksellisesti vallitsevat käsityk-
set ja konsensuksen. Niin tekee myös Airaksinen kuuluisien 
filosofien tavoin ymmärtäen Publius Syriuksen esimerkin 
mukaan, että siellä missä ennakkoluulot olivat syvällä, siellä 
oikeus ei toimi. Ennakkoluulojen uhrina miltei koko elämän-
sä kärsineelle Voltairelle ne olivat mielipiteitä vailla arvostelu-
kykyä. Samuel Johnsonille taas merkki sielun heikkoudesta. 

Rabelaisin Pantagruelin eräs sanoma oli se, ettei kannata 
koskaan luottaa tällaisiin ihmisiin jotka katselivat asioita aina 
saman kapean rakosen kautta. Augustus tiesi ”Tunnustuksis-
saan” ihmissuvun olevan utelias tutustumaan toisen elämään, 
mutta itse hidas korjaamaan omaa elämäänsä:

”Ihmiset kulkevat ihailemassa korkeita vuoria, meren aal-
toja, vuolaita virtoja ja avaria ulapoita. He tutkivat tähtien 
ratoja mutta he jättävät itsensä tutkimatta ja ihmettelemättä.”

Sekä Airaksisen että meidän mielikuvituksemme on tässä 
mielessä hänen mielestään rajaton: me kuvittelemme pieniä 
asioita, isoja asioita ja isoimpia asioita – koolla ei ole väliä. 
Kun kuvittelen ison asian, osaan myös kuvitella isomman. 
Hänen tarkoituksenaan on tietysti puhua niistä isoimmista 
asioista, joita hengellisyydeksi kutsuttu mielikuvituksen leikin 
laji tuottaa. Kun oikein isontaa tuloksena on lopuksi kaikki-
voipuus, kaikki hyvyys, kaikkitietävyys ja läsnäolon rajoittei-
den katoaminen:

“Äärimmilleen vietynä mielikuvituksen luova liike pysäyte-
tään totalisoivalla sanalla ”kaikki”, kuten jo mainitut ”kaikki-
voipa”, ”kaikkitietävä” ja ”kaikkialla läsnä oleva” henki. Tämä 
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henki on tietysti mielikuvitus itse, mutta ei mielikuvitus tätä 
myönnä vaan heijastaa oman luonteensa ulos maailmankaik-
keuteen, ensin maihin ja sitten taivaisiin. Siellä sen loputon 
pyrky etsii tyydytystään. Kysyttävä on, onko mitään tyydy-
tyksen suomaa lepoa tarjolla? Vaeltaako mielikutuksemme lo-
puttomasti oman ahdistuneisuutensa ajamana itse luomiensa 
kuvien takana mustien vetten yllä? Onko pakko kuvitella? 
Onko ihminen ohjelmoitu kuvittelemaan ja elämään kuvi-
telmissaan. Elääkö ihminen kuvitellakseen?”

Airaksinen tunnustaa, että häntä kovasti huvitti aikanaan, 
silloin kun hän omien sanojensa mukaan ylipäänsä kykeni 
huvittuneisuuteen, seuraava keksintönsä:

”Ihminen ajattelee asioita ja alkaa kuvitella niitä tosiksi. 
Hän uskoo, että ajatus on tosi ajatus ja se edustaa jotakin, 
joka todella on olemassa maailmassa. Ajatus ei kuitenkaan 
sitoudu maailmaan millään tavalla – ajatus on vain ajatus –, 
joten ihminen erehtyy ikävän järjestelmällisellä tavalla, joka ei 
ole hänelle kunniaksi yhtä vähän kuin hyväksikään. Ihminen 
luulee todeksi sitä, mitä ajattelee. Mitä ajattelet, siihen uskot 
– periaate on falski mutta luonteva.”

Kun Jahve määrää, ettei hänen nimeään pidä lausua tur-
haan, Hän puhuu manaamisesta, Airaksinen kirjoitta ja jat-
kaa. Toisin sanoen, kun sanoo ruman sanan, manaa paikalle 
sen pahan mistä puhui. Sana on kutsu, loitsu ja manaus, ja se 
kutsu on pakottava. 

Kun lausuu pirun nimen, niin uskottiin, piru tulee pai-
kalle – sana on loitsu ja sanalla on maaginen voima. Sanan 
ja todellisuuden välinen ero hämärtyy niin, että sana ”piru” 
on todellinen kuin piru itse, siis niin että pirusta puhuminen 
on piru, kun sana on lausuttu manauksena. Kaikki kiro- ja 
voimasanat toimivat näin ja siksi niitä ei pidä lausua ääneen, 
ei edes mainita:

“Sama koskee tänä päivänä rasistisia ja sovinistia sanoja, 
jotka ikään kuin muuttavat maailman pahaksi siltä osin kuin 



459

siitä on rumasti puhuttu. Tässä mielikuvitus kamppailee, tur-
haan, todellisuusperiaatetta vastaan. Mikä on, se on, eikä se 
muutu muuksi pelkän sanan voimalla, ei vaikka mitä kuvit-
telisimme. Sama koskee sitten virkkeitä. Kun lausun, ”Enke-
leitä on olemassa” ja kysyn ”Oletko nähnyt enkeleitä?” olen 
jo tuottanut mielikuvituksen luomat oliot, enkelit, ja antanut 
niille olemassaolon lahjan. Olen ajatellut enkeleitä, enkä osaa 
enää tehdä eroa ajatuksen ja olemassa olevan uskomukseni 
välillä. Ajattelen helvettiä, joten helvetti on olemassa, sen on 
oltava olemassa, koska ajattelen sitä.”

Tässä on kirja, joka varmasti nostattaa Suomessa huolimat-
ta pinnallistuneesta keskustelukulttuurista ja totuudenjälkei-
sestä ajasta, paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Airaksisen 
uutuuskirja on myös lajissaan harvinaisen omakohtainen sekä 
kaunokirjallinen tuote kuin Augustinuksen “Tunnustukset”.

Kirjan lopussa Airaksinen kysyy, Miksi katsoa menneisyy-
teen, kun kirkko tänään on aivan eri laitos kuin ennen? Näin 
se vain hänestä on, mitä sillä on väliä, mitä ennen tapahtui, 
paitsi tietysti Suomessa missä kirkko vaalii asemaansa perin-
teen kantajana.

Hän päättää “synkän kirkkopoliittisen yksinpuhelunsa 
hengellisyydestä” arvoituksellisiin sanoihin ikään kuin lai-
haksi sovintoyritykseksi kristinuskon ja sen Jumalan kanssa 
lyötyään sitä ennen kuolleeksi julistetun Jahven arkkuun ne 
naulat syviin pohjiin saakka, jotka aikoinaan Nietzsche sinne 
heiveröisin käsin omassa hulluudessa paukutti odottamaan 
lopullista niittaamista: Vastuuta menneisyydestä on paha kan-
taa, mutta kannettava se silti on.

Mitä luulette, että tähän vastaisi epä-älyllisenä äksyilijä-
nä ja harvinaisen vihaisena tuittupäänä omiensa keskuudes-
sa tunnettu ortodoksiarkkipiispa Leo, joka tonttumaisen 
luonteensa keskellä ”pyhänä hengellisenä auktoriteettina” 
hämää kaikki muita paitsi hänet hyvin tuntevaa älykköä ja 
suvaitsevaa luterilaista Kuopion ex-piispa Wille Riekkistä, 
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ensin joko tieten tahtoen tai tahtomattaan luulemaan häntä 
varomattomasti lepsuksi tai peräti omassa kehuissaan viih-
tyväksi laiskanpulleaksi ja saamattomaksi nahjukseksi, joka 
on enemmän kiinnostunut pöydän antimista kuin siitä mistä 
pöydässä puhutaan lähes kolmimetrisen verorahoilla lihotetun 
ympärysmittansa takia. 

Ortodoksiarkkipiispaa ei ole katsominen ulkonäköönsä, 
sillä kirkkoaan hän johtaa yhtä rautaisin ottein ellei kovem-
minkin kuin vanhan ajan hirmuhallintoja kirkkojen suojissa 
harrastaneet sadistiset psykopaattikirkkoruhtinaat.

”Valo jää-Dostojevski, Gibran, Kazantzakis ja Jumalan 
mysteeri”-kirjassa Seppälä kirjoittaa aitouden etsinnästä ja 
hienotunteisesta olemisesta kiinnostuneena tutkijana kau-
nokirjallisen pehmeästi (eli hienotunteisen kiltisti ketään är-
syttämättä ihan kuin tähtäisi arkkipiispaksi) ja omakohtaisen 
tunnustavasti matkassaan kaunokirjallisuuden klassikkojen 
syliin kysymällä kohteliaan terävästi kirjansa alussa: millainen 
olisi se maailma, jossa jumalat kuolevat mutta jumaluus elää? 
Se maailma, josta Seppälä ei kirjoita eikä uskalla edes nähdä 
sitä hurjimmissa painajaisunissaan, on kylmä ja kovin ikävä 
ortodoksipappien valvoma uskonnollisen tiukkapipoisuuden 
maailma, joka löyhkäisi tekohurskaudelle. 

Mutta se ei ehkä hieman yllättäen olekaan kylmän las-
kelmoiva ja hävyttömän farisealainen kirkonmiehen, vaan 
munkki lipsauttaa vahingossa rivien välistä miksi ortodoksi-
kristityt ovat menettäneet älyllisen aloitteen lopullisesti kiin-
nostavina keskustelukumppaneina: teologian yksi perustehtä-
vistä on joskus ollut yritys rakentaa siltoja uskon ja tieteen (se 
ei kyllä varsinaisesti näytä toteutuvan edes äärivanhoillisen ja 
typerästi käyttäytyvän ortodoksiarkkipiispa Leon puheissa ja 
toimissa omiensa keskuudessa), hengellisen ja rationalistisen 
maailmankuvan välille: 

”Nykyään teologit ovat kuitenkin pitkälti antaneet perik-
si modernin tieteen, erityisesti luonnontieteiden haasteiden 
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edessä. Teologeilla on taipumus joko ghettoutua vanhojen 
kysymysten ja käsitteiden pariin tai ryhtyä todistelemaan tie-
teellisyyttään alkamalla kritisoida kristinuskon pilareita. 

Kummankinlainen laiminlyönti voi tapahtua huomaamat-
ta tai hyvässä tarkoituksessa, mutta molemmissa tapauksissa 
maailmankuvan suuret kysymykset jäävät odottamaan vas-
tauksia, etsijät suuntaavat pois heidän luotaan. Viime vuo-
sikymmeninä elämän syvintä merkitystä onkin etsitty enem-
män taiteen kuin uskonnon piiristä.” 

Tämä kohta on lainattu Seppälän kirjan ensimmäisestä 
luvussa ”Dostojevski tiedemiehen ja teologin silmin”, ja vaik-
ka se on lähellä historismin arkkivihollisen Hayden Whiten 
tulkintaa, mutta kuulostaa ontuvalta ja niin moneen kertaan 
kuululta selittelyltä rivien välistä voi aistia yllätyksekseen He-
rakleitoksen määritelmän Delfoin oraakkelista, ”joka ei puhu 
eikä vaikene vaan vihjaa”, ihan kuten Seppäläkin tekee kun 
hän väittää epätieteellisesti ja yhtä epäuskottavasti Dostoje-
vskin olevan kaikkein tehokkaimpia sidosaineita tieteellisen 
ja uskonnollisen maailmankuvan välillä, ja vieläpä erittäin 
antoisa kummastakin näkökulmasta. 

Tuekseen väitteelleen hän ottaa Albert Einsteinin totea-
muksen, että Dostojevski on antanut hänelle enemmän kuin 
kukaan tiedemies. Perinteisesti otettuna kyseessä on kuitenkin 
tyypillinen järki vastaan uskomukset-taistelu. Ortodoksien 
kannattaisi lukea enemmänkin mitä filosofi Badioun Paavali 
on oikein miehiään. Paavali on näet mielenkiintoinen kärsivä-
nä runoilijana riisuttuna loistosta ilman kristillistä sädekehää 
päänsä yläpuolella, sillä Pascalin vahvassa epäilyn imussa ateis-
tina Badiou yrittää herättää Paavalin henkeen uutena Lenini-
nä, jolle Kristus olisi ollut monimielinen Marx. 

Tätä mielikuvaa jalostettaessa, Badioun Paavalista tulee ny-
kyajan esikuva, jos Paavalia osaa lukea oikein ilman kaanonin 
ja dogmien älyllisesti kuristavaa ja ihmisen ajattelua pienen-
tävää vaikutusta, ortodoksisuuden oikeaa olemusta etsiville 
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hulluille rohkelikoille totuuden etsimisessään.
Minun on vaikea ymmärtää, etteivät ihmiset, eivät oppi-

neetkaan, uskovaisista nyt puhumattakaan, osaa lukea tekstejä 
oikein. Ne eivät ole salaisuuksien paljastamista varten tehty-
jä avoimia tunnustuskirjoja, vaan pikemminkin salaisuuksia 
piilottavia ja valikoivaa totuutta esittäviä ohjekirjoja. Eivät 
siis totta kirjaimellisesti siinä takuuvarmassa luulossa, mikä 
suomalaisilla on kirjoitettuun tekstiin ja millä tavalla orto-
doksiuskovaiset lukevat Pyhää Raamattua yhtä tarkkaan pilk-
kuakaan unohtamatta tai muuttamatta kuin piru.

On sanomattakin selvää ettei länsimaisen kulttuurin yh-
teen tärkeimmistä kirjoista ole päästetty avoimen haastavaa 
spekulatiivista aineistoa esimerkiksi Paavalista rakkautensa 
vankeutensa aikana tutustumaansa kuvankauniiseen orjapoi-
ka Onesimokseen, josta hän kirjoitti ystävälleen Filemonille, 
jonka luota orjapoika oli karannut, että hän ottaisi pian van-
kilasta vapautuvan Onesimoksen ystävällisesti takaisin, eikä 
rankaisisi häntä. 

Paavalin tunteet Filemonilta karannutta orjaa kohtaan 
olivat läikkyvät ja tunteelliset. Hän oli saanut kokea vankilas-
sa lyhyen ja hekumallisen tosiystävyyden, josta oli kasvanut 
miesten välinen sanaton rakkaussuhde, jossa kumpikin katse-
livat salaa toisiaan ihaillen ja syvällisesti huokaillen sydämien 
pakahtuessa onnen ja mielihyvän tunteesta toistensa lähellä. 

Paavali ei tunnistanut rakkautta itsessään, mutta puki sen 
kauniina sanoina kirjeessään Filemonille veljelliseksi ystävyy-
deksi Onesimosta kohtaan. Hän kertoi kirjeessään tulleensa 
vankilassa Onesimoksen ”isäksi” ja kastaneensa hänet. Sitten 
hän räväytti rivien välistä unhoon maailmankirjallisuudessa 
jääneen yhden ehkä suurimman piilohomon salaisen rakkau-
dentunnustuksen, josta jopa kuolemaa Thomas Mannin Ve-
netsiassa tekevä kirjailija olisi ollut kateellinen. 

Hän kirjoitti, että ennen orja oli entiselle isännälleen 
hyödytön, mutta nyt hänestä oli hyötyä helle kummallekin. 
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Paavalin kiihkeä kiintymys orjapoikaan oli harvinaista hänen-
laiseltaan syvälle oikeat tunteensa tukahduttaneelta, ja omat 
salaiset halunsa julistuksiin, ja julkiseen elämäänsä piilotta-
neelta ovelalta manipuloitsijalta, joka halusi ohjata ihmisten 
mieliä järjestämällä kaiken niin selväksi ankaran ja kaikkea 
neuroottisen mustasukkaisesti silmällä pitävän ja valvovan 
jumalansa avulla, ettei pienellekään epäilylle, sivusta häiritse-
mään tuleville ongelmille tai haaveille olisi jäänyt häiritsevästi 
sijaa.

Kaikki tämä siksi ettei ajatus ylevästä karkaisi hakoteille ja 
sekoittaisi hänen hyvin järjestyneen maailmansa ennalta-ar-
vattavuutta kohtalokkailla syrjähypyillään juoksuttamalla 
vanhaa turhaan harhaan, näyttämällä kaikesta kieltäytyneelle 
silmien eteen kaikki ne elämän suuret herkut, joista hän oli 
aiemmin itseään ankarasti rangaistuksen uhalla kieltäytynyt 
nauttimasta, ennen kuin tapasi vankilassa kohtalokkaasti 
Onesimoksen, joka avasi hänen tunnelukkonsa ja ovensa niil-
le alueille joiden olemassaolosta hän ei ollut aiemmin muka 
tiennyt mitään. 

Paavali yritti kautta rantain saada Onesimoksen itselleen, 
ja kirjoitti tunteisiin vetoavasti Filemonille, että pitäisi kyl-
lä mielellään Onesimoksen itsellään, jotta hän voisi palvella 
Jeesus Kristusta sinun puolestasi. Hän pyysi isäntää ottamaan 
orjansa takaisin ”rakkaana veljenä”, joka viittasi verhotusti sii-
hen, että Paavali oli vihdoinkin ymmärtänyt, mikä miesten 
välisissä suhteissa oli tärkeintä: rakkaus, mutta ei platoninen 
vaan se oikea kullinläiske ja spermanhajuinen tosirakkaus, 
josta hän ei tietenkään (tai kuka piilohomo lie nuokin hänen 
nimiinsä pannut tekstit onkaan kirjoittanut ymmärtäen hyvin 
”yskän”?) halunnut, uskaltanut ja olisi edes voinut kirjoittaa. 

Paavali intoutui Onesimoksen rohkaisemana julistamaan 
nyt tätä, ”uutta veljellisen rakkauden”, sanomaa ympäri haja-
naisia seurakuntia kirjoittamalla, että oli yhdentekevää olitko 
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, 
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sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olitte yksi. Hän myös ymmär-
si, että meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, 
orjia tai vapautettuja, oli kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja 
sama henki oli yhdistänyt meidät. Kaikki me olimme saaneet 
juoda samaa henkeä. Tämän kokemuksen jälkeen Paavali kes-
kittyi puheissaan siihen, että kristittyjen tuli osoittaa erityistä 
rakkautta toisiaan kohtaan. 

Ihan kuin hän olisi vihdoinkin tajunnut henkilökohtaises-
ti Onesimoksessa koskettavan syvimmän Jeesus Kristuksen 
opetuksen tekopyhää ja hurskastelevaa hengellisyyttä vastaan, 
jossa asiat monimutkaistettiin, karkotettiin hyvästä alkuperäs-
tään, nostettiin yläilmoihin korkeuksiin ihailtaviksi, ei inhi-
millisiksi, hävitettiin arkitodellisuudestamme, ja hengellistet-
tiin löyhkääviksi muumioiksi, niin että aikaisemmin elämälle 
niin tärkeä ja totuudellinen kokemuksellinen arki unohdettiin 
tahallaan, ja ihmisistä tehtiin esineitä, ja kovien vaatimusten 
moraalilla kuristetuista tunteista veistettyjä patsaita.

Sen sijaan että he olisivat ymmärtäneet kaiken tämän ole-
van vain ihmisen omaa typerää ja julmaa kahlitsematonta 
halujen itsekkyyttä, jossa oikeaa hengellisyyttä olisi nauru 
pöhöttyneille valheille, sohaisu niiden silmän puhkaisevaksi 
mätäpaiseiden poistajaksi, ja katseen kääntämiseksi takaisin 
ihmisen puoleen, hänen huoliensa kuuntelemista tarkalla 
korvalla, ja hänen huolistaan huolehtimista, niin että sinne 
olisi aina tervetullut rakkaus kaikkine sen rikkaine omine il-
menemismuotoineen, yötä päivää elämänsä harhateillä ilman 
rakkautta eksyneen kadonnutta homokulkuria pelastamaan. 

Koska näytti siltä, että aina nämä vihaiset, rumat, tiukka-
pipot ja valtaa ja rahaa itselleen muiden kustannuksella ha-
muavat ukkelit vastustivat aina kreikkalaisen Eroksen vallassa 
olevia kauniita, ja siitä iloitsevia nautinnonhaluisia dionyysisiä 
seikkailijoita, jotka haistattivat kunnolla pitkät paskat kaikille 
teeskentelijöille, jäykistelijöille ja humpuukimaakareille, jot-
ka vaahtosivat suu vaahdossa milloin minkäkin älyttömyyden 
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puolesta, milloin mitäkin ihanaa ja elämää sulostuttavaa asiaa 
vastaan, ihan kuin se että joku nauttii rakkaudesta, olisi joten-
kin elämää rumentava ja halventava asia, oli selvää ettei Paava-
likaan olisi uskaltanut, kuten ei kukaan muukaan vähemmän 
rohkea, sitä mitä sisimmissään oikeasti oli.

Tästäkään asiasta ei ortodoksipiireissä saa sanoa halaistua 
sanaa. Ei edes epäillä tai hengittää epäilyn siemeniä sisäänsä. 
Siitä pitää huolen kaanonit ja dogmit. Ja kun epäsuosittu ja 
kylmäksi kapakalaksi, mitä ymmärtämiseen ja empaattisuu-
teen tulee, tiedetty arkkipiispa Leo joskus itsestään ja elämäs-
tään pitkän savolaiskaavan mukaan laveasti kertoessaan hy-
myilee vahvasti idealisoiduille maalaisjutuilleen, hän näyttää 
yhtä vakuuttavasti syyntakeettomalta Jumalansa hylkäämältä 
orpopirulta ihmisyyteen ja omaan olemiseensa kuin Mad Max 
Ukkosenmyrsky-elokuvan vähämielinen jättiläinen hävittyään 
taistelunsa Mel Gibsonin esittämälle sankarille riisuttuaan mi-
notaurus-päähineensä, minkä alta paljastui hämmentyneesti 
hymyillyt ja vammainen pikkulapsenpää.

Eräs ortodoksivaikuttaja kertoo saman kaavan toistuvan 
aina tapaamisissa korkeasti kunnioitetuksi esipaimeneksi 
kutsutun Leon kanssa. Kun arkkipiispa on juonut kaksi kan-
nullista teetä runsaalla hunajalla makeutettuna ja ahminut 
lyhyessä ajassa itseensä lisäksi muutaman piparipaketillisen 
lisäksi yhden pullapelillisen tuoretta rusinapullaa, hänen il-
meensä vääntyy tuskasta ja hän nousee äkillisesti ylös nostaen 
majasteetillisesti korkeakirkollisen papinkauhtanansa helmaa, 
ja ilmoittaa juhlallisesti käyvänsä työhuoneessaan eli käymä-
lässä ”tärkeillä asioilla”. 

Arkkipiispa kertoi tuntemalleni ortodoksivaikuttajal-
le palattuaan verhottuna anteeksipyyntönä samalle päivälle 
osuneen runsaasta aamiaispöydästään tunnetussa hotellissa 
aamiaispalaverin lisäksi Kuopion parhaassa ravintolassa lou-
nastapaamisen sekä kahvitilaisuuden uunituoreiden ja aitojen 
maukkaiden tanskalaisten viinereiden kera keskustan suosi-
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tussa kahvilassa ja vielä päivällisen texasilaisia kilon häränpih-
veihin erikoistuneessa erikoisravintolassa, ja siinä välissä vielä 
ennen teehetkeämme raviradalla kahvit pullineen sekä vielä 
kotimatkalla Hesburgerissa tuplapihviateria isoilla ranskalai-
silla ja juomalla huikopaloina ennen edustustiloissa odotta-
nutta pulla- ja pipari-iltapalaa teekannuineen ja hunajineen.

Kun joku uskaltaa kysyä, oliko arkkipiispa lihansyöjä, hän 
katsoo kysyjää kuulemma ensimmäistä kertaa silmiin eikä 
katse ole silloin isällisen ystävällinen tai ymmärtävä, vaan 
julkean ilkeä ja pirullinen kuin omasta erinomaisuudesta ja 
oppilaidensa huonoudesta vakuuttuneella maalaisopettajalla, 
kun arkkipiispa muutaman kilon keveämpänä ennen hur-
jaa pullanmössötystä ja kiivastahtista piparien mättöä vastaa 
mahtipontisesti syvällä rintaäänellään, että tietenkin olihan 
hänen mukaansa Jumala tarkoittanut ihmisen luomakunnasta 
täysin sielun ja ruumiin voimin nauttivaksi lapsekseen, jonka 
ei pitänyt karsastaa pistää suuhunsa mitään hänen luomaansa, 
sellaista herkkua, joka maistui hyvältä ja teki ihmisen onnel-
liseksi.

Tämä jumalattomasti itsensä lihottanut korkea orto-
doksinen esimaistajan ortodoksivaikuttaja kertoo menevän 
korkeasti pyhitetylle pytylle tyhjentämään työpäivän velvol-
lisuuksista täyttynyttä arkkipiispallista suolistoaan hyräillen 
usein samalla hiljaa samalla muusikko Eeki Mantereen eli 
Hullujussin Viktor Kalborekin 70-luvulla tunnetuksi tekemää 
renkutusta ”Pikku pukki kakki kalliolle”.

Katolisessa kirkossa kirkon pään ehdoton auktoriteetti ja 
rooli jyrkän moraalin ja oppien vartijana on symbolinen. Or-
todoksikirkossa se on ehdoton. Mutta silloin vastata tajuan, 
ettei ortodoksiarkkipiispa ole syvällä sisimmillään toisissa ai-
voissaan suolistossaan uskovainen eikä oikea ortodoksi vaan 
syvästi jumalansa kaikkialla luonnossa, ihmisissä, sanoissa ja 
teoissa näkevä tarujen panteistinen karjalainen satuilijasyöp-
pö, joka haluaa syödä Jumalan, idän ailahteleva ja kaikkeen 
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sopeutuva helppoheikki, jonka maalliseen menoon hyvin so-
peutuvaista maailmankuvaa kuvaa kiinalaisviisaus siitä, ettei 
tärkeintä ole se minkä värinen kissa on vaan se, että kissa 
pyydystää hiiriä. 

Monia ortodokseja, jotka paastoavat koko kevään arkki-
piispan ahneus ja syömistavat etovat ja hävettävät sekä luo-
makunnan että Jumalan karkeana pilkkaamisena. Tarinan 
minulle kertonut ortodoksivaikuttaja kertoi miettineensä sen 
tuskallisen pitkän ajan minkä hän vietti piispallisessa hotelli 
helpotuksessa, että jos tavallisella newyorkilaisella heteromie-
hellä kuolemantutkimuksessa löytyy tavallisesti puoli kiloa 
sulamatonta punaista lihaa suolistaan, mitä mahtaa löytyä 
viisi kuusi kertaa isommalta ortodoksiarkkipiispalta sen jäl-
keen kun hän on tehnyt tällä syömisvauhdilla kuusipäiväistä 
edustustyöviikkoaan velvollisuudentunnosta joka ilmaispalan 
suuhunsa tunkien? Ja onko Jumalan tahto se, että ahne ark-
kipiispa ahmii suuhunsa kaiken kuolleen ja elävän missä on 
vähänkin rasvaa, sokeria tai kermaa?

Kun arkkipiispa yleensä muutaman kymmenen minuutin 
jälkeen vapautuu täysistunnostaan, hän näyttää vihdoinkin jo 
hieman ihmiseltä naamion takaa ja vapautuneelta ihan kuin 
olisi laihtunut muutaman kilon. Omalla traagisella tavallaan 
hän on silloin ”syömisvelvotteineen” se sama Kullervo mistä 
Leena Kirstinä kirjoittaa kirjassaan ”Kirjallisuutemme lyhyt 
historia” (Laatusana Oy 2017). 

Kiven Kullervo on syvempi ja osuvampi kuvaus suoma-
laisen miehen psykopatologiasta ja vihasta kuin sieltä täältä 
erilaisista maailmojen legendoista omaan Kullervoonsa poi-
mineen Lönrothin jäykässä ja romanttisessa ”Kalevalassa”. 
Siksi se sopii kuvaamaan myös oman minänsä, tunteensa ja 
intohimonsa visusti muiden silmiltä ja korvilta piilottaneen 
ortodoksiarkkipiispa Leon syvintä olemusta tai olematto-
muutta, ja ikävänä sekä ratkaisemattomana ongelmana orto-
dokseille kostonhimoisena ja pahaa tarkoittavana Kullervona, 



468

sillä jotain kummallista ja luvattoman häpeällistä hänessä on 
Kirstinän kirjassaan kuvaaman Kiven ”Kullervon”-tarinan 
tavoin:

”Kiven Kullervossa astuu ensimmäisessä näytöksessä 
näyttämölle kultakiharainen orjan poltinmerkillä merkitty 
nuorukainen ystävänsä Kimmon kanssa, joka on salaa mur-
hannut erään untamolaisen. Muistellaan rauhan aikaa, jol-
loin Väinämöisen kannel soi ja yhdessä mentiin Pohjolaan. 
Kullervon isäntä Untamo näkee pahoja enneunia tulevasta 
tuhosta ja keskustelee niistä vaimonsa kanssa niin kuin Sha-
kespearen Macbeth kuningattarensa kanssa. Nyyrikki, pel-
kuri ja juoruilija, kertoo, että Kullervon vanhemmat elävät. 
Toisessa näytöksessä Kullervo on Ilmarisen paimenena ja 
saa emännältä kivisen eväsleivän. Ajatar ja Sinipiika, paha ja 
hyvä hengetär, käyvät kamppailua Kullervon sielusta, jossa 
herää kostonhimo. Kullervo on tienhaarassa kuin Herakles. 
Hän valitsee turmion tien. Ilmarisen emännän herjaus on 
laukaissut Kullervossa tappajan. Romantiikan traaginen iro-
nia toteutuu, sillä Kullervo huomaa salaa rakastaneensa Poh-
jolan tytärtä, Ilmarisen emäntää. Juoni seurailee Kalevalaa. 
Traaginen ja koominen vuorottelevat niin kuin Shakespearen 
tragedioissa. Humoristista kevennystä on kohtauksessa, jos-
sa Kullervo kokoaa joukkojaan, paimenet keskustelevat ja 
humalaiset soturit uhoavat. Kullervon uhmamieli ja synk-
kyys tekevät hänestä Byronin ritari Haraldin, Don Juanin 
ja Viktor Hugon vapaustaistelija Hernanin sukulaissielun. 
Kullervoa kalvaa identiteettikriisi. Hän ei suostu olemaan 
orja, koska hän ei ole syntynyt orjaksi.”

Tällä hetkellä ortodoksipiireissä ollaan odottavalla kan-
nalla. Kulissien takana etsitään jo kuumeisesti ilkeälle ja 
karvaiselle sisar Arsenialle riittävän vahvaa ei-luterilaistaus-
taista ei-homoehdokasta. Ortodoksiarkkipiispan kuolemaa 
odotetaan samoin pelonsekaisin tuntein ortodoksipappien 
keskuudessa kuin aikoinaan Kiinassa ensimmäisen keisari 
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Qin Shi Huangin kuolemaa, mistä lähtien keisarin kuolema 
merkitsi Kiinassa epävarmuutta ja valtataisteluja kulissien ta-
kana (lopulta tieto ensimmäisen Kiinan keisarin kuolemasta 
johti talonpoikaiskapinaan ja muutamassa vuodessa Huanqin 
dynastia syöstiin vallasta). 

Ihan samalla tavalla kuin suomalaisten ortodoksien kes-
kuudessa arkkipiispan kuolema merkitsee taas hajanaisessa 
ja sekä henkisesti että taloudellisesti konkurssin partaalla 
olevassa kirkossa tunteiden kuumenemista todennäköisesti 
pitkäksi valtataisteluksi ja käsirysyksi mustahameisten, kar-
vaisten, naismaisten ja partasuisten pappismiesten välillä - ja 
todennäköisesti siihen, että Suomen ortodoksikirkko hajo-
aa ja Moskovan patriarkaatti perustaa maahan uhkailujensa 
mukaan ”oikeaa ortodoksiuskoa levittävän venäläisjohtoisen 
ortodoksikirkon”.

Saattaa olla että jo seuraava ortodoksiarkkipiispa on ve-
näläistaustainen, sillä sen verran kovaa painostamista Venä-
jän rikas ja vaikutusvaltainen kirkko käy pientä ja köyhää 
Suomen ortodoksikirkkoa vastaan odottaen sen tipahtavan 
äiti-Venäjän isällisen kirkon (kuoleman)syleilyyn kuin kypsä 
(mätä) omena yhtä vaivattomasti sen jälkeen kun ensin ylei-
sökadosta kärsivä ja ylihinnoiteltu matkailukeskus Uusi-Va-
lamo on mennyt Sergein töppäilyjen ja älyttömän sinisilmäi-
syyden takia konkurssiin ja sen jälkeen koko muu kirkko.

Hintakaan ei tunnu etnisistä ja oikeista ortodokseista 
mitenkään kovalta, sillä se takaa ainakin sen, ettei ilkeä ja 
koppava karvainen sisar Arsenia pääse vallanhimossaan ku-
rittamaan oikeauskoisia ortodokseja enempää kuin mitä on 
tehnyt yrittäessään muuttaa koko kirkon yhdeksi tylsän hal-
juksi amatööri-ikoniksi, ihan kuin hän itsekin on suurista 
kuvitelmistaan huolimatta. 

Venäjän ortodoksikirkko haluaa unohtaa metropoliitta 
Ambrosiuksen ekumenian ja uustulkinnat ortodoksisesta 
suvaitsevaisuudesta siivoamalla ensin luterilaistaustaisen ho-
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mojengin kirkon johtotehtävistä eräänlaisiksi unohdetuiksi 
”Inarin matkapapeiksi” kirkkoviinihöyryissä ruikuttamaan 
omaa surkeuttaan papillisissa vehkeissä johonkin mitättömän 
pieneen ja kirkon keskushallinnon ohjaamaan seurakuntaan 
muutaman huivipäisen mummon sielunelämän hoitajaksi 
pois tieltä tekemästä enemmän hallaa sekä itse ortodoksikir-
kolle että oikealle ja alkuperäiselle ortodoksiuskolle, kuten 
he nykyisin tekevät kuten häpeällisenä esimerkkinä Andreas 
Larikka nunnaluostari Lintulan pappina. 

Se on sääli, sillä ortodoksinen etsijä on nykymaailmassa 
yhtä eksyksissä ja yksin kuin Carl Julius Lenströmin vuonna 
1836 Hegelin estetiikan ja filosofian hengessä kirjassaan ”Till 
Läröbok i Ästhetiken” kuvaaman traagisen hahmon päätön 
arkkityyppikin:

”Traagista on kaikki, joka osoittaa aatteen voiton taiste-
lussa näennäisesti voitokasta katoavaisuutta kohtaan. Juma-
lallinen ihmisessä, järjen ja tahdon voima sekä olemassaolon 
korkeimmat periaatteet joutuvat ristiriitaan matalampien 
määritysten ja alempiarvoisten lakien kanssa ja osoittavat 
voittavan voimansa yksilön ruumiillisessa tuhoutumisessa, 
hänen ajallisen olemassaolon loppuessa.”

Mutta tämänhän me tiedämme jo hyvin luettuamme 
huolellisesti läpi professori Timo Airaksisen uutuuskirjan 
”Ihmemaan tarinoita - kolme sarjaa ajatuksia henkisyydestä, 
hengellisyydestä ja uskonnoista”, kun hän kysyy, mihin kaik-
keen ihmeelliseen ihmisen pitikään uskoa:

”Tuo suuren rajan tuntumassa ilakoiva komedia näkyy 
parhaiten katselemalla ja kysymällä pyhän ilmenemistä ih-
misen maailmassa. Se piiloutuu fetisistisen ilmiasunsa taakse 
ja varoittaa koskemasta hirveän rangaistuksen uhalla. Kaikki 
tämä lakkaa olemasta metaforista, kun siirrytään miettimään 
taivaallisia asioita. Päinvastoin, ihmiselle joka kuuntelee, ker-
rotaan tarina käyttäen totuuden kieltä, siis suorasanaisesti ja 
yksikäsitteisesti ilman mitään kielellisiä temppuja.”
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Miksi Markiisi de 
Sade on tärkein 

nykyajan 
uskontokriitikko?

”Jos ateismi leviäisi yleisesti, silloin kaikki uskonnon oksat 
tuhoutuisivat ja leikattaisiin juuresta. Ei enää teologisia sotia, 
ei enää uskonnon sotilaita, kammottavia sotilaita! Pyhän myr-
kyn tartuttama luonto ottaisi takaisin oikeutensa ja puhtau-
tensa. Kaikelle muulle äänelle kuuroina rauhalliset kuolevaiset 
eivät seuraisi kuin oman yksilöytensä pakottamia neuvoja.”

-Julien Offray de la Mettrie ”Ihmiskone (19747) -kirjas-
saan

Pitää tunnustaa nöyrästi etten olisi uskonut ensimmäistä 
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esseekirjaani ”Anteeksipyyntö ei auta – ja muita epätoivon 
esseitä” (Kulttuuriklubi 2017) kirjoittaessani, millaisen pe-
don amerikkalaiset päästivät irti äänestäessään Trumpin 
maailman mahtavimpaan virkaan sekoilemaan ja horjutta-
maan länsimaista vallan status quota ”totuudenjälkeisen ajan 
infernaalisina ja kakofonisina alkufanfaareina – minä kun 
olen Blomstedtin sanojen mukaan enemmän identiteetti- ja 
ideologiatyyppi, jonkinlainen moderni platonikko, joka on 
enemmän kiinnostunut ideoista kuin siitä käytännöllisestä 
liasta, joka niitä tuhrii. 

Nykytotuudenjälkeinen aika Augustinuksen jälkeen on 
kuin suoraan 50-luvun maccarthyrismin pahimmista paina-
jaisista labyrintissä, mistä ei ole ulospääsyä, koska vaihtoehtoja 
ei ole peilimaailman kaltaisessa pelottavassa kauhutodellisuu-
dessa, missä tahdon heikkous selittää paljon ihmisten mielet-
tömyyttä. Mutta ei jotain pahaa ettei siitä myös seuraisi jotain 
hyvää, kuten tässäkin tapauksessa. 

Ajattelevat ja vastuuntuntoiset ihmiset niin vasemmalla 
kuin oikeallakin ovat osin unohtaneet keskinäiset riitansa ja 
yhdistäneet voimansa saadakseen yhdessä väännettyä muu-
toksen suunnan parempaa kohti. Ihmiskunta ei ole tuhoon 
tuomittu. 

Trump on vain varoitusmerkki siitä, miten pahasti pieleen 
asiat voivat mennä, jos ihmiset suhtautuvat yhteiseen päätök-
sentekoon ja demokratiaan yhtä huolettoman välinpitämättö-
mästi kuin Usassa, jossa vaaleissa äänestäneitä on reilusti alle 
puolet äänioikeutetuista.

Eipä olla kristillisen tekopyhiä ja nähdä malkaa rapakon 
takaisen ison veljen silmissä, sillä totuudenjälkeinen aika ei 
olisi mahdollinen ilman katteetonta optimismia toiveina ja 
lupauksina ympäristöönsä ammatikseen levittelevää sosialide-
mokraattis-kristillistä papistoa ja sen tukena tomerasti hääri-
vää ruohonjuuritason tehokasta selittelykoneistoa tätiarmei-
jan mukatodellisuuden hölynpölyn byrokratialla johdettuna.
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”Mitä jos pidättäytyisimme kääntämästä kaiken optimis-
mille?” 

Näin kysyi Suomen satavuotisjuhlien aattona aiheellises-
ti syvällisen keskusteluvajeen suomalaisista arvoista löytänyt 
maan tunnetuin moraalifilosofi, professori Timo Airaksinen 
- joka on parasta, mitä itsenäisen satavuotias Suomi on saanut 
itselleen lahjaksi kasvatettua - Ciceron tavoin sujuvalla kielellä 
kirjassaan ”Sinivalkoinen Suomi: (Arktinen Banaani 2016)”, 
minkä olisi pitänyt olla ehdottomasti tärkeytensä takia saman 
vuoden tieto-Finlandia-ehdokkaana, sillä herkimmillään kir-
ja tallentaa sydämiimme jälki-impressionististen taiteilijoiden 
tavoin hetkellisyyden ja ohikiitävyyden tunteen, ja etenee ta-
saisesti ja tietyllä tavalla vaivattomasti.

Airaksisen kirjan motoksi sopisi hyvin sir Francis Baco-
nin neuvo siitä, että älä lue siksi että voisit väittää vastaan 
ja hämmentää, että voisit uskoa ja pitää itsestään selvänä tai 
löytää puhumisen tai keskustelun aihetta, vaan että osaisit 
punnita ja harkita varsinkin kun on kyseessä niinkin vaikea 
abstraktio, kuin tulevien tapahtumien vertaaminen mennei-
siin, jossa joku voi olla Ludvig Wittgensteinin sanoin valmis 
sanomaan, että vaikka menneet tapahtumat eivät todella ole 
olemassa täydessä päivänvalossa, ne ovat olemassa eräänlaises-
sa alamaailmassa, johon ne ovat joutuneet todellisesta elämäs-
tä, kun taas tulevilla tapahtumilla ei ole edes tätä varjomaista 
olemassaoloa.

Nykyisin identiteetin määrittelemisellä on hallitseva asema 
maailmankatsomuksessamme varsinkin kun Walter Benjamin 
mukaan tärkeintä sanottavaansa ihminen ei aina julista ää-
neen: hiljaisuudessakaan hän ei sitä usko lähimmilleen. 

Se miten ihmiset määrittelevät itsensä ja identiteettinsä 
yhteisössä vaikuttaa siihen miten he ymmärtävät oman mo-
raalinsa ja totuutensa maailmassa, jonka he haluavat ja usko-
vat olevan muuttumaton ja heille tehty, vaikka kummallista 
kyllä kukaan ei tunnu muistavan jo Platonin piikitelleen näitä 
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kohtaloonsa nöyrästi alistuneita astrologisen fatalismin uhre-
ja, sekä niitä, jotka uskoivat asioiden toistumisen käsitteeseen 
sen ahtaassa stoalaisessa merkityksessä.

Juuri tässä kohdin kulttuurissamme nähdään missä, kris-
tinusko meni metsään. Tekopyhyys ja valheelliset vakuuttelut 
elämästä ovat juuri sitä kaikkein pahinta, mitä kristinusko voi 
tarjota epätoivoisille ihmisille, joille pitäisi puhua totta, jotta 
he voisivat itse kääntää elämänsä suunnan paremmaksi eikä 
vain odottaa kädet ristissä kotona että joku tekisi sen heidän 
rukoustensa jälkeen heille.

Pohja on liian vakaa ja arvokas, että kukaan uskaltaisi ky-
seenalaistaa sitä. Se on Descartesin varmuuden tavoittelua 
tiedon avulla hegeliläisellä oletuksella lisättynä yhteiskunnas-
sa automaattisesti olevasta hyvästä, joka on kaikille yhteistä 
ja pitää vain käydä sieltä pois poimimassa, koska Hegelille 
ihminen oli valtiollis-historiallinen olento, jonka tarpeet oli 
selvästi luettavissa yhteiskunnan toiminnoista ja koko aika-
kauden arvoista ja etiikasta.

Professori Timo Airaksinen kirjoittaa oivallisen älykkäästi 
tästä samasta asiasta jo aiemmin myös kirjassaan ”Arvojen 
yhteiskunta” (WSOY 1994):

”Hyvinvointiyhteiskunta saattaa joutuessaan luopumaan 
hegeliläisestä holhous- ja komentamisrakenteestaan, turvau-
tua reilun pelin vaatimukseen. Suomessa tämä kehitys on jo 
lähtenyt liikkeelle. Yhteiskunta tuottaa lukuisia palveluita, 
joita ilman se voisi olla, mutta kun ne on tuotettu, havaitaan 
että ne ovat miellyttäviä. Samalla ohjataan elämää niin, että 
palvelut saadaan käyttöön. Samalla myönnetään palveluista 
maksamisen välttämättömyys ja sitoudutaan palveluiden ke-
hittymiseen. Sitoumus merkitsee kehittäjälle avointa ja ajalli-
sesti rajoittamatonta valtakirjaa. Hyvinvointi tekee yksilöistä 
yhteiskunnan velkaantumisen tahdottoman takuumiehen.”

Juuri niin he peruskristityt, länsimaisen tekopyhyyden ja 
teeskentelyn tuloksena syntyneet tapakristityt nimittäin usko-
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vat naiiviudessaan vilpittömästi, koska niin heille on opetettu 
1500-luvulta lähtien, että kaikki paha, jopa pahin on vain 
puutetta tai epätäydellisyyttä – hyvän vajausta joka on kor-
jattavissa lisäämällä hyvän rihmastoja syvällä, pohjimmiltaan 
hyvän ja hyvää tarkoittavan yhteiskunnan sisällä. 

Idealistien aikaisempi sytytyslanka, vaistomainen halu, ei 
enää riitä enää edes pienen maailmanparannuksen roihun 
alkukipinöiksi. Sitä olisi jalostettava, hiottava kirkkaaksi ti-
mantiksi, sillä jos idealistinen intohimo jää jalostamatta ja 
kääntyy vain aineellisen tavoitteluksi kuten vuonna 2017 He-
sarin tunnettu juttu valemedioista, se voi muuttua tuhoisaksi 
ja raunioittaa moraalin lisäksi kokonaiset kansakunnat, jolloin 
arvorelativistisesti vain pahuus olisi enää kannattavaa bisnestä.

Ja ihan kuin Platonin filosofiankin tehtävänä oli saada ai-
kaan moraalista ja älyllistä kehitystä, Airaksinenkin näyttää 
omaksuneen Sokrateelta riippumattomuuden, tietoisuuden 
itsetuntemuksen rajoista, tietoisuuden älyllisen keskustelun 
mahdollisuuksista, sekä yleisen epäilyn kaikkea olevaista koh-
taan. Tämä motiivi pohjautuu kaiken vahvaan epäilyyn ja ih-
mettelyyn myös Airaksisella, sillä hänellä on komisario Co-
lumbosta tuttu tapa myöntää näennäisesti neuvottomuutensa.

Ensimmäiseksi hän neuvoo meitä lopettamaan turhan 
näpräilyn mitättömien asioiden parissa ja keskittymään oleel-
liseen, koska hänen mielestään, vaikka näpertelyn parissa on 
kivaa, ja harvoin hyödyllistä, se on usein vaarallista ja yhtä 
tarkoituksetonta, sillä siinä sivussa ihminen unohtaa ihan 
varmasti Caton ehdottoman eettisyyden: yksilön yhteisönsä 
hyväksi tekemien palvelusten tärkeyden yksilön ja yhteisen 
moraalin selkärankana. 

Kirja herätti heti alussa yhden tärkeän kysymyksen: ovatko 
hyveet enää radikaali haaste yleiselle etiikalle ja pitääkö vielä 
paikkansa Joseph Gobbelsin vanha toteamus, siitä että pro-
pagandan päämäärän tuli olla kansan ymmärryksen tehokas 
muovaaminen siten, että kansa hyväksyi käsityksen siihen 
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nähden ylivoimaisen valtiojohdon tehtävistä ja tavoitteista 
siten, että se omistautuu halukkaasti ja ilman sisäistä vasta-
rintaa niiden toimeen panoon, ja ettemme oikein vieläkään 
ymmärrä ranskalaisfilosofi Michel Foucaultin tavoin inhimil-
lisen tiedon olevan pohjimmiltaan vallantahtoa, missä näky-
mätön valta piiloutuu ovelasti mieliimme, jota rangaistaan 
huomaamattomalla ja hienovaraisella kontrollilla.

Airaksisen tyylikkäästi polveilevaa, älykästä asiaproosateks-
tiä lukiessa tulee mieleen Michel de Montaigne, joka sanoi, 
että oli vaikeinta uskoa ihmisen horjumattomuuteen, hel-
pointa heidän horjuvuuteensa. Ja vaikkei näitä kysymyksiä 
ole Airaksiselle suoraan asetettu, hän vastaa niihin kuitenkin 
perusteellisesti ”totuuden asioiden ja ilmiöiden ympäriltä 
perkaavalla tyylillään, joka on hänen omien sanojensa mu-
kaan ”esseistinen pikemmin kuin pamfletistinen”. Airaksinen 
haastaa lisää Sinivalkoisessa kirjassaan vallitsevaa ajattelua ja 
sen taustaoletuksia jatkamalla epäsovinnaista kysymystään 
eteenpäin: 

”Loukkaahan se, mutta minkä sille sitten voi kun ruma 
sana sanotaan niin kuin se on”, antamalla tällä lauseella samal-
la epäilevälle ihmiselle luvan käyttää vapaasti aivojaan. 

Vaikka Airaksinen yrittää ystävällisesti tarjota avaimia 
avoimena olevien älyllisten kysymysten ratkaisuun, hän muis-
tuttaa lukijaa heti aluksi, etteivät ongelmat ole taloudellisia. 
Ehkä enemminkin miksi rehellisyydestä voi joutua maksa-
maan kohtuuttoman kovan hinnan, vaikka sen pitäisi olla 
koko yhteiselämän perusta- sanoihan jo Immanuel Kant, että 
ihmiset eivät voisi enää elää maailmassa jos oikeudenmukai-
suus katoaisi. 

Airaksiselle taloudellinen on oire, ei syy. Tässä vaiheessa 
lukijaa pitää varoittaa empaattisena älykkönä ja suuren ylei-
sön rakastamana yksityisajattelijana tunnetun Airaksisen vil-
jelemästä hienovaraisesta älyllisestä anarkiasta, johon sisältyy 
aimo annos tarttuvaa innostusta ja suorapuheisuutta, puhu-
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mattakaan rivien välistä suomalaisille käsittämätöntä ironiaa, 
mikä ilmenee siinä miten ovelasti hän osaa asetella viisaat sa-
nansa niin, että niitä pitää tarkasti pohtia ja miettiä mitä hän 
tällä kaikella sanoi tai ei sanonut, kuten tästä asiayhteydestään 
irrotetusta lauseenpätkästä näkyy” (…on ironinen, koska pin-
tarelativismi kohtaa syvämerkityksen kohtaaman totuuden ja 
joutuu sen uhriksi…).

Airaksisen Sinivalkoise-kirjan punaisena lankana voisi pi-
tää hyvin kahta stoalaista perustotuutta: ihmisen on kestet-
tävä osansa ja väistämättömään on sopeuduttava. Airaksinen 
ajattelun tehtävä on auttaa ihmistä katsomaan eteenpäin, ei 
taaksepäin. Siksi hän kysyy: miksi menneisyys on meille taak-
ka? Ja vastaa itse: ”Koska yhteiskunnan juuret ulottuvat syväl-
le menneisyyteen.”Airaksinen kuitenkin lohduttaa näkevänsä 
valoa tunnelin päässä, koska tulevaisuus on hänen mukaansa 
läsnä jo kaikessa olemisessamme ja tekemisessämme. 

Tässä piilee professori Airaksisen suuri viehätys ja hänen 
kirjojensa, joita on ilmestynyt jo paljon lukijaa viettelevä 
lumo, niin että ne pitää hotkaista kerralla yötä myöten pik-
kutunneille saakka (voi kun päämediaksi nousseesta netistä tai 
televisiosta tulisi joskus tällaista raikastavaa vettä synkeyden 
ja lohduttomuuden kuihduttamille kukille). Jotain tällaista 
filosofia on ollut 1500-luvulla humanistien aikaan ennen 
kuin 1600-luvun synkkämieliset matemaattista eksaktiutta ja 
varmuutta tavoitelleet nerot varastivat sen keskinäisiin hius-
tenhalkomisoperaatioihinsa.

Alamme siis alusta eli sanasta ja sen mahdista, jolloin ajatus 
ja kieli olivat maailman rajojen luomista Immanuel Kantin 
ja Ludwig Wittgensteinin antamien mallien mukaan myös 
retoriikassa, minkä pääosin englanninkielinen tutkimus (kiin-
nostuneiden annattaa lukea sellaisia lehtiä kuin ”Philosophy 
and Rhetoric tai Quarterly Journal of Speech) ponnistaa edel-
leenkin hyväksi koettujen Aristoteleen, joka puhui retoriikan 
tietotaidosta, Platonin, joka painotti etiikkaa, Ciceron, jolle 
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muoto oli tärkein ja Quintilianuksen, joka halusi puhujan 
kasvan täyteen mittaansa, monipolvisista ja oivaltavista ope-
tuksista. 

Näiden suurten oppi -isien pohjalta ponnistaen retoriikka 
voidaan nykyisin jakaa antiikkiin, kristilliseen retoriikkaan, 
ranskalaisen, brittiläisen ja saksalaisen kielialueen retoriik-
kaan, yhdysvaltalaiseen retoriikkaan ja uuteen retoriikkaan 
sekä yhteiskuntafilosofiseen retoriikkaan, jota Suomessa ovat 
aiemmin ansiokkaasti harrastanut professori Timo Airaksinen 
julkisissa puheissaan ja kirjoituksissaan, ja uskaltanut sanoa 
”sen ruman ja pelätyn sanan -joka ei ole mitään sen ihmeelli-
sempää kuin, että toden sanat eivät ole kauniita eivätkä kau-
niit sanat tosia” jo tutkiessaan markiisi de Saden ajatuksia ja 
elämää.

”Absoluuttisen optimistin mukaan jotkin hyvät asiat osoit-
tautuvat olevan pahoja, mutta vain näennäisesti, ja luonnon 
kuvat toimivat kuvan kaunistamiseksi – edellyttäen että ne 
ovat varsinaisia vajavaisuuksia, joiden varjot ovat samanaikai-
sesti sekä pysyviä että ohimeneviä mitä sopivammalla esteet-
tisellä tavalla”, kirjoittaa asiaa syvällisesti tutkinut professori 
Timo Airaksinen kirjassaan ”Markiisi de Saden filosofia (Gau-
deamus 1995), josta on julkaistu uusitulla esipuheella lisätty 
pokkariversio nimellä ”Markiisi de Saden elämä” (Kulttuu-
riklubi 2019). 

Markiisi de Sadea loukkasi Airaksisen mukaan tällainen 
valheellinen ajattelu ja siitä tehdyt virheelliset johtopäätök-
set. Airaksisen mukaan Sade tuli vihaiseksi ajatellessaan, että 
minkä tahansa paheen tyydyttämiseen hän vain tähtäsi tai 
mihin tahansa vahingolliseen yritykseen ryhtyikin, louka-
takseen ihmisoikeuksia, lopputulokset olivat hyviä tällaisen 
ajattelutavan mukaan.

Airaksinen kirjoittaa kirjassaan yhtä profeetallisesti totuu-
den jälkeisen ajan ihmiskuvasta samaan paljastavaan tyyliin 
kuin filosofi Georg Henrik von Wright ennusti osuvasti vuo-
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delta 1981, samana vuonna kun Airaksinen valittiin Helsin-
gin yliopiston käytännöllisen filosofian professoriksi, ilmes-
tyneessä kirjassaan ”Humanismi elämänasenteena”, nykyisen 
totuuden jälkeisen ajan 2010-lukulaisuuden mahdollistanees-
ta 90-lukulaisesta valistuneen itsekkyyden lisääntymisestä ih-
misten mielissä ja maailmassa.

Airaksinen väittää yhden optimismin anarkistisista ja siksi 
ihmisille ja moraalille vahingollisista seurauksista olevan se, 
että kun ihmisen kerran on hyvään absoluuttisesti uskovan 
mielestä mahdotonta tehdä väärin, hän voi hyvin pyrkiä jo-
honkin, jonka hän näkee joukkona pahoja seurauksia – jos 
nämä miellyttävät vain häntä. 

Näin hän saa Airaksisen mukaan vapaasti yrittää vahin-
goittaa muita ja hyödyttää vain itseään, sillä tuleehan kaikki 
kuitenkin kääntymään hyväksi lopussa, kuten hänelle ja koko 
maailmalle on hyvän nimissä pahaa vastaan uskoteltu, sillä 
olivatpahan hänen aikomuksensa sitten hyviä tai pahoja, ne 
kuitenkin hyödyttävät myös muita viime kädessä. Tässä kat-
sannossa Airaksisen mukaan ihmisen aikeilla ei ole mitään 
merkitystä.

Markiisi de Sade aloitti eroottisen ateismin kyllästyttyään 
oman aikansa ja alkeellisina pitämiinsä poliittisen ateismin 
propagandakirjoituksiin, joiden taso ei ollut hääppöinen. 
Kirjassaan ”Papin ja kuolevan miehen vuoropuhelu” hän 
kuvaa, miten pappi ottaa vastaan viimeistä rippiä kuolevalta 
mieheltä. 

Pappi ei kuitenkaan halua antaa miehelle synninpäästöä, 
ellei kuule tämän suusta aitoa katumusta. Se on turha toi-
ve, sillä kuolevalle miehelle uskonto on merkinnyt vain ah-
distavaa taikauskoa ja Jumalan torjuminen on valistumisen 
ensimmäinen askel, joka poistaa sen ainoan esteen, joka on 
haitannut ihmisiä nauttimasta paheistaan. Kuolevan miehen 
mielestä pappi on itse keksinyt Jumalan:

”Jumalasi on kone, jonka olet valmistanut palvelemaan 
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intohimojasi ja pannut hänet liikkumaan niiden mukaisesti, 
mutta heti kun hän hämmentää minun intohimojani, saat 
nähdä, että kaadan sen hetkellä, jolloin heikko sieluni tarvit-
see rauhaa ja filosofiaa. Se on ystäväni, tämä sielu sellainen 
kun luontoa on miellyttänyt, toisin sanoen orgaaninen tulos, 
jollainen sitä on näkemystensä ja tarpeittensa mukaan huvit-
tunut minusta tehdä.”

Markiisi de Sadeen ei vaikuttanut Sokratekseen tavoin 
”daimonion”, oma suojelushenki tai varoittava omantunnon 
ääni, joka oli ollut Sokrateksen seurana lapsuudesta saakka, 
niin että hän ymmärsi pysyttäytyä erossa politiikasta, koska 
julkiseksi henkilöksi ryhtyminen olisi aiheuttanut hänelle to-
dennäköisesti hengen menetyksen kauan ennen kuin hän olisi 
saanut mitään hyvää aikaan. 

Mutta ei Sade liioin ajatellut Sokrateen hyvin taitaman 
selvittelyn ja väittelyn taidon olleen vielä todellista viisautta. 
Todellinen viisaus oli Sokrateksen mielestä jotain ihan muuta 
kuin Saden; se oli täydellistä tietoa eettisistä asioista ja siitä 
miten tulee elää. Sokrates onkin hyvä esikuva kaikille niil-
le idealisteille, jotka eivät hyväksy, että aikuisuuteen kuuluu 
oleellisesti hyväksyä valheellisuus tärkeäksi osaksi sekä itseään 
että elämää.

Ehkä juuri siksi hän päätti huolehtia ihmisistä yksityisesti. 
Sokrates piti hyveen ja viisauden välistä yhteyttä niin läheise-
nä, että näytti samaistaneen ne. Ilman viisautta ihmiset eivät 
Sokrateksen mielestä pystyneet olemaan todella onnellisia, 
sillä jokaista asiaa, jota voitiin käyttää tekemään ihmisen on-
nelliseksi, voidaan myös käyttää väärin, mikä johti päinvas-
taisen tulokseen. 

Jos joku omaa jonkin hyveistä, niin hänellä täytyy olla 
myös viisautta -koska muuten hän ei olisi onnistunut olemaan 
Sokrateksen mukaan hyveellinen. Ja jos hänellä on viisautta, 
niin hänellä täytyy olla kaikki hyveet, sillä viisaana hän huo-
maa, ettei voi olla onnellinen harjoittamatta muita hyveitä. 
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Dostojevski sanoi saman asian hieman eri sanoin; hänestä 
hyvä ihminen oli viisas, koska hyvyydessä piili viisaus. 

Sokrateksen mielestä ei ole hyvä olla rohkea, jos on typerä, 
sillä tällainen ”tekourheus” palautui vain pelkäksi äkkipikai-
suudeksi. Sokrates näyttää ajatelleen, että moraalisesta käyt-
täytymisestä on hyötyä sielulle ja että ihminen, joka toimii 
pahasti, tekee itselleen henkistä vahinkoa. Jos tämä on totta, 
niin silloin jokainen aidosti viisas huomaa tämän toisseikan. 
Asian oivaltanut -joka lisäksi arvostaa omaa sieluaan, kuten 
jokaisen viisaan varmasti täytyi yrittää siksi välttää tekemästä 
väärin. 

Sokrates ajatteli naiivisti, ettei kukaan tee pahaa tietoisesti. 
Nietzschen mielestä hän yksinkertaisesti oli vain naiivi, mitä 
Sade ei ollut koskaan. Nietzsche pohti pitkään ja hartaasti 
Sokrateen tapaa ilmaista itseään näennäisen yksinkertaisilla 
väitteillä ja päätteli sen olevan itse asiassa ”viisautta täynnä 
kepposia”. Nietzsche kuitenkin ymmärsi kontekstin, että oli 
tärkeää pitää mielessä ne olosuhteet, joissa Sokrates kävi kes-
kustelujaan. Hän pyrki opettamaan - vaikka kielsi lainkaan 
opettavansa -kiusoittelemalla, imartelemalla ja yllyttämällä. 

Sokrates yritti paljastaa totuuden koettelemalla erilaisia 
ajatuksia leikkisästi kuulijoillaan. Ja älylliset kepposet kuu-
luivat siihen tärkeänä osana. ”Sokrateen muusa sekoitti vaka-
vuuteen annoksen kevytmielisyyttä”, kirjoitti Galenos, tohtori 
ja filosofi 100 -luvulta jKr.” 

Sokrateksen puolustuspuheen tekee merkitykselliseksi 
se, että se oli itse asiassa suunnattu silloisia valtamedioita, 
eli juoruja (skuuppeja) ja juoruilijoita (toimittajia) kohtaan 
varoitukseksi ja kostoksi, jonka voimme tänään lukea loh-
dutukseksi ennustuksena siitä, ettei totuus pala tulessakaan 
vaikka meille niin ”totuudenjälkeisenä aikana” yritetään mo-
nilta tahoilta väittää, sillä Sokrateksen ennustuksen mukaan 
”nykyajan epäilevät ja osaavat nuoret” eivät enää seuraa, saati 
sitten usko valtamedioita, eivätkä onneksi kunnioita entiseen 
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tapaan jumalinaan sanoja ja merkityksiä luovia toimittajia, 
jotka edustavat kapeaa keskiluokkaista tylsyyttä näkemyksenä 
moraalista, josta valtamedioissa on heidän toimestaan tehty 
lapsellinen ja teiniseksiin kääritty halpistuote.

Markiisi de Sade oli kaikkea muuta kuin Sokrates mutta 
samalla tavallaan uuden ajan Sokrates omassa ehdottomuu-
dessaan ja uusissa kuoseissa. Mutta kuka ja mikä hän olikaan, 
kysyy asia professori Timo Airaksinen Markiisi de Saden elä-
mä”-kirjansa johdannossa. Hänen mielestään Sade kirjoitti 
vapaudesta, kuten usein ajatellaan. Tai sitten hän paljastaa 
pahuuden kasvot, niin itse Airaksinen aikoinaan ajatteli ja 
sellaisena hänet esittelee kirjassaan:

”Ehkä hän on vain tavallista etevämpi pornografi, joka 
kirjoitti kirjojaan tappaakseen aikaa Bastiljin vankilassa ja 
myöhemmin ansaitakseen sen verran rahaa, että pysyi hen-
gissä – kuka tietää? Joka tapauksessa kirjat takavarikoitiin, 
kirjakauppias meni vankilaan ja Sade eristyksiin hullujenhuo-
neelle. Itse Napoleon kauhistui kirjoista, joka todistaa mitä? 
Mies joka tapatti satoja tuhansia miehiä, pelkäsi pelkkää kir-
jaa. Minusta on aivan saman tekevää mikä tai kuka hän oli, 
Saden ideat, kirjat ja kirjoitukset elävät omaa elämäänsä ja 
ilahduttavat – tosin tietyin varauksin – valistuneita lukijoita, 
missä kukin sitten onkaan.” 

Sade oli Airaksisen mukaan ikään kuin valistuksen kirjailija 
vannoessaan tieteen nimeen ja vihatessaan uskontoa. Hän piti 
kirkkoa ihmiskunnan vihollisenaan vannoen yksilöllisyyden 
nimeen; toisaalta hän oli valistuksen irvikuva ja romantiikan 
kyllästämä haikailija, joka korosti suurta tunnetta ja outoa 
intohimoa. Tässä mielessä hän oli sata vuotta omaa aikaansa 
edellä ja uuden hedonistisen kulttuurin esitaistelija umpi-
konservatiivisella aikakaudella, missä kristillinen kirkko yritti 
viivytystaistelussaan pitää keinoja kaihtamatta itsellään mono-
polin ihmisten ajatuksista, tosin liian myöhään. Vahinko oli jo 
tapahtunut ja sen alkua todisti komeasti älykäs ja sujuvasanai-
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nen markiisi tehdessään yksityisestä julkista ja muuttaessaan 
erikoisen tavallisuudeksi.

Airaksisen kirja on villiä luettavaa. Älykäs markiisi ei ollut 
mikään sivistymätön tai omasta älystään tietämätön nykyajan 
heittiö tai julkea moukka, joita television kyllästämät pin-
tapuoliset kollektiiviset märät painajaisunet saavat perverssit 
roiskeensa ylleen. 

Airaksinen kirjoittaa, että jos haluasi lainata Nietzscheä, 
valistus palvoi Apolloa järkenä, tieteenä ja moraalina. Sade oli 
kuitenkin Airaksisen mielestä enemmänkin dionyysinen hah-
mo; villin hurmion, nautinnon, rajun humalan, estottoman 
murhanhimon, vallantahdon, rajattoman seksuaalisuuden, 
viettielämän ja alastoman alitajunnan ruumiillistuma, joka ei 
asettunut mihinkään rajoihin. 

Euripideen tragedia Bakkantit kertoi Airaksisen mielestä 
kaiken tarpeellisen. Dionysos oli barbaarinen jumala, jon-
ka inkarnaationa Sade on Jumalainen Markiisi. Ehkä tuossa 
dionyysisyydessä oli kuitenkin mukana niin paljon ironian 
painolastia, ettei sitä ole ottaminen niin vakavasti, Airaksinen 
pohtii:

”Sade luokitteli rikokset ja niiden taustalla olevat himot ja 
halut tarkemmin kuin kukaan ennen tai jälkeen, ja siksi hän 
kuuluu Airaksisen mukaan ilman muuta myös valistuksen 
piiriin: hän kertoo meille, keitä me oikeasti olemme silloin, 
kun sivistyksen ja kasvatuksen keinotekoiset kahleet kirpoa-
vat ja alaston id astuu esiin. Sade tiesi enemmän kuin Freud 
koskaan jo paljon ennen Freudia. Lisäksi Sade oli suuri humo-
risti, jonka sankareiden temput naurattavat lukijaa, jos vain 
osaa lukea oikein. Vitsit ovat usein parodisia ja tukeutuvat 
oppeihin, näkemyksiin ja teorioihin, joita lukija ei ehkä tun-
ne. Sade kuitenkin edellyttää esimerkiksi moraaliteorioiden 
tuntemuksen hyveistä utilitarismiin ja paljon muuta kulttuu-
rin alalta. Jotkut tutkijat ovat nähneet jopa viittauksia Kantiin 
ennen Kantia, mutta tämä lienee liioittelua ja toiveajattelua. 
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Sade sijoittelee oppineita huomautuksia erityisesti Julietten 
alaviitteisiin todistellessaan paheiden levinneisyydestä ja luon-
nollisuudesta.”

Sadenkirja on varsinainen järkäle, tuhatsivuinen, realisti-
sen kehitys- ja seikkailuromaanin muotoon kirjoitettu järkäle. 
Airaksista naurattaa, kun hän ajattelee Edvard Westermac-
kin teosta ”Moraalin synty ja kehitys”, joka myös perustuu 
anekdoottikokoelmalle, ja on juuri siksi niin viehättävää ja 
koukuttavaa luettavaa:

”Julietten alaviitteissä on myös muka filosofisia argument-
teja, jotka osoittavat miten ja miksi pahe on parempaa kuin 
hyvä, aivan Bernard Mandevillen malliin – filosofisia piloja ja 
pilattuja paloja. Sadesta on siis moneksi ja siksi hän on niin 
merkittävä kirjailija.”

Mitä Sadesta sitten pitäisi sanoa?, Airaksinen kysyy itsel-
tään kirjoittajana tekstit kun ovat kamalia lukea niin raa’an vä-
kivallan kuin oudon seksin kuvauksen vuoksi. Ronald Barthes 
luokittelekin Saden tekstit lukukelvottomien joukkoon siinä 
erikoisessa mielessä, että vaikka ne olivat tärkeitä ja kiinnos-
tavia, ”kukaan ei niitä lue eikä kukaan kestä niitä lukea”, sillä 
nuo kamalat tekstit kiduttivat lukijaansa:

”Vähiten varmaan korutyylillä kirjoitettu Justine, jossa pa-
hat munkit suitsuttavat molemmilla alttareilla onnettoman 
Thérèsen kimpussa. Pahempaakin on luvassa: tuo paheiden 
suuri summa, Sodoman 120 päivää rypee sellaisten ruoka-
lajien nauttimisen kuvauksessa, ettei kamalampaa ole. Sata-
viisikymmentä sivua koprofiliaa, tai oikeastaan koprofagiaa, 
uuvuttavat kenet tahansa, joka tietysti on Saden tarkoitus. 
Jopa Gilbert Lely paheksuu, ja se onkin ainoa asia, jota hän 
Sadessa paheksuu.” 

Normaali reaktio olisi Airaksisen mukaan oksetus. Toisaal-
ta tämä jakso pilkkasi ranskalaista herkuttelukulttuuria oikein 
perusteellisesti ja perustellusti. Ruoka esiintyi tietysti muual-
lakin, joskus kannibalistisena orgiana, joskus vain ylettömänä 
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syömisen ja juomisen juhlana, Ranskassa kun oltiin:
”Ehkä tässä pn myös viittaus Platonin Pitoihin, joissa her-

rat syövät, juovat ja filosofoivat. Luin Saden kaikki tekstit 
läpi yhteen soittoon vuonna 1980-luvun lopulla USA:ssa, 
kun oli aikaa ja nuoruuden intoa; minulta kului vuosikausia 
ennen kuin toivuin järkytyksestä, tai oikeammin, ennen kuin 
inhon tunteeni laantui. En suosittele kuin masokistille. Itse 
koin uhrautuvani tieteen puolesta. Miten kirjoittaa, jos ei ole 
lukenut? Toisaalta, nyt kun olen kirjoittanut paljon Sadesta, 
miten lukee, kun on kirjoittanut?” 

Airaksinen ymmärtää Saden arvon kysyessään, oliko Sade 
ensimmäinen joka tajusi, miksi rakkaus on väkivaltaa ja että 
kulttuurisen työn tehtävänä on peittää tuo kaamea totuus niil-
tä, jotka vielä kehtaavat rakastaa. Vanha fraasi kuuluu, sen 
tapat, jota rakastat eli rakkauden tehtävä on tuhota kohteen-
sa, jolloin tuho ja terrori todistavat rakkaudesta, eikä muuta 
todistetta sitten olekaan.

Ihminen ei enää Airaksisen mukaan pelkää väkivaltaa, eikä 
hänellä ole mitään välineitä käsitellä sen realiteetteja. Hän 
pelkää niin kuin ei mitään muuta, mutta silti hän ei saa tar-
peekseen väkivallan sepitteisen muodon kiihottavuudesta. 
Ampuma-ase on taikakalu, talismaani ja fetissi, jonka ojenta-
minen kohti ja laukaiseminen, parhaimmillaan teloitustyyliin, 
antaa sen tyydytyksen jota muuten ei saa:

”Dualismi on täydellinen, me nautimme siitä mitä pel-
käämme, ja nautimme eniten siitä mitä pelkäämme eniten; 
toisin sanoen, me nautimme pelostamme ja pelkäämme 
nautintoamme. Me sanomme rakastavamme rauhaa ja tah-
tovamme pelkää hyvää, mutta kaiken tämän me tuhoamme 
surkeassa mielikuvituksessamme. Sen tuhoaa, mitä rakastaa. 
Nykyihminen elää syvällä sepitteisessä ja symbolisessa maa-
ilmassa, niin syvällä, että todellisuus on varjo vain. Me siis 
rakastamme väkivaltaa.”

Saden ajatuksena oli Airaksisen mukaan, että sentimen-
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taalinen, imelän romanttinen rakkaus, erotiikka, tuo tämän 
päivän amerikkalaisen viihteen iän ikuinen aihe, ”love”, oli su-
muverho, joka peitti alleen sen totuuden, että rakkaus oli sek-
siä ja seksi väkivaltaa, aivan kuten väkivalta on seksiä. Pistooli 
on silloin tekopenis eli dildo ja luoti se siemen joka tuottaa 
rakkauden hedelmän, räjähtäneen ja silvotun ruumiin, tuon 
ruman, verisen ja likaisen sikiön: 

”Sade ei puhu romanttisesta rakkaudesta tai jos puhuu, pu-
huu siitä halveksuen. Hänen väitteensä on, että romanttinen 
rakkaus ei ole mikään nautinnon lähde. Kukaan ei kiihotu, 
innostu, rupea riehumaan ja hakemaan orgasmia leijuessaan 
romanttisen rakkauden auvossa. Silloin vain yrittää olla ym-
märtämättä totuutta rakkaudesta, joka on seksiä eli väkivaltaa, 
sitä suurinta mielihyvää ja onnea joka ohjaa ihmisen toimin-
taa. Me olemme hyviä ymmärtämättömyyden taitajia, me 
osaamme ja onnistumme piilottamaan alitajuiset pyrkimyk-
semme ja halumme ikään kuin kaikki onnistuisi romanttisen 
rakkauden varassa.” 

Saden filosofian ja etiikan suuri periaate ja päämäärä – ai-
noa päämäärä – on Airaksisen mielestä mielihyvä nautinnon 
muodossa, siis niin vahvana ja voimakkaana kuin suinkin ja 
juuri nyt. Oikeastaan suurimman nautinnon hetkenä seksissä 
ja murhaamisessa tekijä on samalla kertaa uhri ja tekijä. Sa-
malla kun uhri kuolee, symbolisesti seksissä ja oikeasti mur-
hassa, tekijä kuolee itselleen eli hän menettää tajuntansa ja 
tietoisuutensa ja ikään kuin sulautuu suureen maailmankaik-
keuteen, kokee nirvanan, palatakseen sitten taas tajuihinsa 
ja tähän meidän maailmaamme. Jos tappaminen on suurin 
nautinnoista, se on sitä juuri tästä syystä:

”Hyvä elämä on Sadelle tällaisen loputtoman syklisyyden 
määräämää. Tuntuu ikävystyttävältä, jota Sade ei saata kiel-
tää. Saden sankarille ei ole luvassa pelastusta ja taivasosuut-
ta tuonpuoleisessa. Hänet on tuomittu ikuiseen paluuseen 
(Nietzsche) ja pahan elämän tuottaman nautinnon sykli-
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syyteen ilman toivoa pelastuksesta. Sade on tietysti ateisti, 
muuten hänen olisi ajateltava pelastusta ja pakoa tuon suu-
ren pyörän tyranniasta, taivaskaipuuta ja taivasosuutta. Sade 
suorastaan raivoaa tätä ajatusta vastaan ja pakenee materia-
lismiin.”

Kant ja Sade olivat hänestä todellakin toistensa vastakoh-
tia, jolloin jokainen yritys sillan rakentamiseksi heidän välil-
leen olisi Airaksisesta pelkkää kirjallista väkivaltaa. Mutta Sade 
varmasti olisi Airaksisen mukaan nauttinut tästä yrityksestä, 
joka heijastelee niin kovin outoa rakkautta:

”Aloitetaan siis alusta. Sade on tietysti täysin tietoinen 
oman aikansa etiikan teorioista, joihin kuuluu luonnollisen 
lain ja oikeuden teoria. Katolinen kirkko suosii edelleen tätä 
teoriaa. Menemättä tässä sen syvemmälle asiaan, otetaan Ka-
tolisen kirkon oma esimerkki. Mies ja nainen on rakennettu 
tai luotu sellaisiksi, että heidän yhdyntänsä tuottaa lapsen. Yh-
dynnän tarkoitus ja päämäärä on lapsi. Siis sellainen yhdyntä 
on oikein luonnon tarkoittamassa mielessä ja muut tavat yh-
tyä ovat vääriä. Kun kaksi miestä yhtyy toisiinsa, tämä on siis 
luonnonvastaista, samoin kaikki tunkeutumiset kakkoseen. 
Ehkäisy on väärin. Kirkon mukaan luonnoton teko on siis Ju-
malan tahdon vastainen ja ansaitsee siksi ankaran rangaistuk-
sen. Koko etiikan järjestelmän pystyy rakentamaan vastaukse-
na kysymykseen, miten luotu luonto on järjestetty. Sitten on 
vain todettava, että ihmisen tulee noudattaa luonnon suurta 
järjestystä eli luonnon lait pätevät ja sitovat ihmistä.”

Airaksinen kertoo, miten Sade kirjoittaa erityisesti ”Ju-
liettessa” laajoja esityksiä luonnon laeista ja niiden sitovuu-
desta. Hän pyytää lukijaa tarkastelemaan kanssaan luontoa, 
sen toimintaa ja toiminnan periaatteita, aivan kuten luonnon 
tutkijan kuuluukin tehdä. Luonto kertoo meille itsestään ja 
Sade kuuntelee tarkalla korvalla ilman ennakko-oletuksia ja 
auktoriteettien apua. 

Mutta mitä hän kokee ja näkee? Hänestä selvää on Airak-
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sisen mielestä, että luonto näkyy ennen kaikkea tuhlaavana ja 
tuhoavana voimana:

”Joka tapauksessa Sade huomaa ilokseen, että kaikki mitä 
luonnossa on ja ylipäänsä saattaa olla, syntyy ja kuolee. Jos 
on kaksi suurta luonnon periaatetta, syntymä ja kuolema, 
miksi Sade korostaa vain kuolemaa, tuhoa ja hävitystä? Miksi 
syntymä, synnyttäminen ja elämän luominen ei olisi yhtä ar-
vokasta ja eettisesti sitovaa kuin vastakohtansa kuolema, tuho 
ja hävitys? Olen itse ihmetellyt tätä pitkään ja jopa sortunut 
ajatukseen, että Sade olisi tässä kohdin väärässä. Typerä epäilys 
todella.” 

Airaksinen esittää lopulta oivallisen ratkaisun: 
”Mikä syntyy ja elää, sen on myös kuoltava. Kun joku 

kuolee, se vain kuolee, lakkaa olemasta, häviää ja unohtuu. 
Näin on ajateltavissa, että syntyminen ja elämä ovat kuolemaa 
varten. Toisin sanoen, syntyvä syntyy kuollakseen. Kuoleva ei 
kuole mitään varten, joten Airaksisen mukaan on pääteltävis-
sä, että kuolema on ensisijainen elämään nähden. Kuolema on 
itsenäinen eli autonominen periaate, päinvastoin kuin synty-
minen, joka on alisteinen kuolemalle. Tämä on luonteeltaan 
metafyysinen perustelu, entä etiikka?, hän kysyy. Kysymys 
tarkoittaa, jos hyväksymme kuoleman metafyysisen ensisi-
jaisuuden, mitä siitä seuraa eettisesti? Miten periaate ohjaa 
ihmisen oikeaa toimintaa?

Ratkaisu on Airaksisesta itsestään selvä. Kun kerran kuo-
lema on ensisijainen periaate, sitä on noudatettava ja nou-
dattaminen tarkoittaa tuhoamista ja tappamista. Luonnon 
ensimmäinen laki kuuluu, tapa. Luonnollinen maailma on 
järjestetty ikään kuin viisaasti, toisin sanoen ikään kuin sen 
olisi suunnitellut paha demoni tai demiurgi pahimmaksi 
mahdolliseksi maailmaksi, kuten jotkut uusplatonistiset lah-
kot uskoivat. Viisaus on myös siinä, että tappaminen on tehty 
niin helpoksi:

”Tappaminen on helppoa, koska se on niin nautinnollis-
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ta. Mikään ei ole hekumallisempaa kuin tappaminen. Sade 
ammentaa tässä taas kerran filosofian suurmiehiltä, kuten 
Leibnizilta. Hänen mukaansa hyvä Jumala loi parhaan mah-
dollisen maailman ihmiselle asua. Miksi maailmassa sitten 
on pahaa? Tämä on kuuluisa teodikeaongelma, jonka kanssa 
teologit ja filosofit ovat ikiaikaisesti painiskelleet ilman tyy-
dyttävää tulosta. Joka tapauksessa kaikki hyvä, kaikkitietävä 
ja kaikkivoipa Jumala loi maailmaan pahuutta ja ihmisille 
kärsimystä yli oman tarpeen.”

Sade vääntääkin Airaksisen mukaan perinteisen ongelman 
nurinpäin. Luonnon tarkoitus onkin Airaksisen mielestä sen 
pahuudessa, jolloin kuolema, tuho, tuska ja kärsimys merkit-
sevät täydellistymistä. Ja luonto on kuin onkin täydellinen, 
koska kaikki kuitenkin kuolee. Mutta mitä jos kokonaan 
hylkäämme syntymisen periaatteen, silloinhan tappaminen 
loppuu materiaalin huvetessa ja loppuessa, Airaksinen kysyy. 

Sade ei milloinkaan suosittele lisääntymistä, siittämistä ja 
synnyttämistä, pelkkä ajatus kuvottaa häntä. Ristiriita onkin 
näennäinen: yltäkylläinen luonto luo koko ajan uutta mate-
riaalia kuolemaa varten, joten syntyminen on pelkkä väline; 
välineen puute johtaa toiminnan loppumiseen; tässä tapauk-
sessa toiminnan loppuminen on kaiken lopullinen kuolema, 
joka on suurin mahdollinen arvo. 

Toisin sanoen, jos syntyminen loppuisi, suurin arvo to-
teutuisi kaiken kuollessa Airaksinen väittää. Samalla kuolisi 
kaikki nautinto ja paha rakkaus, rakkaus pahaan, mutta tämä 
ei ole ongelma. Nautinto on aina vain syklistä toistoa, joka 
ei johda mihinkään uuteen. Se ei salli kehitystä. Joten kaiken 
lopullinen kuolema, maailmanloppu, olisi suurin kaikista 
nautinnoista. Se ei todellakaan toistu, mutta miksi sen pi-
täisi toistua? Jokainen nautinto on, mikä on, nautinto, eikä 
mitään muuta. Jos nautinto toistuu, hyvä niin, ellei se toistu, 
mitä sitten?

Yhteiskunnassa Sade on aina läsnä. Sade ei ollut Airaksisen 
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mielestä yhteiskunnallinen ajattelija, silti hän kertoo, miten 
oli ennen, miten kommunismissa, ja miten nyt on kapitalis-
missa. Saden sankarit, miehet ja aivan yhtä hyvin naiset, ovat 
ylhäisiä suvultaan, korkeassa virka-asemassa ja rajattoman 
rikkaita. Näistä vaatimuksista saatetaan joskus vähän joustaa, 
kuten ”Justinessa” tapahtuu, mutta iso kuva on selkeä: valta ja 
raha vapauttavat toteuttamaan halut, ja rajaton valta merkit-
see rajattomia haluja ja se taas johtaa alitajunnan syövereiden 
paljastumiseen, idin ilmestymiseen: 

”Ajatelkaamme Tšernobyliä ja atomivoimalan räjähdystä, 
jossa reaktorin ydin paljastui. Helikopterista kuvatussa filmis-
sä räjähtäneen reaktorirakennuksen katolla juoksee ihmisiä 
katsomassa, miten kävi. Kaikki he ovat kuolleita joutuessaan 
kohtaamaan paljastuneen ytimen, joten filmi on traagisuudes-
saan kauhea katsoa. Id on kuin reaktorin ydin, jonka jäähdyt-
täminen on pakollista tai se tappaa. Saden id on paljaana, ja se 
säteilee tavalla, joka turmelee tuhoaa kaiken hyvän ja kauniin. 
Entä sitten? Moderni yhteiskunta on joka tapauksessa Mar-
kiisin oikein kuvaama – vaikka hän ei kuvaa yhteiskuntaa. 
Vahvat tekevät mitä haluavat, eikä kukaan tiedä mitä he ha-
luavat. Heikot uhriutuvat yhä uudelleen, eikä kukaan tiedä 
heistä. Uhrilla ei ole psykologista persoonaa. Toisaalta vahva 
valtansa myötä menettää oman persoonansa.”

Suoraa ja vaikuttavaa tekstiä kuin vastakuvana kristinus-
kon lohdulliselle sanomalle ja ymmärtävälle ihmiskuvalle, 
joka on tehty naisia, lapsia, hyväuskoisia, orpoja, toivottomia 
ja heikkolahjaisia varten; meille elämän tuiskujen tuiverta-
mille reppanoille, joille ennen oli tarjolla tuhatseitsemänsa-
taa vuotta kristillistä paatosta hyvyydestä ja onnellisuudesta 
ennen kuin elämän tarjoamien ilojen innostama markiisi loi 
eteemme kaiken sen ihmisyyden salaisen ihmettelyn, mistä 
puhuminen oli ollut aiemmin kiellettyä, vaikka jokainen sitä 
salaa harrastikin (kts. Cantebyryn tarinat italialaisen mestarin, 
Pier Paolo Pasolinin ohjaamana).
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”Mukaolemisen ja 
mukatietämisen” 

välitilassa
”Minusta näyttää, että kaikkien, jotka uskovat vanhurskaa-
seen Jumalaan, joka on istuttanut moraalin tajun ihmismie-
leen, on myönnettävä, etteivät mitkään uskonnolliset opit, 
jotka sotivat sen periaatteita vastaan, voi johtua jumalallisesta 
ilmestyksestä.”

-Edvard Westermarck

Ymmärrystä etsivä usko ”fides guarens intellectum” on ollut 
kristillisen teologian perimmäinen määritelmä. Todellisuu-
dessa kirkko on kiinnostunut teologiasta vain siinä määrin, 
ettei tuo kiinnostus haittaa valtapyrkimyksiä ja vallankäyttöä.
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Usein kirkko itse ja teologit ovat suurin este sille, ettei ku-
kaan nykyihminen jaksa enää ottaa todesta heidän marmatuk-
siaan ja hiustenhalkomisiaan kirkollisista asioista, kuten olem-
me saaneet tässä kirjassa lukea ortodoksisen uskon yhteydessä.

Puhe Raamatusta Jumalan sanana samaistetaan usein op-
piin Raamatun erehtymättömyydestä vaikkei asia aina näin 
välttämättä ole siitä huolimatta, että Raamattua on vaikea 
pitää nykytiedon valossa jumalallisena auktoriteettina.

Kerron seuraavassa luvussa tarinan, joka saa lukijan usko-
maan Jumalaan mutta aivan eri Jumalaan kuin mistä kristityt 
puhuvat. Sitä ennen otan tässä luvussa varoittavan esimerkin 
tämän päivän teologien puheista Jumalasta näyttääkseni kuin-
ka kaukana ihminen ja totuus voi olla kristittyjen Jumalasta.

Jumalan sana ja ääni on menettänyt merkitystään hurjasti 
maallistuneessa Suomessa viimeisten kahdenkymmenen vuo-
den aikana. 

Samaan aikaan kun ortodoksit kaipaisivat kipeästi omaa 
uskonpuhdistajaansa vääriin arviointeihin ja tulkintoihin pe-
rustuvissa dogmeissaan ja kaanoneissaan, Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tulisi kirkon konservatiivien mielestä palata 
pikkuhiljaa seikkailuiltaan moniarvoisesta yhteiskunnallisesta 
todellisuudesta takaisin Jumalaa etsivän teologian pariin.

Eräs tällaisia mielipiteitä esittänyt on Savonlinnan seura-
kunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, joka on puhunut 
Jumalasta, joka on olemassa rakastaen ihmistä. Jumalasta 
puhumiselle on nykyjään hänen mielestään paljonnäkyviä 
ja näkymättömiä esteitä, joista jotkin ovat yleisinhimillisiä ja 
ymmärrettäviä; jotkin toiset jumalapuheen esteet taas johtu-
vat nykyajan kyseenalaisista aatevirtauksista ja ovat vähem-
män ymmärrettäviä.

Esitelmässään (joka löytyy kokonaisuudessaan hänen ko-
tisivuiltaan) Kauniaisissa sijaitsevassa Suomen Raamattuo-
piston teologiapäivillä 3.1.2016 hän lähtee liikkeelle yleisin-
himillisistä ja ymmärrettävistä jumalapuheen esteistä. Niistä 
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suurin on Sammeli Juntusesta se, että jos Jumala on olemassa, 
hän on ääretön Luoja:

”Me ihmiset, joiden pitäisi puhua Jumalasta, me olemme 
äärellisiä ja luotuja. Kaikki sanamme, jotka meillä on käy-
tössämme, on otettu luodusta todellisuudesta. Miten meille 
voisi edes periaatteessa olla mahdollista tavoittaa mitättömillä 
sanoillamme Kaikkivaltias luoja? Meidän ja hänen välissä on 
metafyysinen kuilu. Sitä ei sanoilla ylitetä, koska sanamme 
ovat luotujen sanoja eli kotoisin kuilun tältä puolelta.”

Sammeli Juntunen ei ole kuka tahansa kirkollinen puhuja 
vaan korkeasti koulutettu teologi, josta olisi voinut tulla piis-
pa vielä kaksikymmentä vuotta sitten, ei enää nykypäivänä, 
jolloin Suomen evankelisluterilainen kirkko ei ole enää hänen 
omia sanoja lainatakseni ”kiinnostunut teologiasta”, tarkoit-
taen tällä kirkon muuttumista liberaaliksi osaksi yhteiskunnan 
muuta uudistavaa koneistoa.

Juntunen kirjoittaa kirjassaan ”Kirkon raamattuteologiasta 
ja sen puutteesta” (Kirjapaja 2010) miten hänen mielestään 
kirkon tulisi löytää itselleen julkisesti päteviä kriteereitä, joi-
den perusteella tosi ja keskeinen opetus Jumalasta, maailmasta 
sekä ihmisestä erotettaisiin harhasta ja sivuseikoista.

Konservatiivien pyhänä linnakkeena pidetyn Kauniaisten 
Raamattuopiston esitelmän peruslähtökohtana oli hyökkäys 
maallisen vihervasemmiston arvoliberaalia ideologista lähtö-
kohtaa eli postmodernismi vastaan. 

Postmodernismista ei ole kukaan puhunut enää vuo-
siin mutta uskovaispiireissä se vaikuttaa uudelta ja hie-
nolta käsitehirviöltä. Paitsi, että jos sanat ovat ”mität-
tömiä”, johtopäätös on sama kuin mystikoilla: parasta 
vaieta Jumalasta (Hän ei ole eikä ilmene sanoissa). Mut-
ta teologia harrastaa melkein samaa käsitteiden itsei-
sarvoista pyörittelyä kuin 80-luvun postmodernismi. 
Kun Derrida & Co väitti, että kielen ulkopuolella ”ei 
ole mitään”, se ei ollut ontologinen väite vaan retorinen 
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kärjistys: ei mitään minkä voisi ymmärtää vain yhdel-
lä tavalla, koska ilman kieltä ja monitulkintaisia käsittei-
tä emme näkisi maailmassa kuin kaaosta tai ”epämaail-
man” - emme yhteyksiä ja järjestystä, josta järki kostuisi. 
Matemaatikko voisi vastaavasti sanoa, että yhtälöiden ulko-
puolella ei ole matemaattisia olioita, koska ne tulevat kiin-
nostaviksi ja ongelmiksi ja ongelmina ratkaistaviksi vain ma-
temaattisen logiikan ja yhtälöiden avulla. 

Ero on vain siinä, että kun matemaattinen ongelma on 
ratkaistu, kollegat tunnustavat (yhtälöitä seuraamalla) että 
ongelma on ratkaistu = päättelystä ei löydetä virheitä. Tämä 
on matemaatikkojen ”omaa kieltä”, jota he pitävät objektiivi-
sempana kuin ”luonnollista kieltä”, jota me muut puhumme 
ja siis myös humanistit. 

Humanistille kuten teologille päättely sanoin ja käsittein ei 
kielen takia voi objektiivisesti ottaen olla yhtä konsensuaalista 
ja vailla ansoja. Luther oli tavallaan ”postmodernisti”: hänestä 
jokaisella uskovalla oli oma suhteensa Jumalaan ohi kirkon 
diktaattien. 

Luther oli tavallaan ”postmodernisti”: hänestä jokaisella 
uskovalla oli oma suhteensa Jumalaan ohi kirkon diktaattien. 
Näin yksilöllisistä suhteista syntyi monia jumalia ja monia ju-
malia saattoi pitää jo maallistumisen alkuna, koska uskonnon 
yhtenäisyys alkoi hajota. 

Uskonnosta tuli perusteettomien riitojen aihe, jol-
ta maallista yhteiskuntaa oli suojeltava, jotta se ei häi-
ritsisi yhteiskuntaa omine lakeineen. ”Maallistumi-
nen” on tätä poliittisesti. Teologisesti se on muuta: 
Jumalasta piittaamaton asenne. Ei siis ole yhtä Jumalaa 
(ymmärrykselle) eikä vain yhtä maallistumisen merkitystä. 
Tämän moniselitteisyyden tai merkityspluralismin hyväksy-
minen ei sinänsä ja suoraan ole ”liberaalia”. Vaikka pluralis-
mi ja liberalismi ihanteina synkkaavatkin hyvin yhteen, joku 
teologi voi vastaavasti tunnustaa merkitysten moninaisuuden 
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faktana ja olla hyväksymättä sitä, koska hän ajaa toista ihan-
netta: hengellistä holhousta ja yksimielisyyttä. Tyyliin: Jos sinä 
ymmärrät uskon eri tavoin kuin minä ja kirkkoni, sinä olet 
kerettiläinen ja siksi sinut tuomitsen ja sinua vainoan hamaan 
loppuun asti.

En ole ihan varma, ettei hra Juntusta itseään voi sanoa 
”postmodernistiksi”, jos hän katsoo, että Jumalasta puhumi-
sella (tai ylipäänsä asian ymmärtämisellä) on esteitä ja että 
ihmisen ja Hänen (vrt. ihmisen ja todellisuuden) välillä on 
kuilu, jota emme voi mitättömillä sanoilla tavoittaa, sillä 
postmodernismi on hänestä filosofia, joka vaikuttaa länsi-
maisen kulttuurimme pohjavirtauksena, vaikka pinnalla sitä 
ei näe:

”Postmodernismin syvimpänä ideana on, että inhimilli-
sen kielen ulkopuolelle ei ole pääsyä. Tämä johtuu siitä, että 
pelkkää paljasta ”maailmaa sinänsä” ei ole olemassa. On vain 
ihmisten kielellään ja kulttuurillaan luomia tulkintoja asiois-
ta eli erilaisia ”diskursseja”. Kaikki totuusväittämät ovat lop-
pujen lopuksi jonkin ihmisryhmän pyrkimystä hallitsevaan 
asemaan, minkä vuoksi se enemmän tai vähemmän tietoisesti 
sortaa jotain muuta ihmisryhmä ja sen diskurssia.”

Siksi Juntusen mukaan perinteinen sanojen merkitysteoria, 
symbolifunktio, on postmodernismin mukaan pahasti pieles-
sä. Symbolifunktio nimittäin olettaa, että sanallinen merkki 
voi viitata itsensä ulkopuolelle, todellisuuteen. Postmoder-
nismin mukaan sellainen on väärää ”logosentrismiä”, koska 
diskurssien ulkopuolista todellisuutta ei ole olemassa. On vain 
leikkiä, jossa hypitään erilaisten inhimillisten diskurssien vä-
lillä.

Miksi Juntunen ei puhu mitään Jeesuksen salaisista sa-
noista, joita on löydetty Nag Hammadissa olleesta Tuomaan 
evankeliumista? Kahden vuosisadan ajan Jeesuksen Kristuk-
sen kuoleman jälkeen syntyi suuri määrä Jeesuksen elämästä 
kertovia kirjoja, joista vain neljä pääsi lopulliseen Uuden tes-
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tamentin kokoelmaan. 
Muut unohdettiin opillista yhdenmukaisuutta tavoittele-

van kirkon toimesta. Evankeliumista on tutkijoiden mukaan 
ollut liikkeellä monia eri versioita. Antiikin aikana ei tunnettu 
tekijänoikeuksia ja oli hyvin tavallista, että nimettömät kir-
joittajat muuttivat alkuperäistekstejä haluamaansa suuntaan. 
Tuomaan evankeliumi, joka on aika pelottavaa ja suoraa teks-
tiä, on laadittu viisauskokoelman muotoon:

”Hän sanoi: Se, joka löytää näiden sanojen selityksen, ei 
ole näkevä kuolemaa.” Jeesus sanoi: ”Älköön etsijä lakatko 
etsimästä, ennen kuin löytää. Kun hän löytää, hän järkyttyy, 
ja järkyttyään hän ihmettelee. Lopuksi hän hallitsee kaikkea.”

Meillä ei olisi näitä ongelmia pohdittavana, jos antiikin 
Kreikan ”Erosta” ei olisi kristinuskon valtaannousun jälkeen 
yritetty kristinuskon ensimmäisten johtajien toimesta tappaa. 

Eros on se joka tätä maailmaa pyörittää. Se on jumalten ja 
kuolevaisten välinen näkymätön energiapiikki ja kissaa puu-
hun ajava voima. Daimoni, joka syntyi jumalten Afroditen 
järjestämissä pidoissa. Aterian lopuksi köyhyys, Penia, eli puu-
te saapui kerjäämään. 

Silloin Poros, eli ratkaisu oli nukkumassa Zeuksen puutar-
hasta liian monesta nektarista juopuneena. Penia kävi pitkäk-
seen hänen viereensä, sillä hän halusi päästä eroon köyhyydes-
tään hankkimalla Poroksen avulla lapsen. 

Näin syntyi rakkaus. Sen alkuperä selittää rakkauden luon-
teen ja piirteet. Penin poikana se on yhtä köyhä, puutteen-
alainen ja kerjääväinen. Afroditen synnynpäivänä syntynyt 
rakkaus on rakastunut kauneuteen. Poroksen poikana se on 
kekseliäs ja ovela. 

Vaikka filosofiset spekulaatiot vaikuttavat kopeloidulta 
todellisuudelta ja ampuvat usein yli hilseen, katsotaan, miksi 
Heidegger on samaa mieltä. Hänen mielestään uuden ajan 
tulkinta ”olemisesta” on hyvin kaukana kreikkalaisesta ajat-
telutavasta, jota kuvaa Parmenideen ajatus ” to gar auto noein 
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estin te kai einai” - yksi vanhimmista kreikkalaisen ajattelun 
olevan olemista koskeva lausunto, jolla Parmenides tarkoitti 
olevan vastaanottamisen kuuluvan olemiseen.

Heidegger väittää, että se mitä ihminen on, ihmisen ”ole-
mus” kuten metafysiikalta peritty kieli hänen mielestään 
asian ilmaisee, perustuu hänen ek-sistenssiinsä. Näin ajateltu 
ek-sistenssi ei kuitenkaan ole sama kuin perinteinen käsite 
”existentia (Kantille tämä merkitsi todellisuutta, toisin sanoen 
kokemuksen objektiivisuutta)”, joka tarkoittaa todellisuutta 
erotettuna mahdollisuudesta ”essentia”. 

Juuri tämä on Juntusen ”ajattelun” heikoin kohta. Hän ei 
ymmärrä ”existentian” ja ”essentian” välistä eroa kuten ek-
sistentialismin perustaja Jean-Paul Sartre eikä siten voi ym-
märtää oikeaa olemista tai puhdasta ajattelua kreikkalaisten 
tapaan, jossa ei kummittele mikään ylimaallinen käskynhaltija 
mielenvankilana vaan sellaisena kun se on: vapaana ja itsenäi-
senä olemisena sekä kokemuksen objektiivisuutena.

Juntusen puhe on tietysti täyttä roskaa ja tyypillistä akatee-
mista hölynpölyä sekä hienolta kalskahtavia tyhjiä sanoja vail-
la merkitystä, tai mikä pahinta, merkitys on aina sama selän 
takana kurkottava tiukkailmeinen Juntusen Jumala, joka vaa-
tii, kiusaa, rankaisee ja tuomitsee Juntusen mielestä ihmisen 
siitä, että hän toteuttaa hänessä olevaa ihmisyyttään viettiensä 
ja halujensa pohjalta, mikä kauhistuttaa Juntusen tekopyhää 
ja tiukkapipoista uskovaislaumaa puhumaan pahaa syntises-
tä veljestään, vaikka Jeesus Kristus kielsi edes ajattelemasta 
pahaa lähimmäisestään ja synnintekijöistä sanoi kuuluisassa 
huoratapauksessa, että se joka teistä on synnitön, heittäköön 
ensimmäisen kiven huorin tehnyttä päin.

Postmodernismin teema on eilistä päivää – luu, mikä on 
kaluttu puhtaaksi jo miljoonaan kertaan kenenkään siitä hyö-
tymättä sen kummemmin. Kukaan ei puhu siitä enää: nyt jyl-
läävät luonnontieteet, eletään matematiikan kultakautta. Jos 
uskonto määrittelee esimerkiksi itsensä ortodoksiaksi, se antaa 
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opille (doksalle) suuren arvon ja luulee että tällä ratkaistaan 
myös eriävien merkitysten ongelma. 

Se on harha. Ortodoxia saattaa houkutella puoleensa niin 
heikkomielisiä kuin kovapäisiä dogmaatikkoja, ja ehkä sen 
takia o-kirkko yrittää pehmentää oppinsa jäykkyyttä kaikel-
la ylen tunteellisella ja seremoniallisella eikä innosta aitojen 
renessanssioppineiden Pico della Mirandolan ja Marsilo Fici-
non ajatusmaailman tavoin nähdä näkymätöntä näkyväisessä 
”avoimessa mielessä ja vapaassa merkityksessä” niin, ettei or-
todoksi kykene näkemään selvästi uskontonsa kriittistä po-
tentiaalia, missä sepitetty maailmankuva luo illuusion ehyestä 
jumalalisesta maailmasta eikä vastaa siksi nykytodellisuuden 
pirstoutunutta ristiriitaisuutta. 

Ihmetyttää vain se, ettei kukaan ollut huomannut, että 
oikeaoppisuden tiukkana ja pirullisena vaalijana sekä tun-
nepitoisen ja epä-älyllisen uskonnollisen taikauskon levit-
täjänä tunnettu niin lännen kuin idän katolinen kirkko ei 
ollut muuttunut mihinkään vuosien saatossa noista päivistä 
kaksinaismoralismiin ja taikauskoon perustuvasta epäjuma-
lanpalvonnastaan, renessanssista ja vastauskonpuhdistuksesta 
huolimatta, ja ettei sen maalliset jatkajat, poliittista munkki-
latinaa suoltava ”geniles logi”-teknokratia ollut vaivautunut 
muuttumaan edes sen vertaa, että olisivat nykyjään näyttäneet 
ulospäin miellyttäviltä hymyileviltä tappajilta. 

Jumalasta puhutaan paljon mutta ei enää mitään erityisen 
innostavaa missään. Se on mennyt muodista. Nyt keskustel-
laan mahdollisista ulkoavaruuden asukkaista ja tekoälystä ja 
”Jumalat” ovat hävinneet, jolloin lopullinen kysymys Juma-
lasta ja jumalista jää valitettavasti ratkaisematta ajan ja tilan-
puutteen takia. 

Tiedepuolella Jumala-pohdinnat liittyvät usein joko ylei-
siin elämänpohdiskeluihin tai olemiseen sekä mahdolliseen 
ihmisen ja Jumalan välisen suhteen ruotimiseen. Katsotaan 
kuitenkin ensin mitä vaikeaselkoiset (anteeksi ei ole minun 
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vikani) ja hiuksia halkovat kuuluisat filosofit ja kirjailijat pu-
huvat Jumalasta. Monet heistä ovat kiinni kasvatuksen ja us-
konnon takia perinteisen ahdistavissa ympyröissä. 

Se että Jumala julistettaisiin ortodoksien tavoin ylimmäksi 
arvoksi, on monelle heistä kuten Heideggerille Jumalan ole-
muksen halventamista. Heidegger myös muistutti ettei ole-
minen ollut Jumala tai maailman perusta vaikka olikin tärkeä 
ja nykyihmiseltä unohtunut asia. Oleminen oli Heideggeristä 
enemmänkin lähellä taideteosta ja kauempana kuin kaikki 
oleva ja samalla lähempänä ihmistä kuin mikään oleva, tai 
Jumala hieman Platonin ajatusten tavoin. 

Myöhemmin Heidegger muistutti, että siellä missä maa-
ilma muuttui kuvaksi, järjestelmä hallitsi, eikä pelkästään 
ajattelua. Kreikkalainen ihminen oli hänestä ”on” ottaessaan 
olevan vastaan, minkä vuoksi kreikkalaisessa ajattelussa maa-
ilma ei voinut olla kuva. Mutta siellä missä järjestelmä oli 
saavuttanut johtavan aseman, oli kuitenkin aina myös läsnä 
sen mahdollisuus rappeutua keinotekoisen ja kokoon kasa-
tun järjestelmän ulkokohtaisuuteen (vrt. ortodoksiuskonto 
esimerkiksi). Ajattelun ja runouden tehtäväksi hän näki va-
pauttaa kielen kieliopista ja antaa sille alkuperäisempi ole-
muksellinen rakenne.

Heidegger, joka sanoi kaiken sen, mikä ei pysyttele tun-
netussa ja rakastetussa positiivisuudessa, heitettävän pelkän 
kaiken kieltävän negaation ennalta asetettuun kuoppaan, jossa 
se päätyy olemattomaan ja siten vie nihilismin päätökseen, 
pääsee pohdinnoissaan lähelle ihmisen ja Jumalan perimmäis-
tä arvoitusta muistuttaessaan, ettei ihminen ole vain elolli-
nen olento, jolla muiden valmiuksiensa ohella on myös kieli 
- enemminkin kieli on Heideggerin mielestä olemisen talo, ja 
ihminen ek-sistoi asuessaan siinä sikäli, kun ihminen kuuluu 
olemisen totuudelle vartioidessaan sitä:

”Se, että ihmisen ”humanitas” tulkitaan peruspiirteiltään 
”maailmassa-olemiseksi”, ei tarkoita, että ihminen olisi ”maa-
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ilmallinen” kristinopin tarkoittamassa mielessä, että hän toi-
sin sanoen olisi luopunut Jumalasta ja täysin irrottautunut 
”transendenssista”. 

Itse asiassa olisi selkeämpää puhua transendentista. Yliais-
tillinen oleva on transsendentti. Yliaistillisena pidetään kor-
keinta olevaa, kaiken olevan ensimmäistä syytä. Jumalaa 
ajatellaan juuri ensimmäiseksi syyksi. Ilmaisussa ”maailmas-
sa-oleminen” ”maailma” ei kuitenkaan tarkoita maallista ole-
vaa taivaallisen vastakohtana, ei myöskään ”maailmallista” 
erotettuna ”hengellisestä”. ”Maailma” ei tarkoita mitään ole-
vaa tai olevien piiriä, vaan olemisen avoimuutta.”

Ihminen oli Heideggerille olemisen paimen ja ihminen 
sikäli, kun hän oli ek-sistoiva. Näin heideggeriläinen ihmi-
nen astui ulos olemisen avoimuuteen, joka oli oleminen itse 
samassa puhtaassa mielessä kun lapsen ilo ilman että siitä tar-
vitsisi huolehtia.

Samalla paljastuu ”ihminen vastaan Jumala”-ikuisuusky-
symyksen filosofinen pohja Immanuel Kantin, joka väitti 
etteivät loogiset ja matemaattiset käsitteet ole kokemuksesta 
abstrahoituja, kuten empiristit väittivät, vaan ne on sisään-
rakennettu ihmisen omaan ymmärrykseen (Jumalan kieltä-
jien voitoksi), sekä fenomenologian perustaja Edvard Hus-
serlin, joka etsi puolueetonta ja absoluuttista näkökulmaa, 
josta monimuotoista maailmaa kaikkine sen lukemattomine 
ilmiöineen voisi tarkkailla, ja jonka mukaan kohteen, johon 
tietoisuus suuntautui, ei tarvinnut tosiasiassa olla olemassa 
(Jumala voitti tämän erän), ajatusten taustoittamina.

Ja jos vaikka Immanuel Kantin tavoin yritimme löytää 
perusteluja korkeimman voiman olemassaolosta omastatun-
nostamme, osuimme silloin yhtä harhaan kuin jos olisimme 
väittäneet siksi myös paholaisen olevan olemassa, koska se oli 
paaduttanut sen niin tunnottomaksi, että siellä vellova me-
tafyysinen pahuus pystyi hetkessä synnyttämään viattomasti 
leikkivistä pikkupojista ympäristöään terrorisoivia ja teuras-
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tavia julman kylmiä miehiä. 
Tai miten olisimme ymmärtäneet itsessämme samanaikai-

sesti vellovan todellisuuden ”Jumala vastaan ihminen”- am-
bivalenssin ja sen mustavalkoisen luonteen, menettämättä 
kohtalokkaasti arjen sietokykyä, ymmärtämällä kaikista ta-
pahtuneista huolimatta kaiken ohikiitävän hetkellisyyden 
sattumanvaraisuuden oman itsemme luontaisessa päättämät-
tömässä horjuvuuden montaignelaisessa ristiaallokossa?

Aivan erityisesti unohdamme valitettavan usein sen, että 
hyvistä asioista pauhaavat idealistisielut eivät kammioissaan 
ymmärrä tekevänsä omalle asialleen hallaa arvioimalla type-
rysten määrän aivan liian alakanttiin, sillä todennäköisyys, 
että henkilö on typerys, on riippumaton tämän henkilön kai-
kista muista ominaisuuksista. 

Voltaire sanoi, että olisi hieno, jos voisi nähdä sielunsa. 
Tunne itsesi oli hänen mielestään erinomainen ohje, mutta 
sen noudattaminen oli mahdollista vain Jumalalle, sillä kuka 
muu kuin hän voi tuntea oman olemuksensa? Sieluksi me 
nimitimme sitä, mikä elävöitti. Epikurolaiset olivat varmoja, 
että sielu ei ole substanssi vaan kyky, joka syntyy ja katoaa ruu-
miin myötä. Ymmärryksemme rajat estivät meitä tietämästä 
sielusta juuri tämän enempää.

Tätä taustaa vasten ajateltuna olemassaolomme pohjalla on 
sittenkin vahvasti vaikuttava pimeyden tutkimaton ja pohja-
ton arvaamattomuus, missä me tasapainoilimme veitsenteräl-
lä ”mukaolemisen ja mukatietämisen” välitilassa odottamassa 
kohtalon lopullista iskua sellaisessa maailmassa, jossa Jumala 
oli joko kuollut tai ilkeä julmuri, tai häntä ei ole vielä ku-
kaan ollut jaksanut tai muistanut edes keksiä eikä hän ollut 
osannut tai halunnut tuoda maailmaan asioita selventäviä ja 
elämää kannattelevia järjestyksiä sen enempää kuin sanoilla ja 
semanttisilla merkityksillä totuuden ja puhtaan ajattelun kus-
tannuksella lainavaatteissa prameilevat riikinkukkoteologit.
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Minulla on tarina, 
joka saa teidät ehkä 
uskomaan oikeaan 

Jumalaan!
”Sanat hajoavat, kun ne kohtaavat Kolmen jumalallisen yh-
teisön. Sanoista tulee vain hieman enemmän kuin vihjeitä ja 
heikkoja nuolia, jotka osoittavat salaisuuteen, joka aina on 
ollut kaikkien tiedossa, mutta joka on samalla kaikelle inhi-
milliselle tiedolle kätkettyä.”

-Leonardo Boff kirjassaan ”Holy Trinity”

Otsikon alla siteerattu katkelma on uskovaiselle tyypillistä 
ylioptimismia itsensä hyvä näkevän ihmisen kirjoittamana, 
sellainen, joka ei ymmärrä jokaisen ”kyllä”-sanan nostattavan 
myös ”ein”; illuusion, jonka vallassa hän on omaan itseensä 
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sokeana unohtaen tahallisesti sen tärkeän erilaisten todelli-
suuksien paineen, jonka keskellä epäilevä ihminen yrittää 
tutkia omaa itseään, koska kauppaa kristinuskon edustamaa 
valheellista toivon evankeliumia. 

Tätä ymmärrystä vailla oleva kirjoittaja on sitä mieltä, että 
asiat tapahtuvat tuosta vain, vaikeatkin ja nimenomaan ne, 
kuin sormea napauttamalla, kun hän vain ilmoittaa uskovansa 
niin, hän uskoo sellaiseen Jumalaan, jonka on huomattavasti 
tärkeämpi olla toimiva kuin looginen tai tieteellisesti perus-
teltu.

Ihmismielen jännittäviin puoliin kuuluu se, että pystym-
me keksimään käsitteitä, jotka ovat ulottumattomissamme. 
Jumalaksi kutsumamme tosiolevainen ylittää inhimillisen 
ilmaisukyvyn rajat, vaikka keskiajalla eräs mystikko väittikin 
tosissaan, että tosiolevaa – jota kutsuttiin harhaanjohtavasti 
”Jumalaksi” - ei mainita lainkaan koko Raamatussa.

Pimeä ja epäselvä kiinnostavat mystisestä kiinnostunutta 
ihmisiä. Antiikissa Herakleitosta, joka sanoi osuvasti ihmis-
ten mielipiteiden olevan lapsosten leikkikaluja, kutsuttiin ”Pi-
meäksi” (Heraclitus Obscurus). Luceretius sanoi, että juuri 
siksi Herakleitos lunastikin ajatuksillaan valoisan maineen. 
Herakleitos sanoi osuvasti koirien haukkuvan aina sitä, mitä 
eivät tunne.

Herakleitoksen, jolta Hegel sanoi ottaneensa teoksiinsa 
kaiken mahdollisen, mukaan kaikki alkoi ja päättyi tuleen. 
Tätä maailmanjärjestystä ei ollut hänen mukaansa kukaan 
Jumala eikä ihminen tehnyt. 

Aina se oli ollut, on nyt ja tulee alati olemaan ikuisesti 
elävä tuli, joka mittansa mukaan syttyy ja mittansa mukaan 
sammuu. ”Kaikki virtaa”-ajattelu on tätä samaa yhtä periaa-
tetta, jota Platonkin kehitteli; mikään ei koskaan ole, kaikki 
tekee tuloaan. Herakleitoksella kaikki muuttui kaikessa: kai-
ken aikaa kaikki hajosi ja liittyi yhteen, läheni ja loittoni yksi 
ja sama meissä asui: elävä ja vainaa ja valvova ja nukkuva ja 
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nuori ja vanhus.
Kautta koko historian ihmiset ovat kohdanneet jumalali-

sessa hengessä jotain mystistä, joka tuntuu ylittävän arkisen 
kokemusmaailmamme rajat, jopa nykyisin, jolloin vallalla 
länsimaisissa yhteiskunnissa oleva sekularismi ja liberaali hu-
manismi (humanismi on uskontoa ihmiseen ja hänen kykyi-
hinsä ilman Jumalaa) ovat ilmiöinä sekä varsin nuoria että 
ennennäkemättömiä kokeiluja ihmiskunnan historiassa, missä 
pohjalla vaikuttaa (maallinen) ”usko” valistusfilosofi Fichten 
ajatusten siivittämänä ihmisen taitoihin ja haluun parantaa 
maailmaa.

Herakleitos sanoi kuolevaisten olevan kuolemattomia ja 
kuolemattomat kuolevaisia, koska edelliset elivät kuolemassa 
ja jälkimmäiset kuolivat elämässä (...kuka tietää, eikö se, mitä 
kuolevaiset kutsuvat elämäksi, tarkoita kuolemaa ja kuolema 
taasen elämää?). Kuoltua kohtaa ihmisiä sellainen, mitä he 
eivät odota eivätkä oleta. Mutta sielun rajoja sinä et matkaltasi 
löydä, niin syvällä piilee sen logos! 

Heidegger ymmärsi Platonin tavoin ettei mitään ole ilman 
perustetta. Kaikella on syynsä. Liebniz ensimmäisenä rakensi 
tästä väittämästä filosofisen periaatteen. Fichten mukaan ih-
minen itse kukin rakentaa omista lähtökohdistaan maailmaa 
siksi, mitä siitä tulee hänelle itselleen ja kokonaisuutena kai-
kille. Goethe sanoi: tule siksi mikä olet, tarkoittaen tällä sitä, 
että ihmisen tulisi oppia henkinen olemuksensa.

Myös ihmisen halulla uskoa kuvitelmiin on suuri merkitys 
samoin kuin uskontojen kyvyllä hurmata ihmiset huolimatta 
siitä ettei niissä ole nimeksikään totta kuten ortodoksiuskosta 
olemme saaneet lukea, ja että jumalsuhteessa ei ole kysymys 
sittenkään siitä millainen Jumala on, vaan fichteläisittäin ym-
märrettynä, miten sen itse näemme, koemme ja millaiseksi 
sen mieliimme konstruoimme. 

Ihmisenä oleminen on tarpeeksi kovaa ilman Jumalan 
sotkemista asiaan. Se on jatkuvaa taistelua, tasapainottelua, 
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muodon tavoittelua muodottomalle, määrittelyn yrittämistä 
määrittelemättömälle ja ajoittaista tietoisuutta siitä, ettei ole 
edes oikeilla poluilla, koska kaikki määritelmät kuten ihminen 
itsekin ovat loppujen lopuksi vain petosta ja harhakuvitelmaa 
siitäkin huolimatta, että ihmisessä on Luigi Pirandellon näy-
telmien tapaan monta toisistaan riippumatonta minää, joista 
jokainen on varustettu omalla suojaavalla naamiollaan.

Uskonnoissa kyseessä on kulttuurin meihin istuttama tapa, 
perinne ja tottumus, joita ei saa paitaa vaihtamalla tai suihkus-
sa käymällä itsestään ja ympäristöstään kovin helpolla pestyä 
pois. Herakleitos sanoi, että noita jumalia he rukoilivat; se 
merkitsee aivan samaa kuin seinille puhuisi. Logos, maail-
manjärki oli Herakleitoksen jumaluus. Ksenofanes sanoi, että 
jos hevoselle ja härälle olisi suotu piirtämisen lahja, hevonen 
olisi piirtänyt Jumalaksi härän ja härkä hevosen.

Vanha kreikkalainen homeeristen epiteettien maailma ei 
ymmärtänyt vastakohtien tärkeyttä samalla tavalla kuin He-
rakleitos, jonka mukaan vain vastakohdat loivat eheän ko-
konaisuuden, sillä ilman vastakohtia havaintomaailma rau-
keaisi tyhjään – ihminen näki olemassaolonsa vain kapeasta 
rakosesta. 

Mutta jos ihminen oppisi näkemään sitä laajemmin ko-
konaisuutena, ristiriidat muuttaisivat muotoaan toisenlaisiksi 
hänen silmissään. Heidegger puhui ”perusteen periaatteesta – 
principium rationis”, mikä ei ole pelkästään vain peruste, vaan 
myös vaativaa ja perustaa etsivää ajattelua ohi tavanomaisen 
yliolkaisen, laskevan ja toteavan ajattelun ymmärtämään tätä 
elämän ristiriitaisuutta.

Juuri sitä on sovellettava ortodoksiuskon tarkasteluun, sillä 
meidän on taisteltava hamaan loppuun saakka näitä hämäriä 
sananselittäjiä vastaan antautumatta nyrkki pystyssä. Koska 
on asioita, joista ei voi puhua ääneen, vaikka mieli tekisi, tai 
joista ei ole dokumentteja, joita historiantutkimus vaatii to-
distaakseen asioiden joskus tapahtuneen niin ja näin, mutta 
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on muistoja ja tarinoita, jotka kiertävät suvussa sukupolvelta 
toiselle ja joista ei puhuta. 

Meidän pitäisi oppia kulkemaan silmät ummessa, haaveilla 
ja keksiä erilaisia asioita ja tapahtumia ihan vaan esimerkiksi 
siitä ettemme ole muuttunut kokonaan roboteiksi ja unoh-
taneen mitä sana mielikuvitus yhdessä terveen järjen kanssa 
joskus parhaimpina ihmiselon aikoina oikein tarkoitti ja sai 
aikaan kanssaihmisissään kukoistaessaan kaikkien yhteiseksi 
hyväksi.

Sir Winston Churchill ennusti sodan aikana vuonna 1943 
Harvardin yliopiston opiskelijoille tulevaisuuden valtakuntien 
rakentajien olevan ”nykyajan ihmismielen imperiumi”. Tule-
vaisuus ei ollut Churchillin silmissä kansallisvaltiot, uskonnot 
tai vanha järjestys vaan ajatukset ja ideologiat.

Miksi kukaan enää nykyisin uskoisi Jumalaan, varsinkaan 
sellaiseen kuin mitä olemme saaneet tässä kirjassa lukea or-
todoksien vääntäneen ihan älyttömäksi pilkunnussijaksi ja 
ihmisiä ymmärtämättömäksi, tai hänen pojakseen väitettyyn 
Jeesus Kristukseen? 

Ajatus siitä, ettei Jumalaa ole, kiinnostaa yhä enemmän 
ihmismieltä ja mielikuvitusta; uskovaiset vastaavat itse, ettei 
tiede ole ainoa tie totuuteen. Mutta onko usko sitten?

Joel Carmichael yritti kirjassaan ”Jeesuksen elämä ja kuo-
lema”(Tammi 1962 ) todistella Jeesus Kristuksen vain poliit-
tiseksi kapinoitsijaksi, joka toimi roomalaismiehittäjiä vastaan 
(tulee mieleen, että hauskin sovellus tästä on Mynthy Pytho-
nin ”Brianin elämä”-elokuva elokuva. 1500-luvun Lutherin 
ohella toisen tärkeän uskonpuhdistajan Jean Calvinin mukaan 
ihmisillä oli erityinen jumal-aisti, ”sensu divinitas”, minkä 
avulla ihminen sai varmaa tietoa Jumalasta. 

Olemme aiemmin jo todenneet tässä kirjassa älyllisesti 
kiistanalaisen Tapio Puolimatkan, joka on avaruustähtitieteen 
emeritusprofessori Esko Valtaojan sanoin ”valmis heittämään 
koko tieteen metodeineen romukoppaan vain saadakseen 
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oman uskonsa ja kirjaimellisen raamatuntulkintansa noste-
tuksi ainoaksi oikeaksi”, eräänlaiseksi ”piilocalvinistiksi”. Cal-
vinin mielestä ihmisillä oli näet kaksi Puolimatkankin tärkei-
nä pitämää yleismaallista ominaisuutta: usko luojajumalaan 
ja uskomus hänen palvelemisensa tärkeydestä.

Joskus kuulee puhuttavan uskomattomia satuja uskontojen 
yhteydessä kahdesta eri perustyypistä: filosofisesta ja historial-
lisesta. Filosofinen on kuulemma yhdessä koettua ja mietit-
tyjä. Historiallinen, johon kristinuskokin luetaan, perustuu 
jonkun kokemuksiin ja toisen niistä kirjoittamiin tapahtu-
miin historiassa, joiden väitetään siksi olevan tosia.

Joidenkin selitysten mukaan ihmisessä on Jumalan mentä-
vä aukko ja uskonnollinen usko on jollain tavalla helpompaa 
ja luonnollisempaa kuin epäusko varsinkin kun sitä tupute-
taan kaikkialla yhä edelleenkin perimmäisenä elämäntotuu-
tena. 

Uskonnollisten uskomusten ja käyttäytymisen selityksiä 
onkin etsittävä ihmismielen toimintatavoista eikä ulkopuo-
lelta. Ihminen tässä pelissä se heikoin lenkki, jonka saa na-
rutettua helpolla milloin minkäkin asian tai jutun orjalliseksi 
edusmieheksi. 

Ehkä siksi fiksuimmat ihmiset meistä ovat luoneet uskon-
toja selittääkseen selittämättömiä tapahtumia sekä arvoituk-
sellisia luonnonilmiöitä. Uskonnot ovat terveen järjen vastai-
sia harhakuvitelmia, joita ihmiset tarvitsevat koska ovat niin 
epävarmoja itsestään sekä taikauskoisia. 

Uskontojen aseman tekee älyllisesti helpoksi se, että nii-
den käsitteitä on melkein mahdoton kumota paitsi jos lukee 
Johannes Lehmanin kirjaa ”Raportti Jeesuksesta – erään vää-
rennöksen pöytäkirja”(Otava 1972), jossa ei muuta tehdäkään 
kuin osoiteta kaikki tietomme Jeesuksesta Kristuksesta väärik-
si ja valheellisiksi.

Puheet Jumalasta taas noudattavat aina kehäpäätelmää 
(petitio principii) eli virhepäätelmää, jossa päätellään kehä-
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mäisesti kaavaa, jossa jo sen premisseissä oletetaan se, mikä 
johtopäätöksessä on tarkoitus päätellä; Jumala on olemassa, 
koska ”Pyhässä Raamatussa” sanotaan niin. Mutta miksi Raa-
mattuun pitäisi uskoa? Koske se on Jumalan sanaa!

Jos Jumalaa olisi pöyhimässä kaunokirjallisesti ”Ruton” 
vuonna 1947 kirjoittanut Albert Camus, hän esittäisi suuret 
ja perimmäiset kysymykset epätavallisen suoraan ja konkreet-
tisesti. 

Jumalasta puhuu myös ison paksun kirjan verran entinen 
roomalaiskatolinen nunna Karen Armstrong kirjassaan ”Ju-
malan historia”, joka käsittelee historiaa sekä juutalaisesta, 
kristillisestä että islamilaisesta näkökulmasta. Entinen nunna 
huomaa omasta epäuskostaan huolimatta ”Homo sapiensin” 
olevan myös ”Homo religiosus” – hengellinen olento.

Jumalan hän kertoo huolimatta roomalaiskatolisesta taus-
tastaan olleen tavalla tai toisella hämärä hahmo hänelle jo 
lapsuudessa. Kahdeksanvuotiaana hän joutui opettelemaan 
ulkoa katekismuksen kohdan Jumalasta kaikkivaltiaana henki, 
joka yksin on olemassa omassa itsessään ja joka on täydelli-
syydessään ääretön.

Armstrongista se ei merkinnyt hänelle silloin paljoakaan 
eikä oikeasti kosketa häntä vieläkään, sillä se on tuntunut hä-
nestä aina tavattoman ikävältä, mahtipontiselta ja ylimieliseltä 
määritelmältä. Jumalasta kertovaa kirjaa kirjoittaessaan, hän 
alkoi uskoa ettei asia pidä edes paikkaansa. 

Nunnana hän huomasi, että Jumala oli uskonnollisessa 
touhuamisessa sivuseikka kaiken huomion keskittyessä tois-
arvoisiin pikkuseikkoihin sekä uskonnon reuna-alueisiin itse 
Jumalan pysyessä näkymättömissä ankarana orjapiiskurina, 
joka tarttui jokaiseen hänen tekemäänsä sääntörikkomukseen. 
Jumala ei tarkoittanut hänelle mitään tiettyä muuttumatonta 
ideaa, vaan kokonaista merkitysten kirjoa, josta osa oli keske-
nään ristiriitaisia ja jopa toisensa poissulkevia.

Armstrong tulee paljastaneeksi kirjassaan yhden tärkeän 
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seikan jo kertomansa ”uskonnollisen tyhjyyden, tekohurs-
kauden ja Jumalattomuuden” lisäksi, että uskonnolliset ko-
kemukset ovat oman mielen tuotetta ja itse keksittyjä, tulosta 
tunteiden ja mielikuvien tietoisesta työstämisestä:

”Toisinaan minut täytti hartauden tunne esteettisenä reak-
tiona gregoriaaniseen kirkkolaulun ja liturgian kauneuteen, 
mutta minulle ei koskaan ”tapahtunut” mitään, mikä olisi 
johtanut jostain muusta kuin minusta itsestäni.” 

Armstrong ei nähnyt omien sanojensa mukaan kertaa-
kaan profeettojen ja mystikkojen kuvailemaa Jumalaa. Jeesus 
Kristuskin, josta luostarissa sentään puhuttiin huomattavasti 
enemmän, tuntui hänestä vain historialliselta hahmolta, joka 
kuului myöhäisantiikin aikakauteen.

Juuri luostarissa nunna alkoi epäillä eräitä kirkon pyhiä 
opinkappaleita. Ja hän kysyy itseltään: Miksi kukaan saattoi 
tietää varmasti, että Jeesus, ihmisen poika, oli lihaksi tullut 
Jumala, ja mitä sellaiseen opetukseen uskominen oikeastaan 
merkitsi?

Monet muutkin uskontokriittiset ajattelijat ovat asettaneet 
kyseenalaiseksi, oliko Jeesus Kristus sittenkään kristinuskon 
perustaja vai jotkut jo ennen häntä ja hän vain näiden ajatus-
ten eteenpäin välittävä agitaattori. 

Ainakin se on totta, ettei hän olisi ollut samaa mieltä kris-
tinuskon suurimaksi väärentäjäksi kutsutun Paavalin kanssa 
kovinkaan monista Paavalin hänen sanoikseen väittämistä 
asioista.

Armstrong alkoi ihmetellä seuraavaksi, oliko monimutkai-
nen – ja hyvin ristiriitainen – kolminaisuusoppi tosiaan osa 
Uutta testamenttia vai oliko se monen muun uskonkappaleen 
tavoin teologien sepitettä Jeesus Kristuksen kuolemaa seuran-
neilta vuosisadoilta?

On kamala ajatella näiden uskonnollisuuteen paenneiden 
ja sinne itsensä hukanneiden kannalta, ettei Armstrong ole 
ainoa uskonnollisissa instituutioissa mukana oleva ihminen, 
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joka ei koe mitään uskonnollista tunnetta eikä Jumalaa läsnä 
olevaksi. Hän alkoi ymmärtää, että pyhimysten näyt saattoivat 
olla pelkkiä tajunnan oikkuja. 

Herakleitos sanoi Jumalan pitävän kaikkea kauniina ja 
hyvää oikeana, kun taas ihmiset olivat alkaneet katsoa mitä 
oikeaksi, mitä vääräksi. 

Tämän tajuttuaan nunna alkoi opiskella uskonnon histo-
riaa, ja sitä perustelluimmilta alkoivat hänessä tuntua hänen 
vahvat epäilynsä kristinuskon oppien olevan ihmisten keksi-
miä ja pitkäaikaisen kehityksen tuloksia:

”Nyt tiede tuntui syrjäyttäneen Jumalan Luojan paikalta, 
ja raamatuntutkijat olivat osoittaneet, ettei Jeesus ollut ikinä 
väittänyt olevansa Jumala.”

Jumala alkoi hänestä näyttää yhä selvemmin harhalta, josta 
ihmiskunta oli kasvamassa eroon. Armstrong näki myös, mi-
ten nykyaikana maallistuneilla moraalisilla aatteilla oli omat 
älylliset ja henkiset opinkappaleensa, ja miten niiden avulla 
ihmiset pystyivät löytämään uskon ihmiselämän perimmäi-
seen tarkoitukseen, mikä oli aikaisemmin yksinoikeudella 
vain perinteisten uskontojen tehtävä.

Jumalaa voi nykyjään väännellä mihin suuntaan tahansa. 
Kristitylle konservatiiville se on tiukka ja julma tuomitsija, 
suvaitsevalle liberaalille taas tasa-arvon ja yhdessä toimimisen 
kannustaja, kuten tunnetun ruotsalaisen homon ja sosiali-
demokraatin, koomikko ja kirjailija Jonas Gardellin kirjasta 
”Jumalasta” (Johnny Kniga 2006) voimme lukea. 

Jumal-aistin eli ”sensu divinitaksen” nykypäivän auguuri-
na esiintyvä Gardell tarjoaa helppolukuisen taikamaailman 
kirjassaan, minkä avulla Jumalansa kadottanut ja häntä etsivä 
ihminen saa” varmaa tietoa” Jumalasta. 

Gardell kirjoittaa kristillisen maailman eri jumalkuvien 
muutoksesta omaa sateenkaarenväristä evankeliumiaan kir-
joittamalla profeetta Aamoksesta, joka varoitti meitä ontosta 
uskonnollisuudesta, merkityksensä menettäneistä rituaaleista 
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ja jumaluskosta, joka käy tyhjäkäyntiä.
Kustantaja mainostaa kirjankannen etuliepeessä tämän kir-

jan ”tehneen Gardellista yhden Ruotsin johtavista uskonnol-
lisista auktoriteeteista”, mikä on jo lajissaan outo sekä kum-
mallinen väite, sillä jos se olisi totta, se kertoisi ruotsalaisen 
kristillisen elämän ohuudesta ja syvästä älyllisestä kriisistä.

Gardellin kirja on enemmän maallistuneen ”tasa-arvoen-
vankelista” Gardellin uskoa, toivoa ja rakkautta kaunokirjalli-
sesti esittelevä katsaus asiaan kuin mikään älyllisen epäilyn ja 
teologisten ikuisuusongelmien välinen miinakenttä, mitä par-
haimmat uskonnollista ristiriitaa pöyhivät kirjoitukset esim. 
Skepsiksen, Kari Enqvistin ja parin verran samasta asiasta kir-
jeenvaihtoa käyneiden Juha Pihkalan ja Esko Valtaojan kirjat 
ovat kriittisen lukijan riemuksi pullollaan.

Gardell ei tunnu ymmärrettävän Hegelin teoksen ”Logii-
kan tiede” tavoin, ette ristiriita ole peruste sitä vastaan, että 
jokin todella on, vaan ristiriita pikemminkin on todella ole-
van todellisuusluonteen sisäistä elämää eikä siis ole mitenkään 
varmaa, että ristiriidan esiintyessä keskenään ristiriitaiset asiat 
voisi olla olemassa. 

Jumala-kysymys on yksi tällainen; perusteen peruste ilman 
perustetta. Heidegger sanoi, että heti kun miellämme jonkin 
asian, miellämme sen tänä tai tuona asiana. Kun miellämme 
asian tällä tavoin ”jonakin”, laskemme sen hänen mukaansa 
ikään kuin aloilleen jonkin varaan ja saatamme sen perustal-
leen.

Näin tekee myös Gardell, kun hän kertoo Aamoksen olleen 
juuri se profeetta, joka kehotti meitä kamppailemaan ”niitä 
vastaan, jotka käyttävät väärin poliittista ja taloudellista val-
taansa. Siksi hän kehottaa lukijoitaan mielessään, ”että kyse 
on – ei öylätistä sinänsä, ei viinistä sinänsä vaan – sen ymmär-
tämisestä, että ihmiskunta on yhtä ruumista, että toimimme 
kaikki samoilla ehdoilla. Jokainen meistä on samanarvoinen, 
jokaista meistä rakastaa sama Jumala, ja jokainen meistä on 
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vastuussa lähimmäisestään.”
Gardell korostaa heti kirjansa alussa kahta tärkeää asiaa: 

hän ei ole akateeminen tutkija ja hänen uskonsa on lähtöisin 
lapsuuden viattomista uskonnollisista kokemuksista äitinsä 
puolelta, joka muisti joka päivä pukea Gardellin Jeesuksen 
vaaleanpunaiseen turvaverkkoon erilaisten laulujen, rukous-
ten ja pyhäkoulutasoisten kertomusten avulla.

Omaa vieläkin lapsellisen mukavaa jumalkuvaansa hän 
perustelee muslimimystikko Ibn Arabin 1200-luvulla esittä-
män väitteen pohjalta. Mystikko väitti Jumalan sijoittaneen 
jokaiseen ihmiseen yhden loputtoman monista jumalnimis-
tään niin, että jokaisessa meissä on Jumalan ainutlaatuinen 
jälki – ja yhdessä muodostamme siksi sellaisen partituurin, 
jonka vain Jumala osaa laulaa.

Tämä on kirjan eräs pääväittämä, että meistä jokainen voi 
etsiä Jumalan juuri meihin sijoittamaa jumalnimeä, etsiä it-
sestämme Jumalan jäljen ääriviivoja – ja kunnioittaa sitä, että 
lähimmäisemme itsessään suorittama etsintä näyttää Gardel-
lin mielestä silloin pakostakin hyvin erilaiselta, ”koska hänen 
jumalnimessään on toinen sointi, toinen väri, toinen sävy 
kuin meillä.

Perinteisen kristillisen teologian näkökulmasta Gardellin 
väite on sekä väärintulkittu että täyttä puppua mutta sopii hy-
vin maallistuneen ja yhteiskunnallisesti aloitteellisen Ruotsin 
evankelisluterilaisen kirkon moniarvoisuutta korostavan hen-
gen tarpeisiin ja täyttää sen agitaatiotehtävän, minkä Gardell 
on itselleen ottanut puhuessaan, toimiessaan ja yrittäessään 
itse eräänlaisena homo-Jeesuksena toimia hyvänä esimerkkinä 
kanssaihmisilleen paremman muutoksen puolesta.

Mutta pitikö tätä varten siteerata koko Vanhan testamentti 
ja selittää juurta jaksaen rautalangasta mallin lukijoille vään-
täen mitä kukin siellä esiintyvä ihminen ajatteli, teki tai tar-
koitti? Entä Gardellin jumalan hyvyys, se ei ole ”principium 
rationis”, vaan perustuu sokeaan auktoriteettiuskoon. 
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Toinen paha puute Gardellin ajattelussa on se, ettei hän 
myöskään tunnu ymmärtävän vastakohtien tärkeyttä, vaan 
näkee ihmisen olemassaolon ahtaasti vain Raamatun konteks-
tiin sijoittuvasta kapeasta jumala-rakosesta. 

Gardellin teksti on suunnattu nykylukijalle ja edustaa 
parhaimmillaan hyvää sanoilla korostavaa kristillistä yhteis-
vastuun yhteiskuntaetiikkaa, jonka helmasyntinä on halua 
syleillä koko maailma hengiltä hyvää tarkoittavaan syliinsä 
ja hyvän Jumalan huomaan, vaikka maailma eikä Jumala ole 
kumpikaan ei yhdessä eikä erikseen mitenkään erityisen ra-
kastettavia.

Teksti on myös joko hyvin tahallisesti sekä pahinta kris-
tillistä tätilässytystä että tarkoittamatta ikävystyttävän naivia:

”Kunpa jaksaisimme muistuttaa toisillemme, että olemme 
kumpikin Jumalan lapsia. Meidän enkelimme saavat taivaissa 
joka hetki katsella meidän taivaallisen Isämme kasvoja!”

Puhuu Gardell punnittua asiaakin, sillä hän uskaltaa olla 
asioista kaanonien ja dogmien väitteistä huolimatta vahvas-
ti eri mieltä ja raamatuntutkija Räisäsen linjoilla, kun hän 
muistuttaa siitä, että meidän on lakattava ajattelemasta Raa-
mattua kaikkeen vastaavana käsikirjana, joka on kirjoitettu 
kronologisessa järjestyksessä. Ortodoksinen kirkko, kuten ei 
kukaan muukaan kristillinen kirkko ei puhu näistä asioista 
vaan vaikenee niistä täysin hyvästä syystä, sillä kristinuskon 
tarkempi tarkastelu osoittaa sen perusväittämät lainatuiksi, 
tahallaan väärinymmärretyksi ja virheelliseksi. 

Ehkä myös osittain siksi, että ortodoksinen usko ei tässä 
valossa ole ainoa ja alkuperäinen ja oikea, vaan yksi mahdol-
linen tulkinta kenties sadoista, Jeesuksen Kristuksen sanois-
ta ja aikeista – siinä mielessä Gardellin kirja on raikastavaa 
luettavaa. Hän jaksaa ja uskaltaa pohtia ilman pelkoa omaa 
jumalkäsitystään, mikä poikkeaa kirjaimellisesti radikaalisti 
ortodoksiuskon synkistä ja ihmistä kiusaavista käsityksistä. 

Ehkä kamalinta kristinuskossa yleensä on se, että kirkko 
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sai istutettua ihmisen mieliin ajatuksen siitä, että ihminen 
nöyrässä alamaisuudessaan oli syntinen ja syyllinen. Venäjällä 
huomaa miten hävyttömästi nöyrää alamaisuutta ja älyllistä 
itsensä kieltämistä vaativa ortodoksiuskonto pienentää ih-
misen mitättömäksi Jumalan edessä, tekee hänestä tavallaan 
kuuliaisuudessa vähämielisen ”Kristuksen Houkan”, vaikka 
vanha roomalainen puhetaidon opettaja, Quintilianus tar-
koitti päinvastoin ihmisen olevan todellakin Pythagoraan sa-
noin kaiken mitta, ennen kaikkea hyvässä, jos niin haluttiin, 
lausuessaan seuraavat sanat:

”Ei ole perää siinä valituksessa, että vain harvoilla on kyky 
ottaa vastaan saamansa opetus ja että suurin osa ihmisistä on 
niin hidasälyisiä, että opetus on ajan ja voimien haaskausta. 
Päinvastoin tulet huomaamaan, että suurin osa ihmisistä ta-
juaa nopeasti ja on halukas oppimaan. Se on luontaista ih-
miselle, niin kuin lentäminen linnulle, juoksu hevoselle tai 
saaliinhimo petoeläimelle. Ihmismieli on varustettu niin suu-
rilla kyvyillä ja lahjoilla, että sielun uskotaan olevan taivaasta 
peräisin. Tylsiä ja huono-oppisia ihmisiä syntyy yhtä vähän 
kuin epämuodostuneita lapsia, ei heitä paljon ole.”

Ortodoksinen usko on Ambron kertoman mukaan ni-
menomaan perinnettä ja tapoja. Kirjallisuusnobelisti Svetlana 
Aleksijevits, joka sai Nobel-palkintonsa perustelujen mukaan 
”moniäänisistä teoksistaan, kärsimyksen ja rohkeuden monu-
menteista ajassamme” kuvaa hyvin kirjassaan (kirjan alussa on 
lainaus M. Mamardasvililtä: Me olemme ilmaa, emme maata) 
”Tsernobylista nousee rukous”(Tammi 2015).

Hän kuvaa osuvasti millaista kärsimyksen hyväksyvää ja 
hampaat irvessä syötävää perinteen ja tapojen pakkopullaa 
se on nöyrästi kohtaloonsa alistuvien orjasieluisten suures-
sa ja laajassa, ortodoksisen maailman vahvassa linnakkeessa 
Venäjällä, ja ettei kommunismin lopultakaan ole kovinkaan 
kaukana yhtä ryhmäsieluisesta ortodoksiuskosta:

”Kaikki se mitä on kirjoitettu Raamattuun, käy toteen. 
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Siihen on kirjoitettu meidän kolhoosistakin...Ja Gorbatsovis-
ta...Että tulee suuri johtaja, jolla on merkki otsassa, ja suuri 
valtakunta hajoaa. Sitten koittaa viimeinen tuomio...Kaikki, 
jotka asuvat kaupungeissa, tuhoutuvat, mutta maalla jää yksi 
ihminen henkiin. Ihminen ilahtuu nähdessään ihmisen jäljen! 
Ei ihmistä vaan ihmisen jäljen...”

Kreikkalaiset tekivät pakosta hyveen, joten ei mikään ih-
mekään, että se on uinut vuosisadoissa myös kreikkalaiska-
toliseen uskoon lujaksi perustaksi nimenomaan Venäjälle, 
missä pakon välttämättömänä seurauksena ja hyväksymisenä 
itsesäälistä on tullut osa puhdistavaa katharsista. 

Näin dionyysisen alkuperänsä hylännyt apolloninen orto-
doksi tunnistaa rajansa vodkanhuuruisessa melankoliassaan, 
ja hyväksyy ne pakosta Jumalakseen maailmassa, missä Ju-
malaksi väitetty Jumalan kuva ja arvo ovat vain siedettäviä 
välttämättömyyksiä kurin, pakon, pahan ja kaiken tämän sie-
tämisen yhtä tuskaisessa maanpäällisessä helvetissä. Tunteelli-
sille ja kohtaloonsa alistuneelle apolloniselle ortodoksille eivät 
käy stoalaisfilosofi Marcus Aureliuksen osallistuva myötätunto 
ja vakuuttelut sydämen kovettamisesta vaientaa mielikuvitus, 
hillitä tunnekuohut ja sammuttaa halut, niin että sielu olisi 
oma itsensä.

Tässä koko tarinan perusdilemma sekä idän ja lännen 
kirkkojen suurin mentaalinen ero. Itä on alkuperältään dio-
nyysisen haihatteleva päiväperhonen kuin jokin operettisan-
kari tragikoomisuudessaan ensi-iltajuhlien jälkeisenä aamuna 
raastaessaan meikit naamalta valuen krapulassa epätoivoisena 
siitä mitä tulikaan tehdyksi edellisiltana päästään hiuksia pei-
lin edessä. 

Juuri hänet on pakotettu vastoin tahtoaan yleisen rauhan 
ja oman mielenrauhansa takia apollonisen pedantiksi määrä-
yksillä ja kontrollilla - länsi taas loogisen terävänä tärkeilevän 
apollonisen tiukkailmeinen julkisivunsa edessä, joka pursuaa 
joka raosta siksi näkymätöntä dionyysistä irrelevanttiutta (t.s 
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kaksinaismoraalia).
Aleksijevits kertoo mestarillisessa dokumenttia ja kauno-

kirjallisuutta yhdistävässä kirjassaan ortodoksimaailman va-
likoivasta säälistä kylmän karusti kronikan tavoin tavallisen 
kansan kertomuksina, millaista oli jäädä yksin kärsimään ja 
kuolemaan Tsernobylin ydinonnettomuuden jälkeen paljas-
taen samalla miten ortodoksinen ortodoksisielu oli valmista-
nut maata lammasmaiselle neuvostoihmisille kollektiivisessa 
painajaisunessa, joka oli muuttunut todelliseksi kauhugalle-
riaksi mutta jonka Aleksijevits halusi muuttaa sanoiksi, tili-
tykseksi menneestä.

Aleksijevitsin kirjassa ortodoksisuus on kaikkialla yhtä 
aikaa läsnä näkymättömänä - tehdään ristinmerkkejä ja ru-
koillaan, huudetaan voi hyvä Jumalaa, mutta se ai auta - yhtä 
tietoisen määräävänä kuin kohtalonusko ja se voimattomuus 
mikä ihmistä alistettuja orjalaumoja riivaa katastrofien keskel-
le, kun he huomaavat kirjaimellisesti jääneensä yksin tuhon 
kanssa ja kuolevansa hetken päästä samalla kun kasvottomat ja 
näkymättömissä piileskelevät johtavat lakkaavat vastaamasta 
puheluihin.

Silti he ”uskovat” vai uskovatko? Ei siltä vaikuta. Koko 
juttu haisee pakonomaiselta suorittamiselta ja itsepetokselta. 
Jumalaa ei ole mutta hei eivät halua tunnustaa sitä itselleen. 
Se olisi jo liikaa. He käyvät haudoilla itkemässä ja rukoilevat 
tehden ristinmerkkejä mutta mistään varsinaisesta uskosta 
kirjassa ei ole kysymys vaan ihmisten tavasta kommunikoida 
keskenään surun keskellä ja lähettää viestejä siitä, että he ovat 
vielä elossa. Siitä kirjan nimikin: Tsernobylista nousee rukous. 

Rukous on heille sitä, että toivotaan toivottomuuden kes-
kellä, vaikka tiedetään että se menee harakoille. Sytytetään 
tuohuksia ja ripustetaan piha-aidoille lampukoita. Taikaus-
koisesta ikävästä menneeseen menetettyyn harmoniaan kertoo 
se, kun kirkkomaalle viedään leipää ja munia. Monet vievät 
lettuja leivän asemesta. Kuka vie mitäkin. Sitten istuudutaan 
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sukulaisten haudan viereen ja kutsutaan sisarta tervehtimään, 
jotta hän tulisi heidän kanssaan syömään, ilmestyisi ilmielä-
vänä heidän keskelleen juuri sellaisena kuin oli hetkeä ennen 
kuolemaansa. He ovat jo siinä syvässä yhteisessä unessa, min-
kä ortodoksiuskonto on heille valmistanut ja sallinut kun he 
kutsuvat ”Taivaan Isää” antamaan heille taivailta sieluja:

”Mutta yöllä ei saa itkeä vainajia. Kun aurinko on laskenut, 
ei enää saa. Jumalani, muista heidän sielujaan! Heidän on 
taivasten valtakunta!”

He elävät saastuneessa maassa, joka kuolee heidän jalko-
jensa alta ensin ja sitten ovat vuorossa kaikki muu elävä, he 
mukaan lukien. He elävät onnettomuuden sen jälkeistä aikaa, 
kun ihmiset uskoivat kaiken painetun sanan, vaikka missään 
ei tietenkään julkaista totuutta eikä puhuta siitä, koska se ei 
ole ollut Venäjällä koskaan kovassa huudossa. 

Heille on puhuttu hyvästä yhteisestä niin että vaikka he 
elävät kurjuuden keskellä ja heidän johtajansa porskuttavat 
yltäkylläisyydessä, he eivät tajua, että se on ihan samantyyli-
nen lupaus luonteeltaan, kuin Lenin vaatimus leipää, rauhaa 
ja maata, jolla saatiin sotilaat myötämieliseksi bolsevikeille, 
mutta joka muuttui heti heidän palattuaan laskuksi eikä lu-
paukseksi kadotetusta onnesta. He rukoilevat yksinkertaisesti 
itsekseen itseään ja kohtaloaan voivotellen. Mumisevat hym-
nejä ulkoa opitulla tavalla pyytäen heidän kuuroa ja sokeaa 
Jumalaansa kuuntelemaan edes sen pienen hetken:

”Vain pahuudessa ihminen on äärimmäisen taitava. Rak-
kauden yksinkertaisissa sanoissa hän sen sijaan on vilpitön ja 
luottavainen. Filosofeillakaan ei sana täysin vastaa sitä mitä 
he ovat tunteneet. Sana ja se mitä sielussa on ovat täysin yhtä 
vain rukouksessa ja rukoukseksi nousseessa ajatuksessa. Tun-
nen sen fyysisesti. Jumalani, kuuntele, mitä sinulta pyydän!”

Mutta epäoikeudenmukainen ja poissaoleva (ehkä välin-
pitämätön tai jopa kostonhaluinen vanharaamatullinen jyri-
sevä...) Jumala ei vastaa kuten ei ole koskaan aiemminkaan 
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vastannut (Satua! Satua ja tarinaa! Mutta tämä on totta...). 
Jumala vaikenee kiusallisesti. Ihmiset ovat yksin. Kaikki ovat 
heidät hylänneet.

Länsimaisen perikadon kirjoittaja Oswald Spengler, jonka 
väitöskirja käsitteli Efesoksen filosofiaa, olisi sanonut lohdut-
tomasti, että ajan leppymätön kulku johdattaa hetkellisen sat-
tuman, kulttuurin, tällä planeetalla yhteen toisen sattuman, 
ihmisen kanssa. Tässä muodossa kolmas sattuma, elämä virtaa 
jonkin aikaa, kun taas silmiemme eteen valomaailmassa näky-
vät taustalla maapallon ja historian virtaavat horisontit.

Näin on käynyt heillekin. Silti kertojat eivät menetä us-
koaan. Se on niin lujalle heihin iskostettu että tapahtui mitä 
tahansa, se on se ortodoksikirkon heille väittämä Jumalan 
salaperäinen tahto mille he eivät kuitenkaan voisi mitään, 
tekivät he sitten asialle jotain tai eivät. Tämä sama asenne 
heijastuu koko yli laajan ortodoksisen Venäjän ja siellä asuvien 
ihmisten arjessa. Jumala ja valta ovat jotain mihin kukaan 
ei voi mitään muuta kuin hiljaa alamaisen nöyrästi alistua. 
Kamala ja hiljainen kuolema on läsnä kaikkialla. 

Koko Tsernobylin järkyttynyt seutu on kammottavalla ta-
valla pysähtynyt aikaan nolla ja kuolemanhiljainen. Arkkuja 
on kannettava hiljaa ja varovasti, sillä jos niitä kolauttaa va-
hingossa jotain päin, se tietää kertojien mukaan lisää pahaa 
ehkä jopa toista vainajaa.

Ortodoksisuus on liima, jolla kansa, valta ja valhe liittyvät 
toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi nimeltään Venäjä, missä 
helppo hyppy ortodoksisesta sielusta ”homo sovjeticucksen” 
haluihin, suuttumuksiin ja pelkoihin, olivat neuvostokansan 
tietämättä toisten luomia uskomuksia, ja kehnoja arvostel-
mia, jotka eivät tapahtuneet jossain yhdessä sielun osassa, tai 
oppikirjojen opettamissa selkeissä paikoissa ja kronologisessa 
järjestyksessä, vaan olivat heidän mustaksi muuttuneita sie-
luaan hallitsevia vahvatahtoisia taipumuksia, joita oli kaikkein 
vaikeinta muuttaa maailmassa.
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Ja vaikka asiasta ei enää puhuta vaan visusti vaietaan pelon 
keskellä, on monen nykyvenäläisen pelkona ja kauhukuvana 
edelleenkin eriväriset tsaarit ja aivan erityisesti näistä pahin 
Lenin, joka osasi hyvin kreikkaa ja oli lukenut Herakleitosta 
sen verran, että innostui hänen ajatuksistaan kehittelemään 
dialektisena materialismina pidetyn oppinsa, ja siksi väitti 
koko kirjoitetun historian olevan luokkataistelun historiaa, 
toisten yhteiskuntaluokkien toisiin yhteiskuntaluokkiin näh-
den saavuttaman herruuden ja voittojen vaihtumista - näin 
tuli hänen mielestään aina jatkumaan, kunnes katoaisivat 
luokkataistelun ja luokkaherruuden perusteet; yksityisomistus 
ja järjestyksetön yhteiskunnallinen tuotanto:

”Työtätekevän kansanosan edut vaativat näiden perus-
teiden hävittämistä, ja siksi niitä vastaan on suunnattava 
järjestäytyneiden työläisten tietoinen luokkataistelu ja kaik-
kinainen luokkataistelu on poliittista taistelua. Toisaalta on 
olemassa paljon haaveilijoita, toisinaan nerokkaitakin, jotka 
luulevat, että on vain saatava vallanpitäjät ja hallitsevat yhteis-
kuntaluokat vakuuttuneiksi nykyisen yhteiskuntajärjestelmän 
epäoikeudenmukaisuudesta, ja silloin on helppo saada maa-
ilmaan rauha ja yleinen hyvinvointi. He haaveilevat silloin 
sosialismista ilman taistelua, ja sellaista ei voi olla eikä tulla”. 

On ihmeellistä, että niinkin suuren ja lahjakkaan ja suuria 
taiteilijoita synnyttäneen kansakunnan perusvoima on alistu-
minen ja nöyrtyminen pahan edessä voimattomana, vaikka 
meidän sisällämme olevan omantunnon on kerrottava meille, 
mikä on hyvää tai pahaa ja siihen pitää voida luottaa. Oikean 
oivalluksen olisi johdattava oikeaan toimintaan eli pyrkimyk-
seen nähdä ja tehdä hyvää. Mutta valoa ei näy tunnelin päässä 
heidän maailmassaan vieläkään punaisten tsaarien vaihduttua 
fasistiseen Putiniin. Niin kauaksi on totuus karannut heidän 
toiminnastaan ja käsistään eikä sillä ollut siellä mitään käyt-
töarvoa, koska heidän uskossaan siihen ei kiinnitetä mitään 
huomiota.
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Vuosituhansien ajan ortodoksipappien johdolla nämä 
ihmisyyden lahottajasienet ja todelliset ihmisvihaajat ovat 
onnistuneet kyynärpäätaktiikalla ja pahan töillä kehittämän 
tehokkaita tapoja huijata ihmiskuntaa: vallankumoukset, jois-
sa vaihtuu vain orjuuttaja, valheet ja vangit pysyvät samoina 
– mutta silti vain siitä, joka tekee oikein, tulee oikea ihminen. 
Traagisinta on se, etteivät ortodoksit ymmärrä tai hyväksy an-
tiikin filosofien tapaan ihmisen olevan vapaa ja vastuullinen 
silloin, kun hänen toimintansa on itse aiheutettua, sielun si-
säisten tekijöiden, eikä ulkoisen maailman määräämää, ja nä-
kisi ympärillään, itsessään ja kanssaihmisissään olevan surun 
ymmärtämättömyydeksi, ja siksi suurimman osan ihmisistä 
olevan itse oman onnensa teillä. 

Miten venäläiset ovat vuosituhantisen vallan&val-
heen-ikeen alla oikein selvinneet, kun vakaumuksensa vastai-
sesti toimivan ihmisen oli mahdoton olla onnellinen? Huo-
nosti, sillä ortodoksiuskonto, joka on heidät orjuuttanut, on 
myös heitä tästä seurauksineen lohduttanut laimean haaleasti 
lupaamalla hyvää tuonpuoleisessa hyvitykseksi maallisista uh-
rauksista ja kärsimyksistä uskonnon ja kansakunnan nimissä 
tehtyjen rikosten ja levitettyjen valheiden puolesta. 

Ja se, joka tietää kuinka tulla onnelliseksi, koettaa myös 
pyrkiä olemaan onnellinen eikö niin? Eikö sen vuoksi se joka 
tietää mikä on oikein, myös halua toimia oikein ja toimii 
oikein, jotta hän tulisi onnelliseksi ja saisi mielenrauhan? He-
rakleitosta lainatakseni: kun on kuunnellut, ei minua vaan 
logosta minussa, viisasta on silloin tunnustaa kaikki yhdeksi 
ja samaksi. 

Mistä muusta Aleksijevitsin kirja, ja hänen kaksi muuta 
suomennettua kirjaansa ”Neuvostoihmisen loppu” sekä ”So-
dalla ei ole naisen kasvoja” kertovat kuin kansan hiljaisesta 
kärsimyksestä ja alistumisesta kohtaloonsa kuolla toisten vir-
heiden takia ja puolesta ilman että heillä olisi oikeus yrittää 
selvitä siitä ja saada vastuuseen ne murhaajat, joiden takia 
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kaikki se suru ja hiljaisuus, joka on kietonut heidät tähän 
yhteiseen painajaisuneen vailla mahdollisuutta siitä koskaan 
herätä? 

Se kertoo myös siitä samasta ihmistä halveksivasta ja 
tyhmänä pitävästä pienen eliitin alamaisiaan halventavasta 
hälläväliä-asenteesta kuin mistä jo Quintillianus aikoinaan 
roomalaisia poliitikoksi pyrkiviä ylimyksiä varoitteli. Mutta 
se on myös kertomus alistettujen ja väheksyttyjen ihmisten 
sisäisestä vahvuudesta ja älykkyydestä vähän samalla tapaa 
millä Sokrates neuvoo Platonin Gorgias-dialogissa:

”Anna kernaasti ihmisten halveksia sinua, luulla sinua tol-
loksi ja pilkata sinua, jos se heitä huvittaa, Ole, kautta Zeun, 
rohkea silloinkin, kun joku lyödä pamauttaa sinua korville. 
Sillä jos olet oikeamielinen ja hyveellinen, et sinä siinä mitään 
menetä.”

Ortodoksiusko lupaa parempaa tuonpuoleisessa. Aleksi-
jevits taas näyttää millainen on maanpäällä heidän väkisin 
raastetut ja siksi surusta ilmoille vuotavat rikkinäiset kärsi-
jäsielunsa. Tällaisten ryhmäsielujen julmuudessa järkyttävän 
tummanpuhuvat mittasuhteet neuvostoliittolaisen Gavril 
Trojepolsken Bim Mustakorvassa. Kun kirjassa Bimin kiltti 
isäntä Ivan Ivanyts kohotti haulikkonsa ja Bim asettui het-
kellä kuin käskystä maahan, Bimin silmistä peilautui samalla 
koko ”häiriintyneen makarenkolaisen neuvostoihmisen” suuri 
epätoivo, tuska ja kärsimys siinä kohtaan, missä ihmisyyden 
piti alkaa ja koiruuden loppua.

Lopulta sekä isäntä, että hänen koiransa kuolivat ikävis-
sä olosuhteissa kenenkään välittämättä tai panematta tikkua 
ristiin hyvän puolesta pahaa vastaan. Siksi Bim onkin luon-
teeltaan ”panteistinen kärsimysallegoria neuvostokauhun 
synkkyyden perimmäisestä lohduttomuudesta”, kollektiivi-
sesti kellon tarkkuudella pakotetusta luonnottomasta kone-
minästä, jolla on ortodoksinen koneisto.

Mutta aivan erityisesti siitä yhteisestä, kammottavuuksien 
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kyllästämästä pahasta olosta, josta Anastas Mikojan piirsi pi-
ruja seinille ja painajaisuniin, puhuessaan valtiollisen poliisin 
Tsekan 20-vuotisjuhlaistunnossa Bolsoi-teatterissa Moskovas-
sa: 

”Meidän maassamme jokainen työläinen on Tsekan pal-
veluksessa”.

Bimin murhaa lopulta kollektiivisena jätteenä neuvos-
toihmisessä elävä yli-ihannoitu kuva ”konekansalaisesta” 
pakkojärjestelmässä, missä ihminen valtiollistettiin ja valta 
epäinhimillistettiin, mikä sai miljoonat rääkätyt ja kidutetut 
ihmismielet pomppimaan epätoivoisina punaisen terrorin 
sydämettömään tahtiin häpeällisesti hampaat suusta tipah-
dellen - kuka missäkin asennossa tappaviksi muuttuneissa 
rotanloukuissaan.

Mieltä piinaava karmein esimerkki on kuitenkin 13-vuo-
tias pikkupioneeri Pavlik, joka ilmiantoi oman isänsä siitä, 
että hän piilotti valtiolta viljaa omiin tarpeisiinsa nälänhädän 
keskellä.

Vihastuneet sukulaiset tappoivat omin käsin julmasti isän-
sä ilmiantaneen pojan, mutta viranomaiset tekivät hänestä 
suuren kansallisen neuvostomarttyyrin, jolle pystytettiin pat-
saita ja tehtiin puistoja, ja jonka kaunisteltua kiiltokuvatari-
naa kerrottiin ihailevaan sävyyn kaikille kirkasotsaisille ja pu-
naposkisille kasvaville neuvostolapsille opiksi ja ojennukseksi, 
koska Pavlik oli asettanut oikeaoppisesti valtion edun oman 
etunsa edelle, ihan kuten kaikkien oikeiden neuvostoihmisten 
tuli kommunistien mielestä silloin tehdäkin.

Bimin kamala kohtalo satuttaa vieläkin sydämeen samalla 
riipaisevalla tavalla kyyneleet poskipäitä valuen, mitä Svetla-
na Aleksijevitsin ”Tsernobylista nousee rukous”-kirjan luke-
minen. Bimille ei ole pystytetty patsasta, ettei hänelle kävisi 
samalla tavalla kuin Pavlikin patsaita tehtailevalle kuvanveistä-
jälle, jonka surmasi yksi alas romahtanut Pavlik-patsas. Aleksi-
jevits sai sentään hienoista kaunokirjallisista dokumenteistaan 
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kehut sekä ansaitun palkinnon.
Ihan toisenlaisen tarinan Jumalasta, pakottamattoman, 

ihmeellisen hauskan, jopa parodisen samalla kun se on täyttä 
totta harvoille aidoille ja uskoville sydämen uskoville, vapaan 
mielikuvituksen ja rikkaan järjen yhteisestä sopimuksesta 
solmitun, kertoo kanadalaisen Yann Martellin bestselleriksi 
noussut ”Piin elämä” (Tammi 2003)-kirja.

Kuuluisa kirjailija Margaret Atwood kehuu kirjaa ”suuren-
moiseksi kirjaksi. Se on tuore, omaperäinen, älykäs, monipol-
vinen ja täynnä lumoavaa rakkautta”. Kirja kysyy: onko mah-
dollista, että nuori poika elää pelastusveneessä aavalla merellä 
yhdessä bengalintiikerin kanssa 227- vuorokautta? Tarina ei 
voi millään olla totta ja kuitenkin lukija vakuuttuu siitä niin 
ettei epäile sen aitoutta.

Mutta mikä on kirjan oikea sanoma? Se ei ole pojan ja 
tiikerin uskomaton pelastuminen ja seikkailu haaksirikkoi-
sen aavalla merellä melkein vuoden ajan vaan Jumala. Tarina 
saa sen kertojan mukaan kuuntelijansa uskomaan Jumalaan. 
Miten se on muka mahdollista? Tarina alkoi kirjailijan esipu-
heessaan, joka taitaa olla myös kaikkien draaman lakien mu-
kaan turvallisesti sepitettä, kertoman mukaan Pondicherryssä 
Intiassa, jossa hän pääsee kutkuttavan ja jännittävän tarina 
imuun. Myöhemmin alkuasetelmien selvityksien jälkeen, ker-
tojana on Patel-niminen kirjan päähenkilö, jonka kirjailija 
löytää nimihaun perusteella Torontossa puhelinluettelosta. 

Patel suostuu kirjailijan suureksi iloksi tapaamaan hänet ja 
näyttää tälle ne kellastuneet lehtileikkeet hänelle, jotka olivat 
tehneet hänen uskomattoman tarinansa tutuksi laajoille mas-
soille ja hänestä hetkellisesti sen myötä kuuluisan.Seuraava 
tarina ei tietenkään ole totta vaan kaunokirjallinen sepostus 
länsimaisen Jumalan typeryydestä sekä turhuudesta ”oikean 
Jumalan”, mikä on vapaus ja mielikuvituksen lento (oikeuster-
mein sanottuna hän olisi syyntakeettoman täyttä ymmärrystä 
vailla kertoessaan omasta päästään keksittyjä tarinoita), edessä 
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hän haluaa herättää (minkä tekikin suurella menestyksellä) 
lukijoidensa kiinnostuksen tarinaa kohtaan. 

Kirjailija kertoo melkein vuotta myöhemmin Patelin ta-
paamisen jälkeen ja monien vaikeuksin jälkeen saaneensa 
Japanin liikenneministeriöltä asiaa vavistaneen nauhan ja 
raportin, jonka jälkeen kirjailija uskoo, että tarina saa todel-
lakin ihmisen uskomaan Jumalaan. Esipuheensa lopuksi hän 
kumoaa kuitenkin ajatuksen todesta tarinan suhteen ja antaa 
mielikuvitukselle Jumalan voiman kun hän kirjoittaa, että jos 
me kansalaiset emme tue taiteilijoitamme, uhraamme mieli-
kuvituksemme raaàn todellisuuden alttarille, lakkaamme us-
komasta mihinkään ja unelmamme muuttuvat arvottomiksi.

Jutun ydin on ihminen omine tarinoidensa luojana ja mie-
likuvituksen toimiminen Jumalana. Kertomuksen Patel on 
väliin hindu, muslimi ja kristitty, josta kärsimys teki hänen 
omien sanojensa mukaan surullisen ja synkän. Hän kertoo 
pitäneensä kiinni siitä, jotkut ihmiset sanoisivat ”merkillisek-
si uskonnon harjoittamiseksi”. Hän opiskeli sekä eläin että 
uskontotiedettä Toronton yliopistossa. Joskus hän sekoitti 
pääaineensa keskenään:

”Monet uskontotieteen opiskelutoverini – sekavat agnos-
tikot, jotka eivät osanneet katsoa ylöspäin koska olivat järjen, 
tuon fiksujen katinkullan orjia – muistuttivat minusta kolmi-
varvaslaiskiaista, ja kolmivarvaslaiskiainen, kaunis esimerkki 
elämän ihmeestä, toi mieleeni Jumalan.”

Hän olisi teoriassa voinut saada kenraalikuvernöörin mi-
talin, korkeimman tunnustuksen, minkä alemman korkea-
koulun suorittaja voi saada Toronton yliopistossa, ellei sitä oli-
si ollut hänen katkerien sanojensa mukaan tarkoitettu ”lihaa 
syövälle punakalle pojalle, jonka niska on kuin puunrunko ja 
joka on aina yhtä sietämättömän hyväntuulinen.”

Patelia kirvelee tällainen syrjintä vieläkin. Kun ihminen 
on kärsinyt elämäsään paljon, hän sanoo, jokainen tuska on 
sekä sietämätön että joutava. Hänen elämänsä on ollut kuin 
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eurooppalainen ”memento-mori”-maalaus: vieressään hänellä 
on istunut aina irvistävä pääkallo muistuttamassa inhimillis-
ten pyrkimysten turhuudesta. Loistavat lähtökohdat kohdata 
oma turhautunut minänsä Jumalana ja haistattaa pitkät sille 
elämälle, joka on niin kaunis että kuolema on rakastunut sii-
hen, ja sen mustasukkaisesti omistava rakkaus ottaa kaiken 
minkä suinkin onnistuu saamaan. 

Patel kaipaa Richard Parkeria, tuota 227-päivää parhaana 
ystävänään ja pahimpana vihollisenaan ollutta tiikeriä, joka 
on Patelille ”se väärä – muiden hänelle pakkona ja välttämät-
töminä loogisuuksina tuputtava Jumala” samalla nurinkuri-
sella vimmalla kuin kaikki muutkin Tukholma-syndrooman 
vallassa olevat entiset panttivangit, jotka ovat joko rakastuneet 
tai muuten vain kaipaavat entisiä kiduttajiaan. Hän ei voi 
käsittää, miten Richard Parker saattoikaan hylätä hänet niin 
mutkattomasti, ilman minkäänlaisia jäähyväisiä, katsomatta 
kertaakaan taakseen. Kipu on siitä lähtien ollut hänelle kir-
ves, joka on pilkkonut hänen sydäntään. Patel on itse asias-
sa 80-luvulla esitetyn hienon ”Montrealin Jeesus”-elokuvan 
tapaan nykyajan väärinymmärretty ja vääräss ajassa, väärän 
aikaan ja paikkaan eksynyt Jeesus-hahmo, joka kärsii ihmisten 
synnit ottaen ne näin pois heidän harteiltaan uhraten oman 
itsensä oman identiteettinsä nimissä Jumalan (siis mielikuvi-
tus) alttarille.

Tämä kaikki tapahtuu kun hänen sormensa ahmiessaan 
käsin intialaisessa ravintolassa ruokaa perinteiseen tapaan, 
ja saadessaan tarjoilijalta halveksivan kysymyksen ”Suoraan 
satamastako?”, jolloin hänen vielä hetkistä aiemmin olleet 
makunystyröiden virkaa toimittaneet sormensa muuttuvat 
tarjoilijan katseen alla likaisiksi ja jähmettyvät paikoilleen 
kuin itse teosta napatut rikolliset eikä tarjoilijalla ei ollut aa-
vistustakaan kuinka syvästi hänen sanansa Patelia haavoittivat 
- ne olivat nauloja, jotka hakattiin suoraan hänen lihaansa. 
47.luvun alku kuvaa yhtä noista 227:stä päivästä, mitkä hän 
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vietti bengalintiikeri Richard Parkerin kanssa pelastuslautalla 
ajelehtien tuntemattomalla aavalla Tyynellä merellä jossain 
Intian ja Amerikan välissä:

”Päivä koitti kosteana ja pilvisenä, tuuli oli lämmin, ja 
sakea harmaa pilviverho oli kuin mytyksi kääräisty likainen 
pumpulilakana. Meri oli entisellään. Se keinutti pelastusve-
nettä tasaiseen tahtiin ylös alas.”

Kun laiva on sitten uponnut ja Patel oli jo yksin turval-
lisesti pelastusveneessä, hän erottaa Richard Parkein pään ja 
kannustaa tätä ”syntaksisella yhteisrukouksella” kamppaile-
maan pelastumaan ja lopulta hyppäämään veneeseen. Patel 
tulee todistaneeksi Ludwig Feuerbachin radikaalin väittämän 
oikeaksi siitä, että Jumalan käsite on ihmisen keksimä ja se pe-
rustuu ihmisen syvimpien kaipauksien ja halujen projektioon, 
kun hän (oikeastaan) rukoilee ”oikealta Jumalaltaan - mieli-
kuvitukseltaan ettei hän olisi tässä tilanteessa, vaan että tämä 
kaikki on vain painajaisunta niin kuin onkin todellisuudessa, 
jos sitä sanaa voi tämän tarinan yhteydessä edes käyttää:

”Richard Parker, voitko uskoa, mitä meille on tapahtunut? 
Sano että tämä on vain pahaa unta. Sano ettei tämä ole totta. 
Sano että minä olen vieläkin koijassani Tsimtsumissa, heite-
lehdin ja kääntyilen ja herään kohta tästä painajaisesta. Sano 
että minä olen vieläkin iloinen. Äiti, minun hellä viisauden 
suojusenkelini, missä sinä olet? Ja isä, sinä rakastava turhan 
murehtija? Ja Ravi, sinä lapsuuteni häikäisevä sankari? Visnu, 
varjele minua, Allah, suojele minua, Kristus, pelasta minut, 
minä en kestä tätä” PIIIP!

Myös Freudin näkemykset uskonnosta vilahtavat Patelin 
kertomusten selittävinä tekijöinä, olihan kirjan kirjoittaja 
omien sanojensa mukaan osittain uskontotieteilijä. Freudil-
le uskonnolliset ideat olivat harhakuvia, mitkä kumpusivat 
ihmiskunnan vanhimpien, voimakkaimpien ja kiihkeimpien 
toiveiden täyttymispyrkimyksistä:

”Meidän on kerrottava itsellemme että olisi hyvin muka-
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vaa, jos olisi Jumala, joka on luonut maailman ja joka on 
meille hyväntahtoinen Kaitselmus, maailmankaikkeudessa 
olisi moraalinen järjestys ja jos olisi kuolemanjälkeinen elämä. 
On kuitenkin silmiinpistävä tosiasia, että kaikki tämä on niin 
kuin olemme toivoneet sen olevan. Olisi vielä huomattavam-
paa, jos surkeat, tietämättömät ja alistetut isovanhempamme 
olisivat onnistuneet selvittämään kaikki nämä universumin 
arvoitukset.”

Kirjan lopuksi herra Okamoto kertoo Patelin kuulemisti-
laisuuden olleen vaikea ja mieleenpainuva”. Sivuhuomautuk-
sena hän toteaa, että ainoan laivan haaksirikossa pelastuneen, 
Intian kansalainen Piscine Molitor Patelin tarina on hämmäs-
tyttävä tarina rohkeudesta ja peräänantamattomuudesta poik-
keuksellisen vaikeissa olosuhteissa. Herra Okamaton mukaan 
hänen aiemman tutkijakokemuksen mukaan Patelin tarina on 
ainutkertainen haaksirikkojen historiassa:

”Hyvin harva haaksirikkoutunut voi sanoa selvinneensä 
merellä yhtä kauan kuin herra Patel, eikä yksikään toinen 
täyskasvuisen bengalintiikerin seurassa.” 

Patel yrittää hahmottaa maailmaa kertomuksessaan yh-
deksi kokonaisuudeksi auttaakseen kuuntelijoitaan ymmär-
tämään, että Jumala on tämä hetki, he ja me ”Yhdessä” eivätkä 
erikseen jonkun ylimaallisen olion armon varassa roikkumassa 
kuin heittopussit yhtä epävarmoina siitä mitä tuleman piti.

Myös Plotinos kehitti Platonin oppien pohjalta systeemin, 
jonka tarkoituksena oli auttaa ihmistä ymmärtämään itseään. 
Plotinoksen mielestä ihmiselle oli ominaista ykseyden tavoit-
telu. Mutta jotta todellisuuden takana piilossa oleva totuus 
löytyisi, oli sielun uudistuttava kristinuskossa. 

Sielun täytyi hänen mukaansa kurottua kosmoksen tuolle 
puolen, aistimaailman ja älyn rajojen taakse nähdäkseen to-
dellisuuden ytimeen. Plotinokselle kaiken olevaisen olemas-
saoloa perustui ”Yhdelle” tosiolevaiselle. Yksi vain oli ja sen 
vuoksi se oli myös nimetön. Plotinoksen mukaan ”Yksi” on 
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”kaikki ja ei mitään”, se ei voinut siis olla mikään olemassa 
olevista olioista, ja silti se oli ne kaikki. Juuri tämä Plotinok-
sen antiikin aikainen Jumalan määritelmä, missä ”Yhden” on 
ollut pakko ”transsendoitua”, ylittää yksinkertaisuutensa rajat 
tehdäkseen itsensä tiettäväksi ihmisille, on se kuva Jumalas-
ta, mitä kaanonien ja dogmien turvin ortodoksiusko tarjoaa 
ihmisille edelleenkin Jumalana, vaikka tiede on todistanut jo 
aikoja sitten asiat toisin.

Jonas Gardell edustaa näennäisestä kristillisestä radikaali-
suudestaan ja sateenkaari-yhteiskuntaetiikastaan huolimatta 
samaa linjaa pohjimmiltaan Jumalan ykseydestä kuin mitä 
Plotinoskin. Niin syvälle ihmismieliin se on läntisen pallon-
puoliskon ihmisten mieliin iskostettu. 

Siinä mielessä Gardellin kirja on yhtä tyhjän kanssa. Ei 
mitään uutta länsirintamalta verrattuna miljooniin samanlai-
siin tekeleisiin, joita tunnustuksellinen kristillinen maailma 
on vuosituhansien aikana Paavalista ja Augustinuksesta läh-
tien suoltanut ilmoille. Kirjan lopussa hän muistelee seitsen-
vuotiaana, miten ulkona ripotteli hiljaa sadetta. Hän makaa 
vuoteessa yrittäen nukkua ja äiti istuu hänen vierellään. He 
ovat rukoilleet ”Ystävä sä lapsien” ja laulaneet, että heidän 
olisi otettava päivä vain ja hetki kerrallansa, sillä kaikki on 
pikku-Jonaksen mielestä isämme käsissä, ja äiti hyväilee hänen 
poskeaan:

”Pikku-Jonas-rakas, sinä maan matonen: Jumala on aina 
luonasi, hän rakastaa sinua, mitä ikinä tapahtuukin, mitä iki-
nä teetkään – hän ei hylkää sinua koskaan.”

Rakkaus on se oikea Jumala, jota naisia vihanneet ja pelän-
neet Paavali ja kaanonit luoneet kirkkoisät ovat peitelleet ja 
estäneet helposti samalla tarkoituksellisesti harhaan maallisten 
huoliensa alle musertuvaa ihmistä, ettei hän innostuisi liikoja 
nauttimaan maallisista iloista. Siksi on olemassa Korinttolais-
kirjeiden 13. luvun platoninen rakkaus ihanteellisen ystävyy-
den mallina, missä puhtaus, nuhteettomuus ja pyyteettömyys, 
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asiat joita on olemassa vain sanoina suussa ja paperilla, on 
nostettu tekopyhyyttä ruokkivaksi ihmisen saavuttamatto-
maksi ihannetilaksi.

Jonas Gardellin rakastava Jumala on yksi yritys yhdistää 
toisiinsa kreikkalaisten Eros oletetun Jeesuksen rakkaudensa-
nomaan ohittaen Paavalin opetukset. Mutta ketä muuta ny-
kyihmistä kuin persukansanedustaja Mika Nikkoa ja hänen 
ahdasmielisiä uskovaishörhökavereitaan tällaiset pohdinnat 
enää jaksaa kiinnostaa, kun edes kirkon sisällä asiasta ei jak-
seta innosta kunnon väittelyn verran? Yksi tärkeä merkitys 
Gardellin ”Jumalasta”-kirjalla on. Se osoittaa oikean paikan 
kristillisille kirjoille, sillä ne kuuluvat todennäköisesti tulevai-
suuden kirjastoissa satuhyllyihin.

Svetlana Aleksijevitsin ”Neuvostoihmisen loppu” (Tammi 
2018) antaa paljon todenmukaisemman kuvan kansan sie-
lusta, meitä alati vaanivasta pahuuden voimasta ja ihmisen 
alistumisesta kohtaloonsa selviytyäkseen elämästään silloin 
kun mitään muuta ei ole näköpiirissä, eikä ehkä ole koskaan 
ollutkaan tai tule olemaan, sillä kansa on fiksumpaa kuin heil-
le vallanpitäjien toimesta niin väitetään ja siksi myös kansan 
muisti nimenomaan pahoista asioista, siitä miten heitä on 
kusetettu ja viety kuin mätää kukkoa narussa, on pitkä.

Aleksijevits kirjoittaa kirjassaan siitä, miten neuvostoajalla 
oli ”aika kultaa muistot”-tyylisesti pyhä, maaginen asema ja 
miten silloisten intellektuellien keittiöissä puhuttiin yhä enti-
seen tapaan Pasternakista, keitettiin soppaa laskematta Astaf-
jevia ja Bykovia käsistä, elämän osoittaessa jatkuvasti ettei se 
ollutkaan oleellista, tärkeää tai merkityksellistä kun sanat oli-
vat muuttuneet tyhjiksi toistoiksi todellisuudesta, jota ei ollut, 
tullut eikä voinut tulla, koska se oli yhtä samaa valhetta alusta 
loppuun, sepitettyjä tabuja opiksi ja ojennukseksi, yhtä epä-
todellista ja epätodennäköistä kuin, että heiltä riistetty toivo 
joskus palaisi heidän elämäänsä konkreettisina parannuksena 
eikä vain sumuttamismielessä tekaistuina onnen vakuuttelui-
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na sitten joskus jossain muualla:
”Sanat eivät merkinneet mitään. Vuonna yhdeksänkym-

mentäyksi...Meidän piti viedä äiti sairaalaan, sillä hänellä oli 
ankara keuhkokuume, ja sieltä hän palasi sankarina, hän sai 
olla siellä äänessä koko ajan. Kertoi Stalinista, Kirovin mur-
hasta, Buharinista...Häntä kuunneltiin yötä päivää. Silloin 
ihmiset halusivat, että heidän silmänsä aukaistaisiin...”

Tätä samaa olen minäkin halunnut tehdä lukijoilleni tässä 
kirjassa tulkitsemalla humanistisen tradition pohjalta niitä 
lähteitä, joita on ollut tarjolla ortodoksiuskosta muistaen hy-
vin myös lopullisissa johtopäätöksissäni, miten ovelin valhe 
liitettynä vallan esikammareihin ideologioina ja uskontoina, 
esiintyy aina ja kaikkialla oman historiallisen salaamisperin-
teensä tavoin yhtä älykkäästi todelliset tarkoituksensa muilta, 
osin itseltäänkin, piilottaen ja verhoillen, muuttaen samalla 
kaiken tarkoituksen vain omaa itseään palvelevaksi retorii-
kaksi. Tutkimuskohteenani on ollut Heikki Räisäsen anta-
man esimerkin tavoin ortodoksien käsitykset ja mahdolliset 
kokemukset jumalallisesta sekä näiden kokemusten erilaiset 
tulkinnat historian saatossa.
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Onko pyrkimys 
antaa olevalle 
perusta tullut 
loppuunsa?

”Jo historiallinen Parmenidas oli asettanut vastakkain totuu-
den (alethia) ja ihmisten mielipiteen (doksa), mutta hänen 
mielestään kuilu näiden kahden välillä oli loogisesti ylittä-
mätön.”

-Holger Thessleff kirjassaan ”Platonin arvoitus”

Oscar Wilde sanoi omaan hassunkurisen ilkikuriseen tapaan-
sa, että sen seikkaperäinen kuvaaminen, mitä ei koskaan ole 
tapahtunut, ei ole ainoastaan historiankirjoittajan tehtävä, 
vaan myös jokaisen todellisen kulttuuri-ihmisen luovuttama-
ton oikeus. 
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Uuden ajan kulttuurihistorian I-III kirjoittaneelle Egon 
Friedellille historiankirjoitus oli tapahtumien filosofiaa; kai-
killa olioilla oli filosofiansa, vieläpä enemmänkin: kaikki oliot 
olivat filosofiaa. Kaikki ihmiset, esineet ja tapahtumat olivat 
hänestä määrätyn luonnonaatteen, erikoisen maailmantarkoi-
tuksen ruumiillistumia.

Friedell uskoi henkeen, jonka oli hänen mielestään etsittä-
vä sitä aatetta, joka oli kätkössä jokaisessa tosiasiassa, ajatusta, 
jonka pelkkä muoto se oli. Hieman leikillisesti voisi sanoa 
hänen yhdistäneen olemassaolon pohdintoihinsa periaatteel-
la ”asioiden tapahtuminen ei ole mitään: niiden tiedetyksi 
tuleminen on kaikki,” sekä Mark Twainin jo aiemmin tässä 
kirjassa käsiteltyä maailmaa Matkakirjeitä maasta että Hei-
deggerin kysymyksiä:

”Maailmanavaruuden äärettömyydessä vaeltaa lukematto-
mia tähtiä, Jumalan loistavia ajatuksia, autuaita soittimia, joil-
la luoja soittaa. Ne ovat kaikki onnellisia, sillä Jumala tahtoo, 
että maailma olisi onnellinen. Yksi ainoa on niiden joukossa, 
jolle ei ole tätä osaa suotu: sen päällä syntyi vain ihmisiä.”

Oliot useinkin vasta myöhään ilmaisevat todellisen tarkoi-
tuksensa, hän toteaa ja jatkaa pohtimalla sitä, miten kauan 
kestikään, ennen kuin Vapahtaja ilmaisi meille inhimillisen 
sielun yksinkertaisen tosiasian. Friedell ei itsekään ole mikään 
amatööri mitä sarkastiseen huumoriin tulee, kun hän muka 
viattomana heti seuraavaksi kysyy itseltään:

”Mistä tämä on? Onko Jumala unohtanut tämän tähden? 
Vai onko hän suonut sille korkeimman kunnian myöntäes-
sään sille vapauden omin voimin taistella itselleen autuuden?”

Vähät saksalaisen älymystön aristokraattisesta eleganssis-
ta välittänyt Hessenin osavaltiossa Marburgin yliopistossa 
opettanut apulaisprofessori Martin Heidegger pohti muiden 
aikalaistensa tavoin ensimmäisen maailmansodan jälkimai-
ningeissa totuuden ja historian välistä kysymystä ja rohkeni 
väittää, että jos historiallisen erityisyyden ja tieteellisen to-
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tuuden käsitteitä ajatellaan tarkasti loppuun asti, niin niiden 
näennäinen vastakkainasettelu katoaa.

Väite oli mieletön tuona ajan saksalaisfilosofeille huoli-
matta siitä, että vuoden 1918 kriisi oli suistanut maan niin 
henkiseen kuin taloudelliseenkin vararikkoon, tuottaen myö-
hemmin romanttisesta nihilismistä kummunneen aatteellisen 
fasistisekasikiön nimeltä ”kansallissosialismi” sekä ison tukun 
apokalyptisiä tulevaisuudenvaroituksia. 

Vuonna 1918 ilmestyi sekä Ernst Blochin Geist der Uto-
pie-kirja että Oswald Spenglerin Länsimaiden perikadon en-
simmäinen osa, vuonna 1919 Karl Barthin kommentit Paa-
valin Roomalaiskirjeisiin, vuonna 1921 Franz Rosenzweigin 
Stern der Erlösung, Martin Heideggerin Sein und Zeit ilmes-
tyi samana vuonna 1927, kun Adolf Hitlerin Mein Kampfin 
toinen osa.

Heidegger pohti olemista ja aikaa väittäen, etteivät yksilöl-
liset erilaisuutemme ole kuin kotelo, jonka hylkäämme voi-
daksemme kohota ylistettyyn totuuden valtakuntaan, vaan 
ne ovat kaiken tietomme alkuperä ja lähtökohta maailmassa, 
joka oli vielä siihen aikaan tottunut jakamaan itsensä subjek-
tiiviseen ja objektiiviseen. Olemisen mieli ei ollut se, mikä 
”olemisen takana oli” eli mysteeri Heideggerin painottaessa:

”Kaikki kysyminen on etsimistä. Kaikkea etsimistä ohjaa jo 
edeltä etsittävä kohde. Tavoittelevana kysymisenä kysyminen 
sisältää KYSYTYN. Kaikki tavoitteleva kysyminen on tavalla 
tai toisella kysymistä joltakin. Kysymiseen kuuluu näin paitsi 
kysytty, myös KYSYMISEN KOHDE. Kysyttyyn sisältyy sil-
loin itse asiassa intentoituna se, MIHIN KYSYMYKSESSÄ 
ON TÄHDÄTTY.”

Silloin herää kysymyksen kysymys: edellyttääkö kysymys-
ten ymmärtäminen aina myös jotain tietoa kysyjästä vai olem-
meko me sitä, miten me ymmärrämme maailman sekä oman 
paikkamme siinä ja miten me ymmärrämme nämä ymmär-
rykset?  Heideggrin mukaan maailma voitiin määritellä siksi, 



534

mistä me kannamme huolta, ja meidät voidaan puolestaan 
määritellä niiksi, jotka kantavat maailmasta huolta, sillä tämä 
huoli paljastaa meille, että meidän olemassaolomme on aina 
”OLEMISTA JO ITSENSÄ EDELLÄ MAAILMASSA”.

Heideggerin olemisen pohdiskelut sopivat hyvin myös 
tämän ortodoksikirjan metodeiksi samalla tavalla kuin millä 
Boenhoffer yritti vapauttaa omassa huolestuneisuudessaan 
uskonnollisen uskon mytologiasta, sillä pitää muistaa, siitä 
huolimatta, että uskontojen nimissä tehdään edelleenkin ri-
koksia ja hirmutöitä, että uskonnoilla oikein ymmärrettyinä 
ja käytettynä on kulttuureissa tärkeämpi sija kuin filosofialla 
ja taiteella siksi, että ne lyövät leimansa koko kulttuuriin eikä 
vain sen vähälukuiseen eliittiin. Esimerkkinä tässä hieman 
mukailtu tarina Platonin Herran ja filosofin dialogissa Eut-
hyfronin kirjasta: 

”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, kaiken hyvyyden lähde. 
Minkä tähden sekulaarinen moraalifilosofiasi ei ota minua 
lainkaan huomioon? Ja filosofi sanoi Herralle: Vastatakseni 
tuohon on minun ensin esitettävä sinulle muutamia kysymyk-
siä. Sinä käsket meidän tehdä hyviä tekoja. Mutta ovatko ne 
hyviä koska sinä käsket niin? Vai käsketkö niin, koska ne ovat 
hyviä? Hmm, vastasi Herra. Teot ovat hyviä koska minä käs-
ken teidän tehdä niin! Väärin teidän korkeutenne! Jos hyvät 
teot ovat hyviä vain, koska sinä niin määräät, siinä tapauksessa 
voisit halutessasi väittää, että lasten kidutuskin on hyvästä. 
Sellainen väite on kuitenkin täysin järjetön, eikä totta? Totta 
kai, vastasi Herra. Testasin vain sinua ja olen kuulemaani tyy-
tyväinen. Mikäs se toinen esittämäsi vaihtoehto nyt olikaan? 
Käsket meidän tehdä hyviä tekoja, koska ne ovat hyviä. Mutta 
se puolestaan osoittaa, ettei hyvyys olekaan sinusta kiinni. 
Meidän ei siis tarvitse tutkia Jumalaa tutkiaksemme hyvyyttä.”

Väärään seuraan eksymisen pelko ei kerro älystä tai varovai-
suudesta niinkään kuin itseluottamuksen puutteesta. Mikään 
ei koskaan muutu tässäkään tapauksessa. Maailma menee me-
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nojaan aina yhtä valmiina uhraamaan tarpeettomat ajatukset 
ja ihmiset omien jalojen ja ylevien ihanteidensa puolesta”, 
sanoi tuntematon mies toiselle tuntemattomalle miehelle jat-
kaen. Filosofin olisi pitänyt kysyä kaikkea tätä pohtiessaan 
itseltään levottoman sielunsa lohdutusta tai oman elämänsä 
oikeutusta? 

Miksi hän elää täällä ypöyksin valtavassa tyhjyydessä sa-
maan aikaan kun Jumalan keksijät peilailevat omissa loistois-
saan? Eikö se kuulu samaan sarjaan ikuisia pohdintoja kuin 
kysymys siitä, onko mikään niin itsestään selvää, ettei sitä 
voisi kyseenalaistaa? Vihollisen sijaan on helpompi määritellä 
se, mitä haluaa. Mietin vain mitä jos me olemme hulluja ja 
hulluutemme, tai nykyisyyttä jäytävät muinaiset elinehdot 
estävät vain meitä sitä näkemästä, että muut ihmiset ymmär-
tävät kaiken sen saman minkä me ihan eri tavalla toimien 
siksi miten toimivat? 

Jokainen täällä valitsee mieluummin oman surunsa itse. 
Tätä tukee Brueghelin maalaus, jossa talonpoika jatkaa tyy-
nesti peltojensa kyntämistä vaikka Ikaros syöksyy sen silmien 
edessä mereen. Siitä ymmärrämme, miksi mielikuvitus ilman 
järjenhippua on pelkkää kuvajaista ja ihminen vain Platonin 
sanoin jäljittelijä. Järkeily ilman mielikuvitusta on vaarallista! 
Vaikka suurin osa elämästä on vääryyttä ja yletöntä tuhlausta, 
tuntuu pahalta kun se kaikki osuu omalle kohdalle. 

Uskonto ei ole vain oopiumia kansalle vaan myös sekä 
turvaa suovaa ja ajatuksia herättävää olemista, joka leimaa 
kokonaisia kansoja. Esimerkiksi Suomessa luterilaisuus ime-
tään tavallisesti elimistöön vaikuttamaan koko loppuelämäksi 
äidinmaidosta, tahtoi sitä tai ei, ja se näkyy tavallisessa arki-
elämässä hyvinä asioina, kuten toisen ihmisen kunnioittami-
sena, auktoriteetteihin luottavaisena ja armollisuutta omassa 
elämässään soveltavina yksilöinä. 

Suomalaisissa on myös yksi kaunis kristillinen erityispiirre, 
jota voisi pitää hartauden kokemuksen ja kaipuun maallisen 
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vastineena: nauttia hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä luonnon 
keskellä ilman, että kukaan pitää sitä omituisena tai erikoise-
na piirteenä - tällainen lähes panteistinen tapa on periytynyt 
esi-isiltämme ja kertoo omalla kielellään suomalaisten voi-
makkaasta halusta kokea jotain muuta kuin vain sen minkä 
arkikokemus tarjoaa ja kuulua johonkin isompaan kokonai-
suuteen kuin vain sen minkä ympärillään näkee.

Jumala on osa maailmaa ja ihmisen luomaa kulttuuria. 
Ortodoksit näkevät asian niin, että ihminen elää maan päällä 
voidakseen elää kerran taivaassa ja elääkseen siellä Jumalassa. 
Ihmisen tavoite on heidän mukaansa eläminen jumaloituak-
seen, tullakseen yhdeksi Jumalan kanssa. Se on ihmisen maan-
päällisen vaelluksen päätös ja tarkoitus ortodoksisen opin 
mukaan. Ihmisen oli opittava tuntemaan itsensä, jotta hän 
voisi oppia tuntemaan Jumalan, mutta hassua kyllä itseään ei 
voinut oppia tuntemaan ilman Jumalaa. 

Asian vahvistaa arkkimandriitta Kristoforos Stauropolos, 
joka kysyy kirjassaan ”Jumalallisesta luonnosta osallisiksi” 
(Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 1990; suo-
mennos nunna Kristoduli), onko kutsumus, jonka meille on 
antanut ainoa elämän herra, ainoa isämme, Jumala, saanut 
sydämemme hehkumaan Raamatun sanoin (Ps 82:6; JH 
10:34)?:

”Minä sanon: te olette jumalia ja kaikki tyynni korkeim-
man poikia.”

Jos nämä sanat ottaa tosissaan ja ne velvoittavat, ihmisen 
osa olisi toinen kuin se maanpäällä on kaikilla muilla paitsi 
itseään aitoina pitäville uskovaisille, jotka haluavat näiden sa-
nojen velvoittamina olla täydestä sydämestään ymmärtäväisiä 
ja auttavaisia ihmisiä. 

Uskossaan vahvoista ortodokseista paistaa usein läpi kysele-
vän tyyneyden ja vilpittömyyden sekä elämänmyönteisyyden 
lisäksi nöyrä asenne elämään sekä avoimen ihmettelevä suhde 
muihin ilmiöihin ja ihmisiin, kuten saimme nähdä lankalau-
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antaina uusintana Ylen television ykköskanavalla tulleesta do-
kumentista arkkipiispa Leon Taipaleen kylään rakennuttaman 
perinteisen karjalaisen tsasounan rakentamisen vaiheista.

Mutta kaikki tämä hyvän olettaminen, puhuminen ja sillä 
kaiken siitä seuraavan pyhittäminen ei yksin riitä. Tarvittai-
siin hyviä tekoja. Kysymykset ovat Heideggerin sanoin teitä 
vastaukseen. Jos vastaus joskus myönnettäisiin, sen pitäisi olla 
muutos ajattelussa, eikä jotain asiantilaa koskeva väite; mer-
kityksellisyys tai mieli kuuluu alkuperäisellä tavalla elämän 
toteutumiseen, joka uhkaa kuitenkin kadota sekä inhimilli-
sen esineellistämispyrkimyksen että tieteellisen objektivoinnin 
seurauksena.

Siksi sanoilla ja teoilla on väliä enemmän kuin luulisi 
yleisen moraalin nimissä varsinkin kun Augustinus selitti 
paratiisin kohtalokkaan virheen kirkon dogmiksi niin, että 
ihminen hylkäsi rakkauden ykseyden kokeakseen nautintojen 
moninaisuuden Platonin pohjalta, joka sanoi ihmisten, jotka 
olivat intohimojen vallassa, olevan orjia. Ihmistä Augustinus 
ei ymmärtänyt kirjailija Elias Canettin, joka sanoi ”ettei voisi 
asua yhdessä kielessä”, tapaan uhriksi, joka oli heikko ja tuo-
mittu kuolemaan, vaan uskoi kristinuskon voimaan, kunhan 
vain uskoi lujasti, muuttaa kaikki, myös epätodennäköisyydet 
todennäköisyyksiksi. 

Kristinuskon hyvä ja ihmisiä rakkauteen kannustava mer-
kitys on parhaimmillaan sitä, millä tavoin ihmiset tietoisesti 
tai tietämättään uskovat tekevänsä tehdessään jotain oikein. 
Silloin kannattaa kristillisiä sanomisia ja tekemisiä tarkastella 
Humen giljotiinin rajanvetona arvojen ja tosiasioiden välillä, 
missä arvot ovat subjektiivisia ja tosiasiat objektiivisia tarkas-
telun kohteita, ja jäljelle ei jää enää niin paljon hyvää kuin 
alussa oletimme kuullessamme ensi kertaa siitä hyvästä, mikä 
meitä odottaa kun annamme elämämme ehdoin ja tahdoin 
täysin Jumalan käsiin.

Miksi? Palataanpa ensin takaisin muinaiseen Kreikkaan, 
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sillä Platonista saakka filosofiaa hallinnut pyrkimys antaa ole-
valle perusta eniten olevassa ja varmimmassa eli Jumalassa tai 
ihmisen itsetietoisuudessa, on menettämässä merkityksensä. 
Mutta niin on tapahtunut ennenkin. Will Durantin ”Krei-
kan kulttuuri”-kirjan viimeisen luvun otsikolla ”Hellenistinen 
hajaannus - IV. Paluu uskontoon”, Durant kuvailee luvussa, 
miten uskonnon ja filosofian taistelussa oli muinaisessa Krei-
kassa kolme vaihetta: Sokrateen edeltäjien hyökkäys uskontoa 
vastaan, yritykset korvata uskonto luontoisetiikalla, jollaisia 
olivat tehneet Aristoteles ja Epikuros, sekä skeptikkojen ja 
stoalaisten paluu uskontoon, joka virtaus saavutti huippunsa 
uusplatonismissa ja kristinuskossa.

Kuulostaako tutulta meidän myös aikanamme? Jo Durant 
kysyi samaa verratessaan Thalesta Galileihin, Demokritosta 
Hobbesiin, sofisteja ensyklopedisteihin, Protagorasta Voltai-
reen, Aristotelestä Spenceriin, Epikurosta Anatole Franciin, 
Pyrrhonia Pascaliin, Arkesilaosta Humeen, Karnaedesia Kan-
tiin, Zenonia Schopenhaueriin ja Plotinosta Bergsoniin. 

Juuri siksi palaamme vielä hetkeksi pohtimaan kaiken ole-
vaisen alkua ja syitä kreikkalaisten filosofien ajatusten pohjalta 
ymmärtääksemme, mistä puroista länsimaisen ajattelun isot 
joet ovat aikaan syntyneet ja miksi. Seneca puhui taivaallisesta 
autuudesta miltei samoin sanoin kuin Eleusiin ja Kristuksen 
uskonnot. Stoalaisen opin aineksista olivat monet aasialaisia, 
muutamat nimenomaan seemiläistä alkuperää. Stoalaisuus oli 
olennaisesti Durantin mielestä eräs sen voiton alkuvaihe, jon-
ka itämaat saavuttivat kreikkalaisesta sivistyksestä, sillä Hellas 
oli lakannut olemasta jo ennen kuin roomalaiset sen valloitti-
vat. Durant muistuttaa vielä, että Zenonin jälkeen stoalaisuu-
desta tuli pikemminkin teologiaa kuin filosofiaa, ja sen miltei 
jokainen väittämä pukeutui teologiseen asuun:

”Järjestelmän pääosan muodostivat Jumalan olemassaoloa 
ja olemusta koskevat argumentit, maailman synty Jumalas-
ta, Kaitselmuksen todellisuus, hyveen ja jumalallisen tahdon 
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vastaavaisuus, ihmisten veljeys Jumalan isyyden alaisena ja 
maailman lopullinen paluu Jumalaan. Tästä filosofiasta ta-
paamme sen synnintunnon, joka oli näyttelevä niin tuimaa 
osaa primitiivisessä ja protestanttisessa kristillisyydessä, ylevän 
avosylisyyden, joka kuten uudet uskonnotkin, toivotti ter-
vetulleiksi kaikenrotuiset ja -säätyiset ihmiset, ja avioliittoa 
karttavan askeettisuuden, joka oli peräisin kyynikoilta ja jon-
ka huipentuma oli pitkä sarja kristittyjä munkkeja. Tarsoksen 
Zenonista oli Tarsoksen Paavaliin vain askel, joka voitiin ottaa 
Damaskoksen tiellä.” 

Suurten filosofisten järjestelmien aika väistyi sen epäilyk-
sen teiltä, ettei järki pystykään ymmärtämään maailmaa yksin 
eikä taltuttamaan ihmisten mielijohteita järjestykseen ja sivis-
tykseen. Antiikin skeptikot olivat enemmänkin Kantin kuin 
Humen kaltaisia: he suhtautuivat yhtä epäilevästi filosofiaan 
kuin dogmeihin, jäytivät materialismin perustuksia ja neuvoi-
vat tyynesti hyväksymään vanhan kultin.

Pyrrhonin skeptisyys, kuten Pascalinkin, johti uskontoon, 
ei pois siitä. Durant kirjoittaa, miten filosofia luopui, koet-
tuaan tuhlaajatyttärenä riemukkaita seikkailuja ja synkkiä pet-
tymyksiä, tavoittelemasta totuutta ja onnellisuutta, ja palasi 
katuen äitinsä uskonnon turviin, etsien sen jälkeen jälleen 
uskosta toivon perustaa ja laupeuden vahvistusta. 

Asia ei ole ehkä monimutkaisuudessaan ihan niin help-
po, miltä Durant saa sen näyttämään, kun kyseessä on vanha 
”uskomukset vastaan totuuden”- jahtaaminen. Siksi tutkim-
me ensimmäiseksi vaikeaa ja erikoista Parmenidas- dialogia, 
jota Thessleff luonnehti yritykseksi ”elealaisen logiikan avulla 
laajentaa niin sanottua ideaoppia sellaisena kun se näyttäytyy 
meille lähinnä Faidonissa”. 

Platon ei ajatellut ”alethiasta” eli totuudesta samalla tavalla 
kuin Parmenidas tai myöhemmin Heidegger, jolle alethia oli 
myös olemista ja Platonin kuuluisan luolavertauksen esimerk-
ki, missä vangitun ihmisen vapautuminen pimeästä luolasta ja 
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matka kohti valoa, oli mahdollinen vain, jos totuus oli koettu 
paljastumisen ja kätkeytymisen välisenä taisteluna (mitä tähän 
keskusteluun lisää mahtoi tarkoittaa Descartes, joka kaivautti 
hautakiveensä: Se joka piileksii, elää hyvin?). 

Saksalainen runoilija Novalis sanoi auktoriteetin tekevän 
mielipiteestä mystisen ja kiihottavan. Juuri sellainen on Hei-
deggerin tulkinta alethiasta paljastumisen ja kätkeytymisen 
yhdistävänä liikkeenä. Hän kehitti rinnalleen ajatuksen to-
tuudesta, joka oli aina ensin pakotettava esiin olevasta. Silti 
Heideggeristä oli outoa se, että olemisen ajattelu oli loppujen 
lopuksi niin yksinkertaista. Pysyvää ajattelussa oli vain kysy-
mysten sarjan uudelleenaloitus. Ajattelijan tehtävä oli hänen 
mielestään varjella kielessä olemisen moniselitteisyyden olen-
naista yksinkertaisuutta. 

Aristoteles pohti, että jos oleva sanotaan monin eri tavoin, 
mikä oli silloin eri merkityksiä yhdistävä yksinkertainen ole-
misen määritys? Aristoteles erotti neljä perustavaa olevan 
merkitystä; oleminen kategorioiden muotona, oleminen 
satunnaisena ominaisuutena, oleminen mahdollisuutena ja 
todellisuutena sekä oleminen totuutena, minkä jälkeen on 
Humen tavoin hyvä esittää kysymys: Mitä jää, kun minut 
on vapautettu kaikesta siitä, mitä en ole? Yksi vankila, mistä 
ihminen pitäisi vapauttaa, on muisti. Runoilija John Keats 
kirjoitti, ettei muistia voi kutsua tiedoksi:

”Muistin pohjalle unohtuneita asioita ei ole aikoihin tar-
kistettu, ne eivät ole objektiivisia, vaan puhdasta mielikuvi-
tuksen kultaa. Monella, joka ei osaa sitä uumoillakaan, on 
omaperäinen mieli; tottumus vain loitontaa heidät siitä. Mi-
nusta näyttää, että melkein kuka vain voi – hämähäkin lailla 
– kehrätä omista sisuksistaan.” 

Keatsin sanat vahvistavat käsitystä kunkin ihmisen omasta 
totuudesta. Palataan takaisin Platoniin, jonka näkemys totuu-
desta tulee esille parhaiten Theaitetos-dialogissa, missä Sokra-
tes keskustelee lahjakkaan ateenalaisnuorukaisen, Theaitetok-
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sen ja kyreneläisen sofistiystävänsä, Theodoroksen kanssa siitä 
mitä tieto (episteme) on. 

Theaitetos on huomannut tiedon olevan aivan yksinker-
taisesti havaintoja, aistimusta. Sofisti-dialogissa salaperäinen 
elealainen vieras kysyy nuorukaiselta voisiko hän selvittää 
heille, mitä oikein haluatte ilmaista sanoessanne ”oleva”? 

Parmenides, joka puhui käsitteellisestä olemisen mielestä 
läsnäolevassa tietoisuudessa esitti, että ympärillämme oleva 
aina muuttuva todellisuus oli epätosi ja että ainoa aito maa-
ilma oli muuttumaton ykseys. Me vain sekoitamme annetun 
ja todellisen toisiinsa. Parmenideen oppilas Zenon kehitti 
eteenpäin tätä toden ja epätoden logiikkaa. Thessleff kirjoit-
taa, että Platonille Parmenideen teesistä ja dialektiikasta tuli 
pysyvä haaste.

Sokrates kunnioitti Parmenidesta, mutta väitti totuudesta 
keskustellessaan ystäviensä kanssa, että toisin kuin Parmeni-
des ajatteli, oli olemassa asioita, joita sielu tutkii ainoastaan 
itsensä kautta eikä ruumiillisten aistien avulla. Sokrates tar-
kensi ajatustaan tiedon selittämisestä oikeana käsityksenä tai 
todenmukaisena mielipiteenä kysymyksellä: jos uskoo jotain 
epätotta, niin uskooko silloin jotain, mitä ei ole olemassa? 
Thessleffin mukaan Parmenidaksen totuuskäsite ei tässä auta:

”Mikä on asian laita, kun kyse on väärinkäsityksistä 
(189c)? Kun sielu ajatuksissaan keskustelee itsensä kanssa, 
se voi vaihtaa aistihavainnon muistikuvaan. Pari tunnettua 
mutta hieman kummallista vertausta johtaa taas aporiaan: 
sielussa on ikään kuin vahakimpale, johon epäselvät vaikutel-
mat painautuvat (191c-195c), tai sielussa on vapaan lentävien 
lintujen kyyhkyslakka (197b-e).”

Theaitetos muistaa kuullensa joltakin, että tieto on to-
denmukainen mielipide yhdistettynä järjelliseen selitykseen. 
Sokrates kertoo nähneensä unen siitä, että kaikki koostuu tie-
tyistä peruselementeistä, eräänlaisista aakkosista, joita ei voi 
selittää ja jotka voidaan vain mainita, mutta että kaikkien 
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elementtien yhdistelmät voivat muodostaa selityksen (eidos, 
idea 203e, 205d). 

Kreikkalailla oli tavallista ajatella unien kertovan korkeam-
masta maailmasta ja siksi heillä oli unille kaksi sanaa ”oneiros 
ja enypnion, jotka ilmaisivat eron merkityksellisen ja satun-
naisten unien välillä.

Sokrateksen uni oli merkityksellinen. Myöhemmin filosofi 
Alain Badiou sanoo kuin unessa: rakasta sitä, mitä et koskaan 
uskoisi kahdesti. Platonin mielikuvitukseen saattoi Thesslef-
fin mukaan vedota myös jo aiemmin tässä kirjassa mainittu 
runoilijafilosofi Empedokles, joka otti kantaa sekä kreikkalais-
ten ajattelijoiden Parmenideen että pythagorlaisten, jotka pai-
nottivat vastakohtien välistä tasapainoa eivätkä hyväksyneet 
vastakohtien välistä taistelua, oppeihin (kieli vei kreikkalaiset 
asioiden luokse).

Heidegger ymmärsi samoin kuin Durant tämän filosofien 
jahtaaman kummajaisen nimeltään ”kreikkalaisen ajattelun” 
tulleen päätökseen jo antiikin Kreikassa. Platon ja Aristote-
les viitoittivat suuntaa, koska heidän omat ajatuksensa olivat 
viimeinen naula tähän menneisyyden arkkuun. Olemisesta 
oli tullut ideaalista olevuutta, pysyvää läsnäoloa ajattelulle, 
kuten asian ymmärsi Heidegger puhuessaan myöhemmin 
aletheiasta.

Mutta mitä on totuus maailmassa, jos se saa voimansa 
olemisen totuuden unohtumisesta Platonista lähtien Augus-
tinukseen, Origenekseen ja Tuomas Akvinolaiseen? Ajattelem-
me, että olevaa on se, mikä näyttäytyy tuottavana, järjestettä-
vänä ja huomioitavana, ja toiselta puolelta kokemuksena, joka 
on vain pelkkää elämystä vailla paljastuvuutta ja sitovuutta. 

Kristinusko on itse se kysymys, johon sisältyy vastaus ja 
Heidegger on tärkeä ajattelija, koska hän yritti uudistaa ajatte-
lua ihmisen olemuksesta, muistutuksena kaikille ajattelijoille, 
että se mitä ihminen on ei ole hänestä itsestään lähtöisin, ja se 
mikä on hänen käytössään ei ole hänen omaisuuttaan. 
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Kristinuskon ongelma on kuitenkin kirkko itse. Ortodok-
sikirkko, joka nojaa oppinsa ja rakenteensa keskiaikaan, on 
vaikea uudistua sanan oikeassa merkityksessä terveellisesti 
vaikka kuinka olisi hyvää tahtoa ja Jumala mielessä. Bertrand 
Russell muistuttaa ”Länsimaisen filosofian historian I -osas-
sa” (WSOY 1997) tällaisen kirkon epä-älyllisestä mielivallasta 
monopolinsa keskellä:

”Kirkko suhteisti filosofiset uskomukset sosiaalisiin ja po-
liittisiin oloihin kiinteämmin kuin oli tapahtunut milloinkaan 
ennen tai jälkeen keskiajan, jonka voimme katsoa kestäneen 
noin vuodesta 400 jkr. vuoteen 1400. Kirkko on sosiaalinen 
instituutio ja rakentuu uskolle, joka on osalta filosofinen, osal-
ta pyhään historiaan kohdistuva. Keskiajan maailmalle, an-
tiikin maailman vastakohtana, ovat luonteenomaista erilaiset 
dualismin muodot. Silloin vallitsee papiston ja maallikkojen, 
latinalaisten ja teutonin, Jumalan valtakunnan ja tämän maa-
ilman valtakuntien, hengen ja lihan välinen dualismi.”

Tämä esseekirjan yksi tärkeistä teemoista on ollut seksi 
ja erityisesti homoseksuaalisuus ortodoksikirkossa. Kysymys 
ihmisen oikeudesta omaan itseensä ja seksiin on myös tärkeä 
kysymys ihmisoikeuksista ja vapaudesta olla mitä haluaa il-
man että joku ulkopuolinen määrää mitä sen pitäisi olla. Näin 
ei ole kuitenkaan ollut siitä lähtien kun kristillisestä kirkosta 
kasvoi mahtitekijä läntisessä maailmassa. Miksi seksi on niin 
vaikea asia kristityille kirkoille – ja aivan erityisesti ortodok-
seille, jotka piilottelevat sisällään epäpyhiä paheita, häpeää ja 
pedofiliaa sekä homoseksuaalisuutta?

Syyttävän sormen voi nostaa ehkä hieman yllättäen Plato-
nin suuntaan, kun hän kirjoitti Pausaniaan puheen, jossa hän 
väitti ettei Eros ole aina kaunis. Me ihmiset olemme eräänlai-
sessa vankilassa, josta emme saa vapauttaa itseämme, emmekä 
karata pois. Sen vankilan nimi on Eros ja se tätä maailmaa 
pyörittää.  Faidros puhui järkeä siitä, miten rumaa piti vält-
tää rakkaudessa, ja pyrkiä kohti kauneutta. Hänen mukaansa 
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ilman sitä ei valtio enempää kuin yksityinenkään ihminen 
kykene suorittamaan mitään suurta eikä hyvää. 

Hän sanoi Jumalan puhaltavan rohkeutta tiettyihin sanka-
reihin, ihan samalla tavalla kuin Eros tekee niille, jotka osaavat 
rakastaa. Sitten hän puhui kauniisti ja vuolaasti Akhilleukses-
ta, joka kuoli rakastettunsa puolesta, ja väitti että Aiskhylos 
puhui pötyä väittäessään Akhilleusta Patrokloon rakastajaksi. 
Faidronin mielestä Akhilleus oli kauniimpi kuin Patroklos, ja 
kauniimpi kuin kukaan muista sankareista. 

Sokrates teki pilaa myös vahvasti humaltuneesta Faidronis-
ta ja väitti, ettei Eros ole aina kaunis, eikä ylistämisen arvoi-
nen, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se saa ihmisen ra-
kastamaan kauniisti. Pausanias väitti, että tavallisen Afroditen 
seurassa liikkuva Eros oli todellinen jokapaikankulkija, ja sen 
toiminta on täysin sattumanvaraista. Hänen tavallaan rakasta-
vat Pausaniaan mukaan huonot ja ymmärtämättömät ihmiset. 
Ja hän jatkoi, että sellaisten rakkaus kohdistuu ensinnäkin 
yhtä paljon naisiin kuin poikiin, toiseksi enemmän näiden 
ruumiiseen kuin sieluun, ja lisäksi he valitsivat rakastaakseen 
mahdollisimman ymmärtämättömiä ihmisiä. 

Näin he tekivät Pausaniaan mukaan, koska he pyrkivät vain 
tyydyttämään halunsa välittämättä olenkaan siitä, tapahtuiko 
se kauniisti vai ei. Sillä tavoin Pausaniaan mielestä heidänkin 
toiminnastaan tulei sattumanvaraista: ”He saattavat tehdä 
yhtä hyvin pahaa kuin hyvää ”. Pausanias väitti, että tämä 
kaikki johtuu siitä, että ” tavallinen ”Eros kuului Afroditelle, 
joka on paljon nuorempi kuin se toinen. Sitä paitsi miehes-
tä ja naisesta siinnyt. ”Taivaallinen” Eros kuului Pausaniaan 
mielestä taas Afroditelle, jonka sikiämiseen naisella ei ole olen-
kaan osuutta, vaan pelkästään miehellä, ja joka vanhempana 
on vailla nuoruuden ylimielisyyttä. 

Siksi Pausanias väitti, että tämän Eroksen haltioittamat ra-
kastavat miespuolisia yksilöitä, ja kohistavat kiintymyksensä 
siihen sukupuoleen, joka luonnostaan oli voimakkaampi ja 
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järkevämpi. Poikien rakastajista voi Pausaniaan mielestä jopa 
nähdä, ketkä olivat puhtaasti tämän Eroksen vallassa. Sellai-
set eivät rakasta pikkupoikia, vaan jo järkevään ikään tulleita 
nuorukaisia. 

Pausanias sanoi puheensa lopuksi uskovansa, että ne joiden 
rakkaus syttyy siinä vaiheessa, olivat valmiit elämään lopun 
elämäänsä yhdessä rakkautensa kohteen kanssa. He eivät kuu-
lemma tekisi niin kuin sellainen, joka valloitti ymmärtämät-
tömän lapsen, ja sitten petti hänet, ja lähti pilkaten hänen 
luotaan. 

Juuri tämä kohta oli syytekirjelmänä homoja muita per-
verssejä kohtaan, kun heitä alettiin antiikin lopulla ja varhais-
keskiajan kynnyksellä vainota ortodoksikristittyjen toimesta 
vuodesta 390 jkr, jolloin kristityksi kääntynyt Konstantinus 
suuri (todellisuudessa pieni) aloitti taistelun homoutta vas-
taan polttamalla ensin kotikaupunkinsa hyvin toimeen tul-
leet kauniit huorapojat roviolla naimisissa olleiden miesten 
suureksi mieliharmiksi. Jokaisen pitäisi lukea Zosimoksen 
Keisari Konstantinus Suuren kunnolla haukkunutta ”Uusi 
historia”-kirja, jossa kirjoittaja asetti kyseenalaiseen valoon 
kirkkohistorian kaunisteleman keisarin kristityksi kääntymi-
sen ja hänen äitinsä ja jumalan merkityksen tässä kääntymi-
sessä. 

Syyt olivat tietenkin paljon käytännöllisemmät kuin hen-
kiset. Konstantinus Suuri oli oman aikansa fanaattinen ja epä-
kypsä despoottihullu – eräänlainen esipersu, jota oli helppo 
naruttaa moraalin nimissä milloin minkäkin asian puolesta 
tai sitä vastaan tuhoisin seurauksin. 

Tätä Konstantinus suuren aloittamaa homojen sulkemista 
kristillisen armon ja ydinperhettä korostavan heteroperheen 
ylistyksen perinnettä ilman omantunnonpistoksia tai armol-
lista tolkkua, jatkaa ortodoksikirkko puhumalla ylpeästi van-
hoista arvokkaista ja uskon pohjalla olevista perinteistä, joita 
ei saa muuttaa piiruakaan ilman että koko uskonto kärsisi 
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siitä.  
Zosimos kirjoitti, että kun tästä laittomasta suhteesta al-

haista syntyperää olevan naisen kanssa syntyneestä pojasta tuli 
keisari erinäisten sattumien kautta, hän ensi töikseen alkoi 
terrorisoida perhettään, ja kun hänen entisen uskonsa papit 
epäsivät häneltä anteeksiannon omantunnon alettua soimaan 
hänen päässään, hän kääntyi kristityksi ja jahtaamaan homoja 
saatuaan ortodoksipapeilta lupauksen kaikkien syntiensä an-
teeksiantamisesta.

Olen paljosta kiitollisuudenvelkaa epäilevässä ilkikuri-
suudestani Mark Twainille, jonka tässäkin kirjassa referoi-
tu Matkakirjeitä maastani teki minuun lapsuudessa suuren 
vaikutuksen siksi, että hän osasi pilkata tekopyhyyttä niin 
tyylikkäästi pilkkaamatta itse uskontoja ja harvinaislaatuista 
sekä ihanteellista lajia, oikeasti uskovia, joita hän ihan kuten 
minäkin, arvosti suuresti, niin kauan kuin kyseessä ei tullut 
se tavallinen pahuuden paljastaja; pöyhkeilevä ylpeys, omahy-
väinen tekopyhyys ja teeskentelevä huijaus.

Nuorena kuollut lahjakas ja hauras runoilija Uuno Kailas, 
jonka runoja olen aiemmin siteerannut ja kommentoinut täs-
sä kirjassa, kirjoittaa viimeiseksi jääneessä runokokoelmassaan 
“Uni ja kuolema” vuodelta 1931 saatanasta lohduttomassa 
runossaan “Musta satu”. Hänen tuntee saatanan läsnäolon 
itsessään ja tekemisissään. Ihan kuin saatana istuisi hänen ol-
kapäillään vastaamassa hänen puolestaan elämän ja kuoleman 
välissä heiluviin kysymyksiin antamatta hänelle mahdollisuut-
ta omiin kommentteihin. 

Runoja lukiessa tuntuu siltä, kuin hän pitäisi itseään ki-
rottuna ja syypäänä itsestään johtumattomiin lapsuutensa 
järkyttävyyksiin. Kummallisia ihmisiä ja asioita alkaa palata 
hiljalleen hänen mieleensä, tosin vaivalloisesti itsestään ja vie-
läpä selvästi epäsopivissa tilanteissa. Nekin alitajuisina ja mil-
tei huomaamattomina syytöksinä luopumisen ja helpotuksen 
keskellä ikään kuin kysyen itseltään jatkuvasti samaa piinaavaa 
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kysymystä: oliko hän tehnyt elämässään oikeita ratkaisuja vai 
oliko jättänyt tarttumatta mahdollisuuksiin, joita elämä olisi 
tarjonnut – ei sen enempää eikä sen vähempää, jos olisi ne 
aikoinaan ymmärtänyt oikein - eikä surkea kohtalo ja taudit 
olisi musertaneet häntä kesken kaiken? 

Mutta samalla kun luin hänestä kirjoitettuja tekstejä ja 
hänen runojaan, huomasin hänen etsineen ja kaivanneen tu-
loksetta ehkä sittenkin jotain muuta, ja aloin miettiä, oliko 
suru nujertanut hänet jo lapsena ja valmistanut taudeille tietä, 
koska hän ei voinut haluta jotain muuta parempaa tuntiessaan 
syyllisyyttä äitinsä kuolemasta ja muista elämänsä menetyksis-
tä ja vaivoista alistuneena kohtalolleen, jota piti kirouksena? 
Toivoiko hän siksi salaa sisimmissään kuolemassa itselleen 
rangaistuksen teoista, joita hän ei ollut tehnyt eikä ollut syyl-
listynyt niihin pienimmissäkään määrin?

Vai hakiko hän omasta lähestyvästä kuolemastaan tie-
toisena kohtaloaan suurempaa paikkaa hyvitykseksi omassa 
minässään saadakseen lohtua kokemastaan kurjuudesta ja 
kärsimyksestä samalla, kun hänen pirstaloitunut mielensä 
ja haavoittunut muistinsa toi esiin kaiken sen syvissä vesissä 
olleen tummuuden, jonka hän tarvitsi rakentaakseen niistä 
itselleen sopivan rangaistusvangin lopullisen kohtalon. Tämä 
on se tarina, on pakko olla, hän tuntuu kirjoittavan runojensa 
alaviitteissä, ikään kuin todistellakseen itselleen niin oleva, 
vakuuttaakseen tämän todellakin olevan se hänen tarinansa.
Mutta ei se ole se tarina, jonka hän olisi halunnut kertoa. Ei 
sinnepäinkään. Ei se ole kenenkään tarina. 

Se on itkuiset jäähyväiset tyyliin: muistakaa minut te, jotka 
ette silloin minua huomanneet ja hyväksyneet kun elin; ihan 
kuin häntä kiduttaneet ankarat mielenmaisemat olisivat muo-
vautuneet hätähuudoiksi hänen itkemistään kyyneleistä, joissa 
velloo vieläkin levottomien öiden salaperäistä virtaa, ja yhtä 
monta oman minän itseltään tuntematonta salapaikkaa kuin 
hänen yöllisissä järkytyksissäänkin, vaikka muiden näkyvä sil-
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mä ja umpinainen mieli ei niitä helpolla nähnyt. 
Tottakai hän olisi halunnut elää ja rakastaa, kuten muut-

kin, ehdoitta täysillä, vaikka hänen elämänsä oli surua täynnä 
ja rakkautensa kiellettyä, samanlaista oman minän valloitta-
vaa tutkimusmatkaa ympäristöönsä kuin mitä nykyihminen 
kaikkine vapauksineen olla mitä itse haluaa voi elää kuten 
“Uni”-runossa, missä Kailas kuvittelee, miten häntä hyväili 
lempeä käsi ja hän tuntee silloin, ehkä esimmäistä ja viimeistä 
kertaa koettelemustensa keskellä elämässään, olleensa onnelli-
nen. Kaikki muuttuu äkillisesti kun äiti kuolee:

“Olit poissa, äitini, poissa. Huoneeni kylmä on. Näen val-
juna ikkunoissa kuutamon.”

Juuri tässä olisi uskonnon paikka, jos se ei perustuisi pe-
tokseen ja valheeseen (jo Dante sanoi omassa “Helvetissään”, 
että petosta, ihmisen synneistä suurinta, Jumala vihasi eniten 
ja) – lohduttamisessa, ymmärtämisessä ja tukemisessa, kun 
kaikki tapahtuu Kailaan kamalan esimerkin mukaan liian 
nopeasti ja hallitsemattomasti ja viaton joutuu kärsimään sen 
nahoissaan ainoana mahdollisuutena teloa ja teloittaa itsensä, 
sillä eihän Jumala tehnyt ihmistä kuvakseen yksinäisenä ja 
kärsivänä – vai tekikö?

Kaikki paha tapahtuu uskovaismaailmassa myös siksi ettei-
vät hyvät tee mitään kuten presidentti Bill Clintonin naisten 
ahdistelusyytöksissä, kun feministit käänsivät päänsä Clin-
tonia seksuaalisesta ahdistelusta syyttäneille naisille, vaikka 
näiden todistelut olivat vakuuttavia, koska Clintonin poliit-
tiset teot naisten puolesta - aborttioikeuden puolustaminen, 
tasa-arvon ajaminen liittovaltiotasolla ja naisen nimittäminen 
korkeimman oikeuden jäseneksi - painoivat enemmän kuin 
se, miten hän todellisuudessa omassa yksityiselämässään naisia 
kohteli.

Ihminen on tajunnut nykyaikana, ettei hänen epäonnensa 
riippunut jumalista. Sartren näytelmässä ”Paholainen ja Hyvä 
Jumala” hengessä, missä Jumalaa eikä taivasta tai helvettiä ole. 
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On vain maa. Sartren näytelmästä paistaa läpi, ettei siellä mis-
sä on älyä ei ole illuusioita ja päinvastoin. Sartren mielestä 
ihminen oli itse typeryyttään keksinyt hyvän ja pahan. Ja hän 
voi halutessaan itse myös itsensä näistä vapauttaa tämän maan 
päällä ja tässä ajassa. Sen sijaan hyvä ja paha olivat erotta-
mattomia, hän sanoi. Siinä olinkin ”Paholaisen ja Hyvän Ju-
malan” eräs pääväittämistä. Sartren mukaan ei ollut olemassa 
mitään muuta kuin minä itse ja minun valintani.  

Dostjevskin tulkinnat Karamozovin veljesten luvussa 
“Luostarinvanhin Zosimon opetuksia” Jumalasta, mikä otti 
siemeniä toisista maailmoista ja istutti puutarhansa maan 
päälle, sillä kaikki mikä maan päällä oli elävää eli siitä, että 
tunsi olevansa kosketuksissa toisen maailman kanssa, ei tunnu 
enää istuvan nykyaikaan muuta kuin vanhoissa kirjoissa, sillä 
uskova on kovan paikan tullen valmis uhraamaan mitä tahan-
sa jumalansa tahtoa totellakseen, kerettiläisiä, vääräuskoisia, 
homoja, oman ruumiinsa ja elämänsä, jopa oman lapsensakin. 

”Vain yhtä uskova ei koskaan uhraa: omaa pyhyyttään, 
omaa taivasosuuttaan, oman sielunsa autuutta ja suosiota ju-
malolennon silmissä. Ja loppujen lopuksi uhrauksen pyhyys, 
sen moraalisuus, painaa vaakakupissa enemmän kuin uhrin 
kärsimys. Vaikka kuinka yritän, en pysty näkemään uskonnon 
syvimpänä tasona pelkästään Jumalan rakkautta, vaan myös 
Abrahamin kohotetun kirveen, sanan pyhyyden ja kauneuden 
sokaiseman teurastajan verisen kirveen”, kirjoittaa tähtitieteen 
emeritusprofessori Esko Valtaoja yhdessä piispa Juha Pihka-
lan kanssa kirjoittamassaan kirjassa ”Nurkkaan ajettu Juma-
la”. Tom of Finlandin salaisissa muistelmissa (Kulttuuriklubi 
2017) kirjoitan rakkaudesta ja Jumalasta:

”Rakkaus oli kuin ikuinen jäävuori, jossa valtaosa sen salai-
suuksista jätetään tahallisesti ihmisille ikuisiksi salaisuuksiksi, 
ja kummallisen taikauskoisen ja selittämättömän tiedottoman 
hämärän tummaan utuisuuteen vaanimaan koko ajan syytök-
sinä takaraivoon: teenkö sittenkään oikein, kun teen näin, ja 
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niin, ja mitä minun oikeasti pitäisi tehdä etten suututtaisi 
Jumalaa, tai että miellyttäisin häntä ja ansaitsisin hänen kun-
nioituksensa, luottamuksensa ja rakkautensa, joka vaikuttaa 
olevan ennusteiden mukaan kiven alla, koska Jumalan nyrkki 
oli arvaamaton, armoton ja kova iskuissaan, tuhoten niin ha-
lutessaan kokonaisia kansoja ja kansakuntia vieden mukaan 
kaiken elävän ja elämisen perusmahdollisuudet jopa pienestä 
rikkeestä. Sillä juuri tämä ”Teidän Jumalanne” on kovasydä-
miseksi paatunut pikkumainen hirviö, jolla ei vaikuttanut ole-
van - ei niin tunteita - kuin alkeellisintakaan inhimillisyyden 
tai oikeudenmukaisuuden hippua jäljellä omassa superegos-
saan, tai niissä hirviömäisissä impulsiivisissa räjähdyksissään, 
joiden perusteella häntä voisi luonnehtia mieluummin herk-
kähipiäiseksi murjottajaksi, kuin sellaiseksi, joiksi muitten 
uskonnon Jumalia on totuttu Jumalina muualla maailmassa 
ihmisten keskuudessa pitämään!”

Uskonnosta ja erityisesti ortodoksisukonnosta puheen ol-
len. Valistusajan skottifilosofi David Hume yritti painottaa 
ihmisten paksuun kalloon 1700-luvulla, ettei tosiasioista voi-
nut päätellä miten niiden tuli olla:

“Jos otamme käteemme jonkin teoksen. Esimerkiksi us-
konnollisen. Tulee meidän kysyä, sisältääkö se mitään määrää 
tai lukua koskevaa abstraktia päättelyä? Ei. Sisältääkö se tosi-
asioita tai olemassaoloa koskevaa kokemusperäistä päättelyä? 
Ei. Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta 
kuin viisastelua ja harhaluuloja.” 

Descartesin paholaisesta ja Mark Twainin satiirisesta Saa-
tanasta opimme, etä ajatteluamme saattoi sittenkin kuvittele-
vamme Jumalan asemesta johdatella kaikkivoipa ja petollinen 
paholainen. Ja juuri siksi logiikan säännöt johtivat meidät pois 
itse pääasiasta näkemästä Humen ja Kantin tavoin, ettei ky-
seessä voinut olla muuta kuin harhaa ja sepitettä kun vain 
näpräilimme toissijaisten kysymysten parissa eksyen pääasiasta 
ja organisoiden ne paholaisen tahdon mukaisesti valheiksi, 
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joita kaikkien tuli kumartaa kunnes löytyi se sadun ihmetyttö, 
joka huusi kuuluvalla pikkutyön äänellään, etti keisarilla ollut 
vaatteita ja heräsimme karmeaan todellisuuden keskellä liian 
myöhään alistettuina orjina.

Vanha kansantarinahan opetti, että kerran paholainen 
ja tämän hyvä ystävä kulkivat pitkin tietä. He näkivät, että 
heidän edellänsä kulkee yksi mies. Yhtäkkiä he näkivät, että 
tämä mies kumartui, ottaa maasta jotain, katsoi ihastuneena ja 
panee poveensa. Paholaisen ystävä kysyy: näitkö sinä mitä tuo 
ihminen löysi? Kyllä minä näin, hän löysi hivenen totuutta. 
Hivenen totuutta, mutta eikö se ole huono bisnes sinulle, jos 
ihminen löytää hivenen totuutta? Hyvä, vastasi paholainen, 
minä autan häntä organisoimaan sen, ei se sen jälkeen enää 
ole vaarallinen.

Pääsiäisyönä 2019 Vallilan kirjaston naapurissa
Harald Olausen
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”Mitä ortodoksikirkossa oikein tapahtuu? Onko kirkko 
sekä henkisessä että taloudellisessa konkurssissa? Viime 
vuosina huonot uutiset ovat seuranneet toisiaan. Mihin 
suuntaan ortodoksit ovat menossa? Kuka heidät sinne 
johdattaa? Mistä kirkko löytää uuden älykkään hengen-
miehen Nikean Metropoliitta Johanneksen tapaan? Pitäi-
sikö kirkon uudistua ja millä tavalla? Millaisia ovat 
kepupiispojen keskinäiset kähinät? Alkoiko kirkon alamä-
ki siitä kun arkkipiispaksi valittiin kompromissiehdok-
kaana Leo? Mitä metropoliitta Ambrosius sai aikaan sen 
jälkeen kun lähti Valamon luostarista? Toimittaja ja 
kirjailija Harald Olausenin kolmannessa esseekokoelmassa 
pohditaan ortodoksisuuden syvintä olemusta ja etsitään 
uskon kadonnutta henkeä. Kirjassa pohditaan myös pitäi-
sikö piispaksi päästää naimisissa olevia miehiä? Entä 
miten homoja oikeasti kohdellaan kirkossa? Ja miten 
syvältä Valamon luostarin sotkut sekä ikävä julkisuus, 
isä-Mitro, Hämeenlinnan seurakunnan kavallus, Kotkan 
seurakunnan vuosia jatkunut piina, sekä Iisalmen seura-
kunnan oikeudenkäynnit ovat vahingoittaneet ortodokse-
ja?

”Mitä pimeämpi yö. Sitä 
kauniimpi aamu. Mitä vaaral-
lisempi taistelu, sitä loista-
vampi voitto.”

- Z. Topelius
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