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”Missin ei tarvitse olla ihan aikuinen”   s.12

Lapset eivät synny ateisteina: Kokeelliset

havainnot kumoavat retoriikan  s.6
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8
Ristinkiltalaisia näkee todennäköisesti Koneinsi-
nöörikillan jokavuotisissa Bordellibileissä.

Totta. Tarjoamme kuumaa teetä syysviimassa alus-
vaatteisillaan värjötteleville vieraille.

Ristin killan teeilloissa juodaan oikeasti teetä.

Totta, mutta myös kahvia, mehua ja pientä pur-
tavaa saa. Teeilta tarkoittaa killan viikoittaista ko-
koontumista, joten kestityksen lisäksi niissä on 
myös asiaohjelmaa tai yhdessä oleskelua.

Ristin killassa noudatetaan kirjoittamatonta käy-
täntöä, jonka mukaan nainen ei saa olla killan pu-
heenjohtaja.

Tarua. Tällä vuosikymmenellä nainen on valittu pu-
heenjohtajaksi kolmesti.

Paria poikkeusta lukuun ottamatta kaikki ristinkilta-
laiset ovat absolutisteja.

Tarua: suhteellisen monet käyttävät alkoholia mal-
tillisesti. Ristin killan tilaisuuksissa viinaksia kuiten-
kaan ei näy.

Gallup

1. Millaisia mielikuvia sinulla on Ristin killasta?

2. Miten näet Ristin killan osana teekkariyhteisöä?

3. Millaisia kokemuksia sinulla on Ristin killasta?
  
Haastattelut: Saija Simola

Maria, informaatioverkostot

1. Ristinkiltalaiset tuntuvat olevan konservatiivisia kristittyjä.

2. Wiinaton Wappu -tyyliset tapahtumat ovat hyviä vaihtoehtoja 
valtavirran tyylille. Otaniemessä kristillisyys ei ole muodikkain elä-
mäntapa, mutta jonkinlaista hengellisyyttä monet saattavat etsiä.

3. Luin islamia käsitelleen jutun Cross Section -lehdestä. Muistan 
myös, että Ristin kilta on järjestänyt joskus ”homoudesta eheytymi-
nen” -luennon, jonka aihe tuntuu itselleni täysin absurdilta.

8 huhua ristin killasta    
– päivitä käsityksesi



Ristinkiltalaiset ovat sitoutuneet kristinuskon kes-
keisissä oppikysymyksissä ja moraaliasioissa varsin 
samanlaisiin tulkintoihin.

Tarua - siitä riippumatta, että väite on epätäsmäl-
lisesti määritelty. Useimmissa asioissa ristinkil-
talaisilla on eri näkemyksiä, ja joskus ne eroavat 
toisistaan voimakkaasti. Raamatun tahallinen kiis-
täminen on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Yh-
distyksenä Ristin killalla ei ole omia opinkohtia.

Ristinkiltalaiset haluavat erottautua muista teekka-
reista tietoisesti.

Vastaus riippuu henkilöstä ja tilanteesta. Toiset 
pitävät kunnia-asianaan osallistua tavalliseen opis-
kelijaelämään, mutta toiset liikkuvat lähinnä kris-
tityssä kaveriporukassa. Kuitenkin vastapainoksi 
kannattaa huomata, että myös monet ei-kristityt 
pitävät etäisyyttä kristittyihin. Ehkä syynä on mo-
lemmin puolin se, että usein samanhenkisessä 
seurassa viihtyy parhaiten.

niilo, sähkötekniikka

1. Jeesus-ihmisiä. Haluavat kertoa kuinka paljon Jeesus rakas-
taa minua.

2. Hyvä osa teekkariyhteisöä antamalla paikan tavata toisia Jee-
suksesta välittäviä ihmisiä.

3. Päälafkalla näkyy kyllä välillä liikaa Jeesus-julisteita, mutta 
eipä sen suurempia tai huonoja kokemuksia ole.

Jaana, DI

1. Ristin killasta tulee mieleen paikka, josta voi hankkia tukea ja jon-
ne voi mennä riippumatta siitä kuka on tai mitä tekee.

2. Ristin kilta on tärkeä osa teekkariyhteisöä. Kiltojen ja yhdistysten 
toiminnan pitäisi edustaa mahdollisimman laajasti kaikkia teekkarei-
ta ja heidän intressejään. Ristin kilta omalla toiminnallaan lisää tätä 
monipuolisuutta.

3. En ole Ristin killan toimintaan hirveästi osallistunut, mutta aina-
kaan en muista, että mitään negatiivista olisi koskaan tullut vastaan.

Naiset tulevat Ristin kiltaan vain löytääkseen 
puolison teekkarimiehestä.

Yleensä tarua. Huhut kertovat, että joissakin ta-
pauksissa tämä seikka on kuitenkin vaikuttanut 
kiinnostukseen saapua paikalle.

Useimmat ristinkiltalaiset ovat teekkareita.

Totta, mutta noin yksi viidestä opiskelee jossakin 
muualla.
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kun teekkarin kritiikki pettää:
Miksi ateisti ei voi keksiä tiedettä itse?

Tuomas Kangasniemi

”Ateisti, joka ei ole ensin nähnyt, että tiede toimii, 
ei osaisi itse päätellä, että niin voisi olla.”

PÄÄKIRJOITUS

LuonnonTieTeen synnytti valistusaate: tämä käsitys 
elää populaaritieteessä vahvana. Esimerkiksi Galilei ja 
hänen aikansa tutkijat esitetään usein modernin uskon-
nonvastaisen taistelun esikuvina, oman aikansa Dawkin-
seina.

Argumenttia ei haittaa edes se, että monet muista-
vat 1600-luvun tiedemiesten olleen järjestään kristittyjä. 
Selityshän on helppo: toki uskovainenkin voi tehdä tie-
dettä, uskostaan huolimatta, kunhan uskon lokeroi irti 
tieteestä.

Todellisuus oli kuitenkin toinen. Monet luonnontieteen 
perustajista – esimerkiksi Galilei, newton, Kepler ja lää-
käri William Harvey – saivat teistisen ja teleologisen us-
konsa vuoksi inspiraatiota keksintöihinsä.

Esimerkiksi oletus luojajumalasta rohkaisi heitä kehit-
tämään teorioita, joita oli aikaisemmin pidetty järjettömi-
nä [1a]. Tieteellisen tutkimusmetodin kehittämistä taas 
ohjasi käsitys ihmisen lankeemuksesta ja sen aiheutta-
masta epävarmuudesta tiedonhankintaan [1b]. Siten us-
konnon lisäarvo tieteelle on historiassa hyvin suuri.

HisToria on KuiTenKin historiaa. Onko sillä väliä? Se 
osoittaa, että teistinen tieteenteko voi olla erittäin me-
nestyksekästä, mutta miten alkuperästä voi johtaa yh-
tään vahvempia väitteitä?

Teistiset filosofit, kuten Tapio Puolimatka ja alvin 
Plantinga, eivät kuitenkaan ar-

gumentoi vain sen varassa, 
että luonnontieteellä on jo-

kin alkuperä. Päinvastoin. 

Jos kirjoittaja on ymmärtänyt Puolimatkan uusinta teosta 
[1] oikein, tämä sanoo luonnontieteen olevan suoras-
taan olemuksellisesti teististä.

TieDe eTsii LuonnosTa mitattavaa ja matemaattisi-
na kaavoina ilmaistavaa järjestystä. Ateistille ajatus siitä, 
että tämä lähestymistapa toimii, on mahdollinen, mutta 
täysin summittainen. Jos maailmalla ei ole järjellistä luo-
jaa, miksi se ilmentäisi mitään logiikkaa?

Luonnollisesti ateistinenkin tiede toimii, kunhan sen 
perusedellytykset on keksitty. Tätä ei kiistä kukaan.

On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että puhtaalta 
pöydältä lähtenyt ateistinen kulttuuri olisi koskaan keksi-
nyt luonnontiedettä. Ateisti, joka ei ole ensin nähnyt, että 
tiede toimii, ei osaisi itse päätellä, että niin voisi olla.

Sen sijaan usko Jumalaan, joka nimenomaisesti loi jär-
jestyksen ja luonnonlait, antaa tähän perustellun syyn.

VaLiTeTTaVasTi TieTeen taustaoletukset otetaan ny-
kyisin perustelematta tosiasioina vastaan – ehkäpä juuri 
siksi, että tiede ja tekniikka menestyvät. Tiede on ehtinyt 
tuottaa loistavia tuloksia niin paljon, että sen filosofiseen 
perustaan palaaminen vaikuttaa täydeltä ajanhukalta.

Tämän ongelman kirjoittajakin on kohdannut alituisesti 
toisten teekkarien kanssa, riippumatta siitä, uskovatko 
nämä itse Jumalaan vai eivät. Koska tiede toimii, tieteen 
filosofia voidaan tuomita humanistiseksi huuhaa-keskus-
teluksi.

Samalla mikä tahansa tieteen taustaoletus – kuten 
ateismi – jota tiedeyhteisö pitää itsestäänselvyytenä, 
pääsee teekkarin ”kriittisestä” ajattelusta kritiikittä läpi. 
Humanisti huomaa tämän virheen helpommin (sivu 16).

Kirjoittaja kiittää inspiraatiosta Puolimatkan lisäksi ateis-
titeekkarien Atheos-yhdistystä.

[1] Puolimatka, Tapio; Usko, tiede ja evoluutio; 
Uusi Tie 2008
[1a] s. 320–339, 344–349 [1b] s. 349–355
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Kokeellinen näyttö kumoaa ateistien retoriikan 

Lapset keksivät uskon jumaliin
aikuisten opetuksesta riippumatta

YKsi aTeisTien suosimisTa peruste-
luista maailmankuvalleen on vetoami-
nen siihen, että ihminen syntyy ateis-
tina. Argumenttiin kuuluu metafyysi-
sen väittämän ohella keskeisesti myös 
moraalinen ulottuvuus: tämä ajatus 
näkee ’uskonnon’ eli uskon johonkin 
jumalaan (teismin) vahingollisena ja 
ihmiselle vieraana. Sen vuoksi niitä ei 
tulisi opettaa ainakaan lapsille.

Väite esiintyy yleisesti internet-kes-
kusteluissa ja blogeissa, joskus aggres-
siivisesti esitettynä [1–5]. Muodolli-
semmissa julkaisuissa sitä käytetään 
pikaisesti arvioituna harvemmin, mut-
ta esimerkiksi uskontotieteen dosentti 
Matti Kamppinen aloitti sillä ateis-
mia puolustaneen Sunnuntaidebatti-
kirjoituksensa Helsingin Sanomissa [6] 
viime maaliskuussa.

muTTa miTä TarKoiTTaa, että ihmi-
nen on syntyessään ateisti? Väitteen 
määrittelyä on syytä täsmentää, sillä 
argumenttia ei esitetä faktatietona tut-
kimusviitteiden kera. Ennemminkin 
se on yleistajuista retoriikkaa, minkä 
vuoksi kannanoton tarkka sisältö ei 
ole selvä.

Ajatuksen voinee ymmärtää kahdel-
la tavalla: suppeasti ja laajasti. Näistä 
suppea merkitys sisältää ainoastaan 
perusväittämän – sen, että vastasyn-
tyneellä lapsella ei ole tietoa jumalis-
ta eikä tietoista uskoa sellaisiin. Tätä 
tilaa sanotaan implisiittiseksi ateismiksi 
(ks. kainalojuttu).

Laajempi merkitys sanoo tämän li-

säksi, että teistisen kasvatuksen puut-
teessa lähes kaikki ihmiset päätyisivät 
rationaalisen päättelyn ja havaintojen 
seurauksena eksplisiittisiksi ateisteiksi. 
Sen sijaan, että heiltä pelkästään puut-
tuisi käsitys jumalista, he selväsanai-
sesti ja tietoisesti ymmärtäisivät, että 
jumalia ei ole tai että kaikki jumalia 
koskeva tieto on turhaa.

Edellä mainittu väite on laajemman 
merkityksen jyrkempi muoto. Lie-
vemmässä muodossa se sanoo, että 
ei ole mitään sellaista päättelyketjua 
tai tiedonhankintamenetelmää, josta 
ihminen saisi tietoa jumalista tai jota 
kautta ihminen oppisi, että jumalia on 
olemassa.

Tällä tavoin ihminen säilyisi synty-
män kautta saamassaan implisiittisen 
ateismin tilassa, vaikka hän ei välttä-
mättä koskaan oivaltaisikaan ekspli-
siittisesti, että jumalat ovat kuvitel-
maa. ”Uskoontulon” syynä voisi olla 
vain teistinen opetus tai omaehtoinen, 
mutta täysin epärationaalinen ratkaisu 
hylätä järjellinen maailmankuva.

KäYTännössä voidaan todeta, että 
synnynnäisen ateismin väite tarkoittaa 
aina laajasti ymmärrettyä teesiä. Muo-
to voi olla kumpi tahansa, lievempi tai 
jyrkempi.

Laajempi merkitys ei ole aina ilmei-
nen, mutta asian ymmärtäminen tällä 
tavoin on välttämätöntä, jotta argu-
mentissa olisi mitään järkeä. Järkeily 
suppean väitteen takana muuttuu näet 
vajavaiseksi heti, jos väitteestä yrite-

tään johtaa mitään seuraamuksia.
On totta, että ihminen syntyy vail-

la tietoista käsitystä jumalista, mutta 
kehdossa ihminen ei ajattele tietoises-
ti kovin paljon muutakaan. Kuitenkin 
ihmiset hankkivat vanhempana ilman 
suurempaa ohjastusta tietoisia käsityk-
siä useista ympäristönsä asioista.

Pelkkä syntymätila ei voi siten olla 
mikään selitys siihen, että implisiit-
tinen ateismi aina säilyisi tai että se 
muuttuisi eksplisiittiseksi ateismiksi. 
Siksi suppean väitteen tueksi tarvitaan 
jokin mekanismi, joka vähintäänkin 
takaa ihmisen säilymisen implisiittisen 
ateismin tilassa.

VarsinaiseT onGeLmaT synnynnäi-
nen ateismi -väitteessä alkavat tästä. 
Laajemmin määriteltynä teoria on 
mahdollinen, mutta sivistyneessäkin 
keskustelussa – kuten Kamppisen ar-
tikkelissa – ainoa peruste sen tueksi on 
järkeily sen sijaan, että ateisteilla olisi 
näyttöä väitteensä tueksi. Koetuloksia 
pienten lasten ajattelusta tai siitä, mil-
laiseksi näiden maailmankuva kehit-
tyisi ”aatteellisessa tyhjiössä”, kuten 
autiolla saarella, ei esitetä.

Kuitenkin siitä ateistit ja teistit lie-
nevät suurin piirtein yhtä mieltä, että 
ihmisen ajattelun kehittyminen on 
suhteellisen helposti tutkittavissa ole-
va asia. Perusteltua syytä pitäytyä a 
priori -väitteessä ei siksi ole.

Juuri KoeTuLoKsisTa onkin muodos-
tunut edeltävän 10–15 vuoden aikana 
suurin vaikeus sille käsitykselle, että 
ihminen kasvaisi luontojaan ateistiksi. 
Alkuvuodesta 2009 brittiläinen tiede-
lehti New Scientist on julkaissut aihees-
ta kaksi artikkelia, joista toisessa [7] 
useat psykologian ja uskontotieteen 
asiantuntijat kokoavat koeaineistoaan 
yhteen ja siihen vedoten suoraan kiis-
tävät ateistien argumentin pätevyyden.

Synnynnäisen ateismin teoria on laajasti määriteltynä 
mahdollinen, mutta ainoa peruste sen tueksi on järkeily. 
Kokeellista näyttöä väitteensä taa ateisteilla ei ole.
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imPLisiiTTinen Ja eKsPLisiiTTinen 
ateismi ovat vakiintuneita ilmauksia [25]. 
Implisiittinen ateismi tarkoittaa jumalia 
koskevan uskomuksen puutetta vailla tie-
toista ymmärrystä siitä, että se puuttuu. 
Implisiittisen ateistin ajatusmaailmassa 
ei siten ole olemassa mitään sellaista kä-
sitettä kuin ’jumala’, eikä hän voi väittää 
sen enempää ”jumalia on” kuin että niitä 
ei ole.

Eksplisiittinen ateismi sen sijaan tarkoit-
taa tietoista katsomusta, jossa jumalilla 
ei ole mitään funktiota tai jossa jumalia 
koskevan tiedon katsotaan olevan täysin 
turhaa – tai katsomusta, joka suoraan 
esittää, ettei jumalia ole.

Siten määritelmän mukaan kaikki ateis-
tiset vaikuttajat ja keskustelijat edustavat 
eksplisiittistä ateismia. Kukaan ei voi tie-
toisesti argumentoida sellaisen käsityksen 
puolesta, jonka olemassaoloa hän ei ole 
tiedostanut.

Eksplisiittisen ja implisiittisen ateismin 

termejä käytti ensimmäisen kerran ateis-
tikirjailija George H. smith teoksessaan 
The Case Against God [26]. Hän katsoi 
implisiittisen ateismin olevan puhtaampaa 
ateismia, kun taas jumalten olemattomuu-
desta ääntä pitäviä ateisteja saattoi hänen 
mielestään nimittää myös antiteisteiksi.

arKiPäiVän KieLenKäYTössä sanalla 
’ateismi’ tarkoitetaan miltei poikkeuksetta 
eksplisiittistä ateismia. Ateistisessa retorii-
kassa merkitys voi olla sen sijaan kumpi 
hyvänsä. Usein ateistit määrittelevät sa-
nalle ’ateismi’ myös merkityksen ”ei-teis-
mi”, mikä sisältää yhtä lailla implisiittisen 
kuin eksplisiittisenkin ateismin.

Vaihtelevan kielenkäytön ongelmana 
ovat kuitenkin sekaannukset. Esimerkiksi 
kirjoittaja on törmännyt lukuisiin tilantei-
siin, joissa väittelyä aktiivisesti harrastava 
ateisti katsoo, että hänen katsomuksensa 
edustaa vain ei-teismiä eikä hänellä siten 
ole, omasta mielestään, mitään jumalia 

koskevaa käsitystä.
Tätä kautta keskustelija perustelee, että 

hänen ja muiden ateisteina esiintyvien 
ihmisten ’ateismi’ on ainoa järkevä maa-
ilmankuva, sillä mikä tahansa jumaliin liit-
tyvä kannanotto nähdään keinotekoisena 
lisukkeena.

Silti on ilmeistä, että jokaisen julkiateis-
tin vakaumus on tietoinen eli eksplisiitti-
sesti ateistinen. Ensinnäkin hänellä on 
omien sanojensa mukaan ymmärrys kä-
sitteestä ’jumala’, mikä sulkee heti pois 
implisiittisen ateismin.

Toiseksi, ateistiset keskustelijat ottavat 
tiukasti kantaa siihen, että teistinen us-
komus on tarpeeton, keinotekoinen tai 
epä-älyllinen, vaikka retoriikkaan toisinaan 
kuuluu, että ateistit välttelevät kieltämästä 
jumalten olemassaoloa avoimesti.

Kuitenkin tekemällä väitteen turhuudes-
ta he ilmaisevat tietoisen jumalia koske-
van käsityksen, mikä tekee heidän ateis-
mistaan eksplisiittistä.

Implisiittinen ja eksplisiittinen ateismi



Petrovichin ja Bloomin mukaan lapset 
kehittävät luonnostaan sielun ja ei-inhimillisen 
suunnittelijan käsitteet. Tästä ollaan hyvin 
lähellä jumala-käsitteen päättelyä.

Toinen teksti [8] liittyy teeman epä-
suoremmin. Se käsittelee tutkimusta, 
jossa havaittiin, että myös aikuisilla 
on taipumus uskoa, ateistisesta vakau-
muksestaan huolimatta, että tietyillä 
maailmassa tapahtuvilla asioilla on 
tarkoitus.

Mainittakoon, että New Scientistin 
artikkelit on kirjoitettu eksplisiitti-
sen ateistisesta katsomuksesta käsin: 
niiden leimaaminen uskonnolliseksi 
propagandaksi on siksi mahdotonta. 
Varsinaisten asiatietojen lomassa teks-
tit korostavat useita kertoja, että usko 
jumaliin on ajatteluvirhe tai muuten 
väärä.

Myös jutuissa haastatellut tutkijat 
painottavat samaa tai vähintäänkin 
sanovat, että heidän tuloksensa eivät 
kerro, onko jumalia olemassa vai ei. He 
kuitenkin esittävät, että usko jumaliin, 
älykkääseen suunnitteluun ja tarkoi-
tukseen johtuu inhimillisen ajattelun 
synnynnäisestä luonteesta, ja siksi teis-
tinen usko on niin yleistä.

YHDen VoimaKKaimmisTa väitteistä 
esittää kokeellisen psykologian tutkija 
Olivera Petrovich Oxfordin yliopis-
tosta. Hänen mukaansa lapset päät-
televät jonkin jumalan olemassaolon 
sen perusteella, mitä nämä havaitse-
vat maailman toiminnasta – ilman ai-
kuisten väliintuloa.

”He nojaavat kokemukseensa maa-
ilmasta ja rakentavat jumalan käsit-
teen sen perusteella”, hän toteaa New 
Scientistille [7].

Tutkimuksissaan Petrovich on tar-
kastellut muun muassa brittiläisten 
ja japanilaisten tarhaikäisten lasten 
käsityksiä siitä, mikä on luonnossa 
esiintyvien asioiden, kuten eläinten 
ja kasvien, alkuperä. Vapaiden vasta-
usten lisäksi koehenkilöt saivat valita 
vaihtoehdoista ”Jumala”, ”kukaan ei 
tiedä” tai ”ihmiset”.

Vastaus ”Jumala” oli kaikkein suosi-
tuin ja noin 7 kertaa yleisempi kuin 
”ihmiset”. Merkittäviä eroja kulttuuri-
en välillä ei havaittu: yhtä lailla britit 
kuin japanilaiset kertoivat Jumalan 
luoneen eläimet. Petrovich kertoo 
myös, että lasten mielestä jumala on 
ihmisestä erillinen olio.

Science & Spirit -lehden haastattelus-
sa Petrovich totesikin tämän havain-
non olevan erityisen hämmästyttävä 
ja hyvin tärkeä. Perinteinen japanilai-
nen uskonto, shintolaisuus, ei hänen 
mukaansa opeta, että Jumala tai juma-
lat olisivat luoneet mitään [9].

Toisin kuin New Scientistissä tänä 
vuonna, S&S:n 1999 julkaisemassa 
[10] tekstissä Petrovich kuitenkin ko-
rosti, ettei ollut varma, onko teistinen 
ajattelu ihmisessä sisäsyntyistä. Silti 
jo 10 vuotta sitten hän piti ”todella 
vakavasti otettavana mahdollisuute-
na”, että lapset keksivät käsityksen 
jumalista tai Jumalasta itse.

iHmisen usKonnoLLisuuTTa pitää 
joiltakin osiltaan synnynnäisenä myös 
Bostonin yliopiston apulaisprofessori 
Deborah Kelemen. Hän on huoman-
nut ala-asteen varhaisia luokkia käyvi-
en lasten olevan hyvin vakuuttuneita 
todellisuuden teleologisesta luonteesta 
eli siitä, että eliöt ja ei-elävät kohteet 
on luotu jotakin tarkoitusta varten. 

Koeryhmän lapset sanoivat esimer-
kiksi, että linnut ovat olemassa, jotta 
ne laulaisivat kauniisti, ja että jotkin 
kivet ovat teräväsärmäisiä, jotta eläi-
met voisivat rapsuttaa itseään niihin. 
Jokia taas on, jotta veneet voisivat kel-
lua jonkin päällä. Lapset liittivät myös 
vuoriin tai pilviin jonkin tarkoituksen.

New Scientistille Kelemen selittää 
olleensa tuloksista hyvin yllättynyt. 
”Lisäksi lapset olivat hyvin vakuuttu-
neita näkemyksistään, eivätkä piitan-
neet vastakkaisista ehdotuksista”, hän 
sanoo. Kelemenin ensimmäiset tutki-
musraportit julkaistiin lehdissä Cog-
nition ja Developmental Psychology [11] 
[12].

Myöhemmin Kelemen on kerännyt 
Petrovichin tapaan näyttöä siitä, että 
ympäröivän yhteiskunnan uskonnolli-
suudella ei ole vaikutusta lasten käsi-
tyksiin esineiden tarkoituksellisuudes-
ta [13]. Kelemen vertasi brittiläisiä ja 
amerikkalaisia lapsia: näiden maiden 
kulttuurit ovat varsin samanlaiset, 
mutta Yhdysvalloissa teistinen usko on 
huomattavasti yleisempää.

Kelemenin mukaan edes vanhempi-
en käsitykset eivät selitä lasten vasta-
uksia suoraviivaisesti, vaan koeryhmän 
lapset pitäytyivät teleologisissa selityk-
sissä siitä huolimatta, että aikuiset yritti-
vät väittää heille toisin [14]. Kahdesta 
viimeksi mainitusta tuloksesta siten 
molemmat puhuvat synnynnäisen 
ateismin teoriaa vastaan.
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LasTen iKä Jää Petrovichin ja Kele-
menin muuten vakuuttavassa aineis-
tossa ainoaksi epävarmuudeksi: tarha- 
ja alakouluikäiset ovat oppineet ympä-
röivästä maailmasta jo yhtä ja toista. 
Tästä Petrovich itsekin huomautti 
S&S:ssä.

Ongelmaa paikkaa jossakin määrin 
psykologian professori Paul Bloom 
Yalen yliopistosta kirjallaan [15] sekä 
lasten uskomuksia koskevalla, Science-
lehdessä julkaistulla koosteartikkelilla 
[16]. Myös New Scientist haastattelee 
häntä [7].

Teoksissaan Bloom kokoaa yhteen 
useammissa tutkimuksissa [17] [18] 
[19] saatua tietoa siitä, että vauvat 
ymmärtävät noin 5–12 kuukauden 
iästä alkaen, että ihmisten ja esineiden 
”käytöksessä” on periaatteellisen tason 
ero. Esineiden tulisi noudattaa liikkees-
sään fysiikan lakeja ja liikkua ennakoi-
tavalla tavalla, mutta ihmiset voivat 
pyöriä ympäriinsä satunnaisesti.

Kokeissa vauvat näet hämmästyivät, 
kun laatikko tai muu eloton esine liik-
kui satunnaisesti, mutta ihmisen epä-
säännöllinen liike ei herättänyt mitään 
kummastusta.

Bloom huomauttaa New Scientis-
tille, että imeväisten taipumus erottaa 
persoonan sisältävät objektit persoo-
nattomista ei itsessään riitä synnyttä-
mään teististä ajattelua. Yhdessä Pet-
rovichin ja Kelemenin tutkimuksen 
kanssa havainnot kertovat kuitenkin 
paljon.

Ensinnäkin, Bloomin tulkinnan mu-
kaan lapset käsittelevät sieluja ja ma-
teriaa erillisinä todellisuuksina, joille 
pätevät erilliset lait. Sielu, joka ateis-
tisesta näkökulmasta on vain kiertoil-
maus aivojen toiminnalle, on lapsille 
siten todellinen olento. Koeryhmän 
nuoruuden vuoksi lienee selvä, että 
kulttuurin vaikutteilla tai vanhempien 
aivopesulla ei ole tässä ymmärryksessä 
mitään sijaa.

Lisäksi hieman vanhemmat lapset 
löytävät oma-aloitteisesti suunnittelua 
ja tarkoitusta joka puolelta ympäril-
tään, jopa sellaisista paikoista, mistä 
teististen uskontojenkaan mukaan ei 
tarvitsisi löytää mitään erityistä.

Jos lapset kehittävät luonnostaan 
sielun ja ei-inhimillisen suunnittelijan 
käsitteet, ollaan hyvin lähellä jonkin-
laisen jumala-käsitteen päättelyä. Tätä 
näkökantaa korostavat New Scien-
tistin haastattelussa Bloomin lisäksi 
kognitiotieteen tutkija Jesse Bering 
(Queensin yliopisto, Belfast) sekä psy-
kologian ja antropologian lehtori Pas-
cal Boyer (Washingtonin yliopisto, St. 
Louis).

Bloom pitää täsmällisemmin teististä 
uskontoa ihmisen ominaisuutena, joka 
on intuitiivinen tai ”rautaan koodat-
tu”. ”Jokaisella ihmisellä on tällaiset 
aivokytkennät, eivätkä ne missään vai-
heessa katoa”, hän heittää [7]. Bloom 
muistuttaa silti Sciencen artikkelissa 
yhteiskunnallisten tekijöiden luulta-
vasti vahvistavan teistisiä ja teleologi-
sia käsityksiä.

TeLeoLoGisen usKon säilymises-
tä kertoo seikkaperäisesti Kelemenin 
tänä vuonna julkaistu [20] ja New 
Scientistin referoima [8] tutkimus. 
Sen mukaan myös aikuiset uskovat 
tarkoitukseen, mitä Kelemen itse pitää 
virheellisenä ajatteluna.

Aikuiset eivät kylläkään liitä suun-
nittelua kaikkiin näkemiinsä objektei-
hin, mutta monissa biologiaa ja geofy-
siikkaa koskevissa hienovaraisemmissa 
kysymyksissä he näkevät tarkoituk-
sen.

Yliopisto-opiskeli-
joista kootut koehenki-
löt uskoivat erityisesti sel-
laisiin väitteisiin, jotka liit-
tyivät Maan elinkelpoisuuteen 
– esimerkiksi ”Aurinko tuottaa va-

loa, jotta kasvit voisivat yhteyttää” tai ”Il-
makehässä on otsonikerros, jotta se suojaisi 
Maata uv-säteiltä”. Näihin toteamuk-
siin noin 80 % koehenkilöistä vastasi 
kyllä, eikä sen enempää vastausajalla, 
luonnontieteellisellä koulutuksella 
kuin ateistisella tai agnostisella vakau-
muksella ollut tilastollisesti merkitse-
vää yhteyttä vastausten laatuun.

”Helpommissa” väitteissä (kuten 
”Kastemadot tekevät maan alle tunneleita, 
jotta maa saisi ilmaa”) ateistinen vakau-
mus kuitenkin korreloi negatiivisesti, 
ja kyllä-vastauksia annettiin puolet 
vähemmän.

Tilastollisen analyysinsä pohjalta 
Kelemen perustelee lisäksi, että kysy-
mysten systemaattinen väärinymmär-
rys väitteiksi, joissa ei esitetä syy-seu-
rausyhteyttä (”Ilmakehässä on otsoniker-
ros JA se suojaa Maata uv-säteiltä”) on 
hyvin epätodennäköinen vaihtoehto.

KaiKKiaan KeLemenin mukaan on 
selvää, että ihmiset näkevät luonnossa 
suunnittelua ja että usko suunnitteluun 
ja tarkoitukseen on ihmiselle kaikkein 
luonnollisin. Hän on kuitenkin hyvin 
varovainen väittämään, että lapset al-
kaisivat uskoa luonnostaan johonkin 
persoonalliseen jumalaan.

Boyerin mukaan uskonto on pienimmän vaivan tie, 
kun taas epäusko jumalia kohtaan vaatii yrittämistä.



Koetulokset asettavat monien 
ateistien ylpeyden omasta 
älystään kyseenalaiseksi.

moraaLinen arGumenTTi ateismin puolesta voi 
olla esimerkiksi jompikumpi seuraavista.

”Koska maailmassa on pahaa, Jumalaa ei voi olla 
olemassa.”

”Uskovaiset ovat suvaitsemattomia ja suurten uskon-
tojen Jumala on väkivaltainen. Siksi ei ole järkeä us-
koa Jumalaan.”

Vastaus siihen, kuinka yleistä tällainen lähtökohta 
ateismille on, on vaikea. Luultavasti useimmat ateistit 
pitävät eksplisiittistä ateismia puhtaan järkiperäisenä 
tosiasiana tai päätelmänä, mutta käytännössä mo-

raalisilla perusteilla on heidän argumentoinnissaan 
erittäin suuri merkitys.

Tunnetuksi esimerkiksi käynee richard Dawkins 
kirjallaan Jumalharha [27], puhumattakaan Christo-
pher Hitchensistä, jonka uusin teos Jumala ei ole 
suuri [28] keskittyy riepottelemaan teististen uskon-
tojen eettistä rappiota [29].

Myös mainoskampanja ”Jumalaa tuskin on, nauti 
siis elämästäsi” ratsastaa sataprosenttisen moraali-
silla mielikuvilla. Kampanjan kehittäjien itsensä mu-
kaan moraalinen närkästys kristittyjen puheista oli 
keskeisin syy myös sen alullepanoon [30].

Moraalisen argumentin merkitystä ei myönnetä?
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Sekä tuoreimmassa artikkelissaan [20] että sähkö-
postitse lähetetyssä vastauksessa hän selittää, että tä-
hänastisten tutkimusten perusteella panteistista käsi-
tystä ei voi sulkea pois. Tämä voisi tarkoittaa uskoa 
esimerkiksi maailmanhenkeen tai järjestystä synnyt-
tävään voimaan, joka asuu esineissä itsessään.

Bloom uskaltautuu hypoteesissaan jonkin verran 
pidemmälle. Hän arvioi New Scientistin artikkelissa, 
että eristyksissä keskenään kasvatetut lapset kehit-
täisivät itse itselleen uskonnon tyhjästä, samaan ta-

paan kuin joissakin tapauksissa [21] eristyksissä 
kasvaneiden lasten on todettu kehittäneen 

itselleen tyhjästä omia kieliä.
Boyer on tästä samaa mieltä: 

hänen mukaansa ”uskonto on pie-
nimmän vaivan tie, kun taas 

epäusko jumalia kohtaan vaatii 
yrittämistä”.
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Kuitenkaan koetulosten valossa yl-
peilyyn ei ole aihetta. Sen enempää 
eksplisiittistä kuin implisiittistäkään 
ateismia ei voi esittää itsestäänselvyy-
tenä, joka jokaisen järkevän ihmisen 
tulisi huomata todeksi.

Teksti: Tuomas Kangasniemi
Kuva s.7: Andrei Armjagov

Kuvitus s.8–9: Riikka Palttala
Kuva s.10: Tuomas Kangasniemi

KoKeeLLinen näYTTö Petrovichin, 
Kelemenin ja Bloomin tutkimuksista 
on merkittävää, mutta sillä on kauas-
kantoisempia seurauksia kuin vain se, 
että jokin yksittäinen ateistien käyttä-
mä argumentti menettää tehonsa. Mo-
nille tavallisille, eksplisiittistä ateismia 
tunnustaville ateisteille on nimittäin 
tärkeää, että he muodostavat maail-
mankuvansa ja vastaukset muihinkin 
kysymyksiin älyllisesti ja rationaalises-
ti.

Tähän järkiperäiseen maailmanku-
vaan ei heidän mielestään sovi usko 
jumaliin. Henkilöstä tosin riippuu, 
nähdäänkö eksplisiittinen ateismi jon-
kinasteisena itsestäänselvyytenä vai pi-
kemminkin loogisena päätelmänä siitä, 
mitä havainnot kertovat. Myös moraa-
lisen argumentin merkitys vaihtelee.

Vastausta siihen, onko jumalia todel-
la olemassa tai vaikuttavatko ne todel-
la maailmaan, tutkimus ihmisen ajat-
telun kehityksestä ei tietenkään anna. 
Ateistien ylpeys ihmisen järjen ja älyn 
mahdollisuuksista ja niiden eräänlai-
sesta erehtymättömyydestä tulee kui-
tenkin kyseenalaiseksi, sillä tämä järki 
johtaa useimmat ihmiset täysin toiseen 
tulokseen kuin he itse ovat päätyneet.

Erityisesti se johtaa toiseen tulok-
seen lapset, jotka ovat ehtineet omak-
sua ympäristöstään kulttuurisia vaikut-
teita vähemmän kuin aikuiset. He, ja 
monet vielä aikuisenakin, päättelevät 
älyllisesti, että jumalia on olemassa.

Vielä kyseenalaisemmaksi joutuu 
monien – ei kaikkien – ateistien ylpe-
ys heidän henkilökohtaisesta älystään. 
Ainakin nettikeskustelun tasolla on 
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eLsi suoLanen soiTTaa.
”Tarvitaanko kuvaukseen korkkareita? 

Mä käytän matalia kenkiä melkein aina 
vapaa-ajalla. Sopiiko ne?”

Miss Suomi -kilpailun ensimmäinen 
perintöprinsessa ilmestyy kuvaukseen val-
koisissa kangastossuissa. Ulkona sataa. 
Mutta joo, siellä voidaan Suolasen mieles-
tä edelleen kuvata.

Missi ei taida olla hienohelma. Lapsena-
kaan hän ei haaveillut prinsessaelämästä.

”Pienenä katsoin joskus missikisoja, 
mutta en ole koskaan ollut missifani”, hän 
kertoo.

Balettia Suolanen harrasti ja kokeili 
myös taitoluistelua. Lukioaikana tanssi-
harrastus jäi uusien menojen jalkoihin.

”Se vähän harmittaa. Silloin tuli elä-
mään kaikenlaista muuta kiinnostavaa, 
mikä tuntui tärkeältä. Tanssia voisin tosin 
jatkaakin. Ei kynnys ole vielä liian korkeal-
la, vaikka mut tanssitunneilla ehkä tunnis-
tettaisiin.”

TanssiTausTasTa on kuitenkin ollut 
hyötyä missinä ja mallina. ”Vaikka olen 
ollut mallikurssilla, tanssi on varmaan eni-
ten kehittänyt kehonhallintaa”, Suolanen 
arvioi.

Se näkyy, kun päästään kuvaamaan 
Tuomiokirkon pylväikköön. Suolanen 
pomppii sateessa. Ja ilmeet ovat eläviä, 
eivät opetellun näköisiä.

Ehkä sitä ei pitäisi ihmetellä. Suolasesta 
ei pitänyt tulla missiä.

”Pitkään ajattelin, että missikisoihin en 
lähde ikinä. Pidin niitä kai vähän turhana 
juttuna.”

”soPisiT missiKsi” oli silti Suolaselle 
tuttu lause. Jo ennen Miss Suomi -kilpai-
lua hän oli myös mallitoimiston listoilla. 

Kun kilpailu tuli ajankohtaiseksi, sieltä 
kyseltiin, että kiinnostaisiko. Suurin syy 

mukaan lähtemiselle oli kuitenkin yleinen 
ongelma.

”En oikein tiennyt, mitä tekisin lukion 
jälkeen. Siksi koulu vähän venähtikin, kol-
meen ja puoleen vuoteen.”

Ylioppilaaksi Suolanen kirjoitti viime syk-
synä Pohjois-Haagan lukiosta. Missikisat 
tulivat sopivaan väliin.

”Mulla ei ollut kevääksi mitään erityistä 
tekemistä. Itse asiassa missinä on kyllä 
ollut kivaa.”

suoLanen rePeiLee, usein ja kunnolla. 
Nyt jutellaan kahvilassa, jonka muissa pöy-
dissä korkeintaan hihitellään ja hymyillään. 
Täällä missiä ei tuijoteta, mutta kehäkol-
mosen ulkopuolella on kuulemma toisin.

”Maalla olen huomannut, että missiki-
soja yhä arvostetaan”, muotoilee syntype-
räinen stadilainen.

Vaikka viihdepalstojen keskustelussa 
missikisat ovat saaneet lokaa niskaan-
sa, Miss Suomi -finaalia kyllä katsotaan. 
Tänä vuonna sitä seurasi parhaimmillaan 
1 150 000 katsojaa, vaikka Tanssii tähtien 
kanssa -kilpailu vei voiton. Tosin siinäkin 
kansan äänin voittoon ja toiseksi tanssivat 
entiset Miss Suomet, satu Tuomisto ja 
Pirkko mannola.

maaiLmanParanTaJan ja täydellisen 
naisen taakkaa missit eivät sentään enää 
saa. Suolanen on siihen tyytyväinen.

”Ei missi voi maailmaa parantaa sen 
enempää kuin kukaan muukaan. Mutta 
kyllä jokainen on vastuussa valinnoistaan, 
siitä mitä elämässä ylipäätään tekee.”

Uskovilta isovanhemmiltaan Suolanen 
oppi, että elämää ei tarvitse pelätä, eikä 
kaikkea tarvitse tietää.

”Olin lapsena paljon isovanhempien luo-
na hoidossa. Sain heiltä sellaisen peruslu-
terilaisen uskon. Se kantaa silloinkin, kun 
menee huonosti. Mä luotan siihen, että 

elämä ei ole sattumaa, vaan että kaikella 
on lopulta joku merkitys.”

Kun missiä pyydetään kuvauksiin, mie-
lessä käy sekin, miten mummo ja pappa 
kuviin suhtautuvat.

”Bikinikuvauksia ne saattaa kauhistella, 
mutta niitä ei voi missinä välttää. Vielä ei 
ole pyydetty sellaisiin kuviin, joihin en ha-
luaisi. Mallimamma marjo sjörooskin on 
selvinnyt uskonsa kanssa tällä alalla.”

KeVääLLä eLsi Suolanen haki opiskele-
maan matkailuvirkailijaksi. Tulokset tule-
vat kesäkuussa, mutta hän odottelee niitä 
rauhallisena. ”En tiedä vielä, onko se mun 
juttu. Mutta en mä jaksa stressata.”

Nyt Suolanen odottaa kesäkuista Miss 
Suomi-kilpailun palkintomatkaa Turkkiin 
ja Miss Intercontinental -kauneuskilpailua 
Valko-Venäjällä.

”Kiva päästä matkustamaan!”, hän hih-
kaisee. ”Valko-Venäjän kisat kyllä vähän 
jännittää. Siellä pitää puhua enemmän 
englantia kuin Kauppatorin jätskikioskilla. 
Olen ollut siellä pari kesää töissä.”

Tästäkin aiheesta missejä on mollattu. 
Joidenkin mielestä missien pitäisi puhella 
haastatteluissa jotakin fiksumpaa.

”Ehkä se johtaa vähän harhaan, että 
missit näyttää yleensä kypsemmiltä, kuin 
mitä oikeasti ollaan. En mä tunne itseä-
ni vielä hirveän aikuiseksi. Miksi pitäisi?”, 
Suolanen kommentoi.

Iltapäivälehtien missigalluppien mukaan 
19 vuotta ja matalat kengät riittävät mis-
sille hyvin, Suolaselle ainakin. Moni pitää 
häntä maan kauneimpana, vaikka Miss 
Suomi -kilpailussa sijoitus oli toinen. Kes-
kustelupalstoilla sytyttävät Suolasen per-
soonalliset kasvot.

Teksti: Mia Pajunen
Kuva: Jani Laukkanen

Elsi Suolasen mielestä 
missin ei tarvitse olla ihan aikuinen



Elsi Suolasen mielestä 
missin ei tarvitse olla ihan aikuinen
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”Mä en ole niitä 
räikeimpiä persoonia,  
joita kadulla tulee vastaan. 

Oikeastaan haluaisin 
pukeutua rohkeammin, mutta 

jossain Tukholmassa se olisi 
varmaan helpompaa. Siellä 

laittautuminen 
on hyvä juttu”,

pohtii missi Elsi Suolanen.

”Opin 
isovanhemmiltani 
perusluterilaisen 
uskon. Elämää 
ei tarvitse pelätä 

eikä kaikkea 
tietää.”
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"KirKKo ei PeLasTa, Saatana tulee!" 
örisi naapurirapussa asuva koiranleuka 
kerran minulle, kun ovella kohtasimme. 
Sääli, etten ehtinyt vastata mitään; oli-
sin sanonut: "Samaa mieltä!" Minä kun 
uskon, että Jeesus se on, joka pelastaa, 
ja kyllä Raamattu lupaa Saatanankin 
olevan vähintään hyvin edustettuna 
vielä jossakin vaiheessa maailmanhis-
toriaa (2. Tess. 2:3 ym.).

Pilkkayrityksen muotoilu olikin ehkä 
epäonnistunut: ajattelen nimittäin, että 
ei se ainakaan kirkko ole, joka pelastaa, 
tai mikään laitos ylipäänsä. Ja niin tai-
tavat ajatella pitkälti kaikki nuoret ny-
kyisin uskonnollisesta suuntautumises-
ta riippumatta – minäkin olen aikani 
lapsi, vaikka muuta luulisin.

Laajat uskonnollisia näkemyksiä sel-
vittäneet tutkimukset eivät valitettavas-
ti ole kysyneet aiheesta, mutta Kallion 
nuorten aikuisten keskuudessa 2003–
2006 tehdystä tutkimuksesta tutkija 
Kati Niemelä summaa: ”Nuoret aikuiset 
eivät … koe tarvitsevansa kirkkoa vahvista-
maan omaa uskoaan, vaan erottavat uskon 
ja instituution toisistaan.” [1]

”meiDän aiKamme on aika individu-
alistinen”, vahvistaa myös haastatte-
lemani Helsingin yliopiston dosentti, 

Suomen teologisen instituutin tutkija 
Timo Eskola. ”Amerikkalaiset tutkijat 
ovat todenneet, että politiikka on kult-
turisoitunut: ei ole enää yhteisiä arvo-
ja, on vain yksittäisiä ajatuksia.”

”Tämä on postmodernismia: suu-
ret kertomukset ovat kuolleet”, Esko-
la jatkaa. Sama kehitys näkyy hänen 
mukaansa myös kirkossa: Kirkon tut-
kimuskeskuksen selvityksissä on aina 
suuri ryhmä ihmisiä, jotka sanovat us-
kovansa Jumalaan, mutta eivät kuten 
kirkko opettaa [2].

”Tämä on myös individualismia, sub-
jektivismia; nykyihmiselle on tyypillis-
tä hahmottaa kaikki oman subjektin 
kautta. Monet ajattelevat, että kirkko 
on kehikko, jonka puitteissa saa ajatel-
la mitä haluaa: samanlainen kehikko 
kuin yhteiskuntakin.”

Elämänarvostukset Pohjoismaissa 1997 
-tutkimuksessa 75 % ihmisistä oli sitä 
mieltä, että yhteen uskontoon kuulu-
van tulee saada omaksua oppeja myös 
kaikista muista [3].

esKoLa PääTTeLee, että individua-
lismi voi olla vastareaktio. ”Nykyinen 
aikamme on joissakin asioissa hyvin 
yksiarvoinen. Ensiksikin yleinen maa-
ilmankuva on hyvin mekanistinen, 

1800-luvun uusateistien tieteisuskoi-
nen maailmankuva”, hän selittää.

”Kun professori Tapio Puolimatka 
kirjoitti kirjansa Usko, tiede ja evoluutio, 
asia uutisoitiin ikään kuin hän yrittäisi 
murtaa yleisesti hyväksyttyä maailman-
kuvaa (erityisesti [4]), vaikka tieteen-
filosofiassa tämä yleisesti hyväksytty 
maailmankuva on jo hylätty.”

”Toinen tällainen asia on talouden 
yksiarvoisuus: kaiken voi mitata rahas-
sa. On siis olemassa näitä näennäisiä 
lainalaisuuksia, joita kaikkien on nou-
datettava. Kun julkiset aatteet ovat 
näin yksiarvoisia, ihmiset ehkä etsivät 
subjektiivisuudelle tilaa muualta, ja täl-
löin häviäjiä ovat politiikka ja uskon-
to.”

KirKossa LuuLLaan Toisin, tai aina-
kin jotkut luulevat. Vaikka nuorille on 
selvää, että laitos ja sen jäsenyys eivät 
pelasta, osa kirkon työntekijöistä tekee 
työtään sillä ajatuksella, että tärkeintä 
ei ole usko, vaan se, että on kastettu 
jäsen. 

”Kaste pelastaa, uskoa ei tarvita” 
-näkemystä ei kuule vain vapaiden 
suuntien kristittyjen karikatyyrinä lu-
terilaisesta uskosta. Nykyään sen voi 
lukea vaikkapa kirkon virallisesti hy-

KIRKON 
JÄSENyySKÖ 
PELASTAA?

Rippikoulukirjan mukaan pelkkä kaste 
pelastaa, ilman uskoa. Eskola vastaa: 
“Sehän on miekkalähetysteologiaa!”
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väksymän rippikoulukirjan (Sanktus) 
opettajankirjasta:

”... kaste ei ole armon lupaus vaan armo 
itse.  Otetaanko tämä rippikoulussa tosis-
saan? … armon ehdollistaminen on meidän 
kirkossamme paljon yleisempää kuin mitä 
kuvitellaan. … Yhtäältä annetaan ymmär-
tää, että kasteessa ihmisestä tulee Jumalan 
lapsi.  Sitten kuitenkin korostetaan, että 
tarvitaan jotakin muuta.  Mitä muuta?  Ei 
mitään muuta!  Kaste on pelastuksen sinet-
ti, joka lahjoittaa sen, minkä lupaa.” [5]

Eskolalla on tarjota retorinen vastaus: 
”Sehän on miekkalähetysteologiaa!”

”Suomessa on oikein ja väärin tul-
kittua kansankirkollisuutta”, hän jat-
kaa. ”Väärin on se, jos ajatellaan, että 
jäsenyyden kautta pelastuu, yksin sen 
perusteella, että kuuluu järjestelmään, 
jonka tarkoituksena on välittää pelas-
tusta.”

”Tunnustus tai Raamattu ei esitä 
tätä. Mikään kirkko ei ole koskaan itse 
opettanut näin. Tätä voisi kutsua aka-
teemisuuden tuomaksi lisäksi. Kaikki-
en suurten kirkkojen yksinkertainen 
opetus on aina ollut, että kaste ja usko 
pelastavat.”

Eskola muistuttaa myös, että kirkko 
ei ole demokratia: sanoman, jota julis-
tetaan, täytyy olla kirkon oma. ”Toi-
mintamuotoja kyllä sitten muutetaan 
ajan mukana”, hän sanoo.

KasTe Ja usKo kuuluvat yhteen, kas-
tamaton uskova on poikkeustapaus.  
Ääritapauksissa esimerkiksi Luther oli 
kyllä valmis tinkimään kasteen välttä-
mättömyydestä [6], mutta hänen mu-
kaansa ”ilman uskoa kasteesta ei ole 
mitään hyötyä” [7].

Usko Jeesukseen pelastaa, niin lute-
rilaisuuden kuin Raamatunkin (esim. 
Ap.t. 16:31) mukaan.  Tässä perin-
teisen kristinuskon käsitys ja nykyai-
kaisen ihmisen ennakko-oletus uskon 
luonteesta ovat melko lähellä toisiaan.

Siihen nähden onkin yllättävää, että 
muuten nuorten omista kysymyksistä 
lähtevä rippikoulukirja Sanktus jyrää 
nuorten omat hengelliset lähtöoletuk-
set yllä luetulla radikaalilla tavalla, edes 
kertomatta sitä nuorille itselleen!

Eskolan näkemyksen mukaan ne, jot-
ka puhuvat tällaista, elättelevät yleensä 
yhä toivoa ylhäältä johdetusta yhtenäi-
sestä kirkosta, ”vaikka tämä talvisodan 
tuoma yksimielisyys päättyi jo 60-lu-
vun radikalismin myötä”.

”usKo TarViTsee kuitenkin hoitamis-
ta”, Eskola toteaa. ”Pysyminen armon-
välineiden – siis Jumalan sanan, kasteen 
ja ehtoollisen – yhteydessä säilyttää ih-
misen armossa ja uskossa. Tähän uskon 
hoitamiseen tarvitaan kirkkoa.”

”Seurakunta ei ole ihmisten keksimä 
juttu. Kristus itse asetti apostolit vas-
taamaan evankeliumin julistamisesta. 
Tämä evankeliumin julistaminen luo 
Kristuksen näkymätöntä kirkkoa, us-
kovia.”

Timo Eskolan mukaan usko ja julis-
tus eivät toimi ilman kirkkoa ja ilman 
virkaa. ”Kun joku lähtee näiden luota, 
on sielu pihalla. On kaikenlaisia oppe-
ja. Täytyyhän yhteiskunnassakin olla 
virka, poliisi. Siitä ei tule mitään muu-
ta kuin sekasortoa, jos jokainen toimii 
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yksin seurakunnanjohtajana. Viran 
sisältö on vain evankeliumi, mutta se 
tarvitsee puitteet.”

”KirKoLLa on erittäin hyvä ja helppo 
sanoma”, Eskola jatkaa. Hän painot-
taa, että maallistumisesta huolimatta 
kaikissa kirkoissa jumalanpalveluksen 
keskuksena on yhä ehtoollinen, jossa 
julistetaan Kristuksen kuolemaa syntis-
ten puolesta (1. Kor. 11:26).

”Ihmiset tietävät yhä elävänsä vä-
kivaltaisessa ja pahassa maailmassa – 
vaikka sen ymmärtäminen, että tämä 
pahuus on myös oma tila, onkin vaikea 
askel. Maailman hätä on todellista, ja 
se tulee näkyviin katastrofien yhtey-
dessä.”

”Esimerkiksi koulusurmien kohdalla 
länsimainen humanismi tai mielihy-
väkulttuuri eivät auttaneet. Kun vas-
tauksia tarvitaan, niitä etsitään yhä 
kirkosta. Kristuksen omassa kärsimyk-
sessä Jumala tuo evankeliumin juuri 
väkivallan ja kuoleman kautta”, Eskola 
kärjistää.

Hän myöntää, että sanoman esittä-
misessä nykyaikana voi olla haastet-
ta. Silti sen löytää tänäänkin kaikista 
kirkoista: ”Niinpä, kun yksilö miettii 
uskon sisältöä, kirkosta se löytyy yhä 
onneksi helposti ja näkyvästi: Kristus 
tulee syntisiä armahtamaan.”

Teksti ja kuvat: Jaripekka Juhala

Timo Eskola
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TuTusTuessani nuorena ja viattomana fuksina 
teekkareihin sain vihdoin kunnian tavata omakohtai-
sesti näitä jaloja älykköjä, jotka työntävät tieteen rajoja 
yhä pidemmälle, aseinaan usein pelkkä tietokone, pa-
kastepitsa ja kokis.

Teekkareiden kaikkivoipaisen älyn, erehtymättö-
myyden ja ylivertaisuuden edessä me muut korkeakou-
luopiskelijat toki tiedostamme olevamme vain pelkkiä 
maan matosia. Olemme ”pehmeiden tieteiden” opis-
kelijoita, jotka olemme tuskin kelvollisia jaloja sandaa-
leihin ja sukkiin verhottuja jalkojanne pyyhkimään.

Myönnän, että silloin tällöin teekkareiden rajaton it-
seluottamus on herättänyt oikeutuksestaan huolimatta 
hieman kummastusta. Elämäni mies, teekkari hänkin, 
esitteli itsensä tavatessamme ytimekkäästi muutamal-
la adjektiivilla: ”komea, älykäs ja vaatimaton”. Mitäpä 
siinä nainen saattoi muuta kuin rakastua.

Mutta jos vakavasti puhutaan, on teissä teekka-
reissa jotain muutakin hyvää. Teekkarikulttuurin ja eri-
tyisesti -huumorin helmet ovat laajalti tunnustettuja 
akateemisessa maailmassa ja kohtuuden nimessä on 
myönnettävä, että olette kaikin puolin hyviä tyyppejä.

HumanisTin näKöKuLmasTa on kuitenkin eräs 
asia, joka on suuresti kummastuttanut minua kaikkien 
näiden vuosien aikana, jotka olen keskellänne viettä-
nyt.

Moni tapaamani teekkari tuntuu pitävän arvossa 
tieteen pyhää kolminaisuutta: matematiikkaa, fysiik-
kaa ja kemiaa. Ne eivät kuitenkaan riitä kattamaan 
kaikkia elämän aloja tai tarjoa kattavaa pohjaa mo-

raalisille ja eettisille arvoille. 
Ne eivät liioin voi yksin 

vastata maailman-
katsomuksellisiin 
kysymyksiin. 

Mitä tulee 
opiskelun ulot-
tumattomissa 
olevaan elä-
mään (mikäli 
sitä on), on 

jokainen meis-

tä omillaan. Siinä 
missä meidän mui-
denkin, myös jokai-
sen teekkarin on 
muodostettava oma 
käsityksensä tämän 
maailman synnystä ja 
olemassaolon syistä.

Luonnontieteet voi-
vat vastata kysymykseen 
kuinka, mutta eivät miksi. Miksi 
me olemme täällä? Mikä 
on elämäsi tarkoitus? 

KosKa VasTausTa ei Voi johtaa kaavoin tai perus-
tella tutkimusaineiston pohjalta, ovat tieteelliset teoriat 
siinä missä uskonnotkin viime kädessä samalla viivalla 
– ne ovat uskon asioita. 

Humanistisiin tieteisiin kuuluu kaiken kyseenalais-
taminen ja alati uusien tulkintojen ja näkökulmien et-
siminen – mitään ei tule pitää lopullisena totuutena, 
sillä jo seuraava tutkimus saattaa tuoda asiaan uuden 
näkökulman. 

Sama käytäntö on voimassa myös luonnontieteis-
sä, mutta entä luonnontieteellisen maailmankuvan 
suhteen?

Muistatko lukion filosofian tunnilta  kysymyksen, 
onko pöytä edelleen olemassa, jos huone on tyhjä eikä 
kukaan ole näkemässä? 

Vastaavasti Jumalankaan olemassaolo ei riipu 
siitä, uskotaanko häneen vai ei. Ja koska tieteeseen 
kuuluu mahdollisten vaihtoehtojen kartoittaminen, on 
otettava huomioon, että evoluutio- ja alkuräjähdysteo-
riat saattavat olla väärässä.

Kaikkivaltias Jumala saattaa olla olemassa. Mikä 
on silloin suhteesi häneen?

Teksti: Heini Rintala

Kirjoittaja opiskelee kielitiedettä.

Humanistin päiväkirja
”Mitä teekkari sanoi humanistille McDonald'sin kassalla?” 
– Kerros ja kokis.
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"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyis-
tä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." (Matt. 
22:37–39)

usein unoHTuu, että rakkautta tulisi jakaa yhtä 
paljon niin Jumalaa, itseään kuin lähimmäistään-
kin kohtaan.

Itselleni oli joskus hankalaa kunnioittaa ja ar-
vostaa itseäni. Sitten äitini muistutti, että miten 
voin rakastaa muita, jos en osaa rakastaa itseäni. 
Rakkaus on hyväksymistä, anteeksiantoa ja pal-
jon muutakin.

Toisaalta emme voi rakastaa itseämme, jos 
emme rakasta lähimmäisiämme. Monesti rakka-
us itseämme kohtaa kasvaa suuremmaksi kuin 
muita ihmisiä kohtaan.

Olemme helposti kivittämässä muita (Joh. 8:7), 
emmekä näe hirttä omassa silmässämme (Matt. 
7:4). Kun tuomitsemme muita, eikö meidän sil-
loin sen sijaan pitäisi nimenomaan rakastaa näitä 
ihmisiä ja rukoilla heidän puolestaan – ei halvek-
sia tai tuomita?

Ihmisyhteisöissä jotakuta ihmistä tai asiaa saa-
tetaan paheksua selän takana tai jopa tuomita 
suoraan. Sen sijaan rakkauden osoittaminen vä-
littämällä saisi ihmisen arvostamaan itseäänkin 
ja jakamaan rakkautta eteenpäin.

Näin elämän merkityksenä eivät olisi enää pa-

hat teot, vaan luonnollinen rakkauden vastaanot-
taminen ja eteenpäin jakaminen. 

KrisTiTTYJen YHTeisöJen pitäisi olla turvallisia 
paikkoja, jonne ihminen uskaltaa tulla tietäen, 
että hänet hyväksytään omana itsenään – sen si-
jaan, että hän pelkää tulevansa tuomituksi teko-
jensa takia. Olemmehan kaikki Jumalan lapsia.

Kun rakastamme lähimmäisiämme, rakastam-
me myös Jumalaa tätä kautta (Matt. 25:40). 
Auttamisen ja muun toiminnan tulisi siis olla läh-
töisin rakkaudesta (1. Kor. 13:3).

Ehkä olisikin syytä miettiä asioita ja kääntää 
vastedes tuomitseminen lähimmäisen rakkau-
deksi. Sillä teoillamme me levitämme Jumalan 
rakkautta.

Teksti: Saija Simola

Matt. 25:40
Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette 
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.'

1. Kor. 13:3
Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka 

antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, 

en sillä mitään voittaisi.

Joh. 8:7
Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." 

Matt. 7:4
Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan 
roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi?

Rakastathan
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raamaTun iLmesTYsKirJassa on 
profetia merestä nousevasta seitsenpäi-
sestä ja kymmensarvisesta pedosta [1]. 
Danielin kirjassa on puolestaan useita 
näkyjä, joilla on yhtymäkohtia niiden 
kuvausten kanssa, jotka apostoli Jo-
hannes sai ilmestyksessään [2].

Ilmoitukset täydentävät toisiaan. 
Ne puhuvat niistä valtakunnista, jotka 
toinen toisensa jälkeen – Jumalan salli-
muksesta – sulkevat juutalaisten maan 
hallintoalueeseensa [3]. Muualta Raa-
matusta, Vanhan testamentin apokry-
fikirjoista ja muutoin tunnetusta histo-
riasta saamme kuviin lisävaloa.

Meri kuvaa kansoja, väkijoukkoja, 
kansanheimoja ja kieliä [4]. Pedon 
seitsemän päätä ovat seitsemän vuor-
ta eli valtakuntaa ja niiden kuningasta 
[5]. Valtakunta ja sen kuningas samais-
tetaan toisiinsa [6]. Danielin kirjassa 
valtakunnan symboleina ovat kuva-
patsaan osat sekä peto- ja sarvipääeläi-
met. Sarvi kuvaa voimaa ja valtaa tai 
näitä käyttävää kuningasta [7]. Valta-
kunnassa on yleensä useita, ajallisesti 
peräkkäisiä kuninkaita, liittovaltiossa 
myös samanaikaisia.

seiTsenPäisen PeDon ensimmäinen 
pää on Egypti. Valtakuntaa on kuvattu 
myös leijonana, kotkana, käärmeenä, 
krokotiilinä sekä behemot- ja rahab-
nimisinä eläiminä [8].

Leijona on Raamatussa sankari 
eläinten joukossa [9], kotka saalista 
tähystelevä petolintu [10], käärme 

kavalin kaikista kedon eläimistä [11], 
krokotiili Niilin kuningas [12], behe-
mot Jumalan töiden esikoinen [13] ja 
rahab meluava merihirviö [14].

Lupauksen kansa oli vielä Aabraha-
min kupeissa (sukusoluissa), kun hän 
Abram-nimisenä saapui Kanaaniin 
[15] noin 2000 eKr. Alue oli silloin 
ollut yli tuhat vuotta enimmäkseen 
Egyptin alaisena.

Jumala lupasi maan Egyptin virras-
ta Eufrat-virtaan Aabrahamille ja hä-
nen jälkeläisilleen [16]. Kansa sai ni-
mensä hänen pojanpoikansa Israelin 
(Jaakob) mukaan [17]. Israelin kansan 
kautta luvattiin siunaus kaikille maail-
man kansoille [18].

Egypti piti Niilin suistoon muut-
taneita heprealaisia orjuudessa 400 
vuotta [19]. Tämän jälkeen Korkein 
vapautti kansan ja johdatti sen Luvat-
tuun maahan [20].

HeLaKanPunaisen PeDon toinen 
pää on Assyria [21]. Suurvaltaa on ku-
vattu myös leijonana, joka usein esiin-
tyykin sen ajan Assyrian kuvataiteessa 
(vrt. [22]). 

Juutalaisten hallintoalue oli laajim-
millaan kuningas Salomon aikana 
[23]. Hänen jälkeensä maa jakaantui 
eteläiseen Juudaan ja pohjoiseen Israe-
liin [24]. Assyria valloitti tulvan tavoin 
maan ja vei suurimman osan pohjoisen 
valtion asukkaista pakkosiirtolaisuu-
teen [25], mutta Juudan asukkaat var-
jeltuivat karkotukselta [26]. Valitun 

kansan alue oli Assyrian, Jumalan vihan 
vitsan [27], alaisena n. 750–630 eKr. 

PeDon, JoLLa on leijonan kita, kol-
mas pää on Babylon (Baabel) [28]. 
Daniel sai näyt kuvapatsaasta ja nel-
jästä petoeläimestä sen valtakaudella 
[29]. Ison kuvapatsaan näyssä Babylo-
nia ja sen kuningasta edustaa patsaan 
kultainen pää ja neljän suuren pedon 
näyssä niistä ensimmäinen, leijonan 
kaltainen, jolla on kotkan siivet [30].

Babylonin taiteessa esiintyi usein sii-
vekäs leijona, kullasta tai muusta ma-
teriaalista tehtynä (vrt. [31]). Kuvapat-
saan pää edustaa hallitsevaa asemaa, 
paras kulta suurta arvoa (vrt. [32]). Pe-
tolinnun syöksyä kantavat siivet kuvaa-
vat hyökkäystä saaliin kimppuun [33].

Suurvalta valloitti israelilaisten 
maan ja vei suurimman osan Juudan 
asukkaista pakkosiirtolaisuuteen [34]. 
Muukalaisuuden maassa heprealaisia 
lohduttivat Jesajan ja Jeremian pro-
fetiat tulevasta kotiinpaluusta [35]. 
Heidän oma maansa oli Babylonin, Ju-
malan vasaran [36], alaisena 605–539 
eKr, ja Jerusalem hävitettiin tämän jak-
son aikana vuonna 587 eKr.

”Kuin muriseva leijona - - on kurjan 
kansan jumalaton hallitsija.” [37] ”Asuu-
ko sen sulissa ja höyhenissä haikaran hel-
lyys?” [38] Siipien irti repäiseminen, 
pedon nostaminen kahdelle jalalle ja 
ihmissydän ennustivat kuningas Ne-
bukadnessarin sairastumisen ja nöyr-
tymisen [39].

Seitsenpäinen peto 
      ja SUURI VUORI
Raamatun profetiat tulevaisuudesta kerrotaan 
useimmiten kuvakielellä. Jo toteutuneet ennustukset 
antavat avaimia vielä tapahtumattomille. 

Tässä kirjoituksessa tutkitaan, millaisten yhtymäkohtien kautta Danielin näyt Vanhassa 
Testamentissa – kuten suuri kuvapatsas – rinnastuvat Ilmestyskirjan seitsenpäiseen petoon.



Seitsenpäinen peto 
      ja SUURI VUORI

neLJäs Pää PeDoLLa, jolla on ikään 
kuin karhun jalat, on Persia. Sitä sym-
bolisoivat suuren kuvapatsaan hopei-
nen rinta ja käsivarret [40]. Neljän 
pedon joukossa se on järjestyksessä 
toinen, karhun näköinen [41]. Daniel 
sai näyn kahdesta puskevasta sarvipää-
eläimestä Persian valtakaudella; Persi-
aa kuvaa eläimistä ensimmäinen, oinas 
(pässi, lammas) [42].

Leijonan pakenijaa kohtasi karhu 
[43]. Heprealaisten maa oli Persian 
alusmaana 539–332 eKr. Kulta vaihtui 
hopeaksi. Valtakunta oli halvempi kuin 
edeltäjänsä [44].

Aluksi suurvalta oli jakaantunut 
Meediaan ja Persiaan, mitä kuvaavat 
patsaan kädet ja karhun kyljet [45]. 
Sitten peto nostettiin toiselle kyljellen-
sä; Meedia jäi Persian vallan alle. Oi-
naan korkeista sarvista jälkimmäinen 
puhkesi esiin myöhemmin ja oli ensin 
mainittua korkeampi. Meedian kunin-
gas oli Astyages II ja Persian – sarvista 
korkeampi – Kyyros II, joka tunnetaan 
myös nimellä Koores [46]. 

Oinas puski kolmeen ilmansuuntaan 
[47]. Persia valloitti lännessä Lyydi-
an, pohjoisessa Babylonin ja etelässä 
Egyptin. Nämä merkittävimmät valloi-
tuskohteet olivat kolme kylkiluuta kar-
hun hampaiden välissä. Peto söi lihat 
luiden ympäriltä; monet saivat sodissa 
surmansa.

"Kuin - - ahnas karhu on kurjan kansan 
jumalaton hallitsija." [48]

Korkeimman enkelit sotivat Persian 
enkeliruhtinasta vastaan [49]. Kyyrok-
sen valtakaudella päättyi Jeremian en-
nustama 70 vuoden pakkosiirtolaisuus 
ja juutalaisten paluumuutto kotimaa-
han toteutui [50]. Juutalaisten kansan-
murha torjuttiin kuningas Kserkseen 
(Ahasveroksen) aikana, kuten Esterin 
kirjassa kerrotaan [51].

LeoParDin eLi PanTTerin näköisen 
pedon viides pää on Kreikka (Jaavan). 
Ylenpalttisen kirkkaan kuvapatsaan 
vatsa ja lanteet ovat vaskea eli pronssia 
[52]. Neljästä pedosta on vuorossa kol-
mas, pantterin kaltainen, ja puskureis-

ta toinen, kauris (vuohipukki) [53]. 
Patsaan osat tuovat mieleen behemo-
tin. Sen voima on lanteissa, väkevyys 
vatsalihaksissa [54].

Kauris karkasi oinaan kimppuun 
[55]. Vuori hyppi kuin oinas ja oli pian 
kauriin hallussa (vrt. [56]). Lintuna 
syöksyvän pantterin nopeudella Kreik-
ka valloitti Persian (vrt. [57]); juuta-
laisten maa peittyi pedon siiven var-
joon noin 333 eKr. Uhkea sarvi kauriin 
päässä oli sankarikuningas Aleksante-
ri Suuri [58]. Tämän sarven katkettua 
tilalle kasvoi neljä uhkeaa sarvea [59].

Pantteripedon neljä päätä kuvaa-
vat Kreikan jakaantumista (323 eKr.) 
neljään hellenistiseen valtakuntaan, 
jotka olivat Makedonia, Traakia ja 
Vähä-Aasia, Syyria sekä Egypti [60]. 
Nämä olivat myös neljä siipeä, valloi-
tuskohdetta. Vastaavassa järjestyksessä 
lueteltuina olivat valtakuntien ensim-
mäiset kuninkaat – kauriin neljä sarvea 
– Aleksanterin entiset sotapäälliköt: 
Kassandros, Lysimakhos, Seleukos 
ja Ptolemaios [61]. 
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mooseKsen ennusTusTen mukaan 
maa ja taivas tulivat vasken kaltaisiksi 
[62]. Patsaan vaskivatsa tuli saaliista 
kylläiseksi, ja voima virtasi reisilihak-
siin. Valitun kansan Ihana maa jäi rei-
sipihteihin, kahden vaskivuoren väliin, 
Egyptin ja Syyrian valtataistelun pu-
ristukseen [63]. Maa siirtyi Egyptiltä 
Syyrialle [64] noin 200 eKr. 

Vallanvaihdoissakaan pantteri ei 
muuttanut pahuutensa pilkkuja [65]. 
Yhdestä kauriin neljästä sarvesta puh-
kesi esiin sarvi, joka kasvoi suureksi 
[66]. Tämä Syyrian Seleukos-kunin-
gassuvun hallitsija oli Antiokhos IV 
Epifanes, niin sanottu Vanhan testa-
mentin antikristus [67]. Hän häpäi-
si Jumalan temppelin ja asetti sinne 
turmion iljetyksen, Zeus-patsaan [68]. 
Säännöllisiin uhritoimituksiin tuli kat-
kos: 2 300 aamu- ja iltapolttouhria jäi 
uhraamatta [69].

Kreikan enkeliruhtinasta vastaan 
asettuivat Jumalan enkelit [70]. Sa-
karjan profetian neljä seppää heittivät 
maahan ne pakanakansain neljä sar-
vea, jotka olivat hajottaneet Juudan ja 
Israelin [71].

Aikojen saatossa olivat Assyria, Ba-
bylon, Egypti ja Syyria hajottaneet Is-
raelin kansan neljään taivaan tuuleen 
eli ilmansuuntaan [72]. Metalliseppi-
en vasarajengi, eli makkabealaiset joh-
tajinaan ylipappi Mattatias ja hänen

    kolme poikaansa, vapautti 
kansan jäännöksen 

sortajiensa ot-
teesta [73].

Temppeli puhdistettiin ja uhripalve-
lus palautettiin ennalleen [74]. Sulha-
sen kutsusta morsian tuli pois leijonain 
leposijoilta, pantterien vuorilta (vrt. 
[75]). Hallitussauva oli nyt Juudan 
polvien välissä, kuten Israel oli ennus-
tanut [76]. Hasmonista polveutuvan 
kuningassuvun hallitessa Israelin val-
takunta sai itsenäisen aseman n. 100 
eKr.

PiLKKaaVia nimiä täynnä olevan pe-
don kuudes pää on Rooma [77]. Sei-
sovan kuvapatsaan sääret ovat rautaa. 
Petonelikon viimeinen on kauhea, hir-
muinen ja ylen väkevä, erilainen kuin 
kolme edeltäjäänsä [78]. Sillä on suu-
ret rautaiset hampaat ja vaskiset kyn-
net [78]. Se syö ja murskaa ja tallaa 
tähteet jalkoihinsa.

Peto tuo mieleen leviatanin ja be-
hemotin. Leviatan on monipäinen, 
tultasyöksevä ylväitten eläinten ku-
ningas [80]. Sen hammasten ympärillä 
on kauhu [81]. Rauta-ase sitä vastaan 
on kuin oljenkorsi, vaski kuin lahopuu 
[82]. Behemotilla on vaskiputkien kal-
taiset luut ja raudasta taotut nikamat 
[83]. 

Raudan lujuudella Rooma hajotti 
hellenistiset valtakunnat ja hallitsi nii-
tä. Israelin osalta tämä kurimus alkoi 
63 eKr. (vrt. [84]). Mooseksen ennus-
tuksen mukaan maa ja taivas tulivat 
raudankoviksi [85]. Roomassa säilyi 
hellenistinen kulttuuriperintö, joka 
upotti pakanuuden vaskiset kynnet 
juutalaisuuteen (vrt. [86]).

muuTama Vuosi ennen ajanlaskun 
alkua enkeli Gabriel ilmoitti Nasare-
tin Marialle, että tämä tulee synnyt-
tämään Israelin kansalle Poikalapsen, 
joka tulee hallitsemaan iankaikkisesti 
[87]. Jo Danielille Gabriel oli ilmoitta-
nut Messiaan tulon ajankohdan: 7 + 
62 vuosiviikkoa, eli 483 vuotta [88], 
siitä hetkestä, jolloin annettiin käsky 
Jerusalemin ennalleen palauttamises-
ta ja rakentamisesta, eli vuodesta 457 
eKr. Pelastuksen Sarvi voideltiin tehtä-
väänsä [89] vuonna 27 jKr.

Kolme ja puoli vuotta myöhemmin, 
70. vuosiviikon puolivälissä eli vuonna 
30 Voideltu Uhrikaritsa otti pois maa-
ilman synnin [90]. Rauhan Ruhtinas 
antoi itsensä alttiiksi ristinkuolemaan 
[91]. Käärmeen naula lävisti Ristiin-
naulitun kantapään ja Lävistetty polki 

rikki käärmeen pään, kuten jo paratii-
sissa oli ennustettu [92]. Kuoleman ja 
tuonelan avaimet vaihtoivat omistajaa 
[93].

Mikael ja hänen enkelinsä sotivat 
taivaassa tulipunaista, seitsenpäistä ja 
vettäsyöksevää lohikäärmettä, Saata-
naa, vastaan [94]. Tämä vanha käär-
me, joka on antanut seitsenpäiselle 
pedolle voimansa, valtaistuimensa ja 
suuren vallan, heitettiin maan päälle 
[95].

Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin 
[96] vuonna 70. Vuoden 135 Juudean 
juutalaiskapinan jälkeen juutalaiset 
hajaantuivat kaikkien kansojen sekaan 
[97]. Hedelmällinen maa muuttui au-
tioksi erämaaksi [98].

PaTsaaLLa on KaKsi säärtä. Rooman 
keisarikunta jakaantui Länsi-Roomaksi 
ja Bysantin valtakunnaksi 395. Israe-
lin alue jäi Bysantille vuoteen 638 asti, 
jolloin muslimit valloittivat maan.

Pedon kuudes pää sai taivaan so-
dassa miekasta kuolinhaavan [99]. 
Länsi-Rooma tuli tiensä päähän 476 
ja Bysantti 1453. Lukuun ottamatta 
ristiretkivaltioiden aikaa (1098–1268) 
Ihana maa oli muslimien hallussa tois-
ta tuhatta vuotta (vrt. [100]).

Palestiinan brittiläinen mandaatti-
alue perustettiin 1920 ja Israel itse-
näistyi 1948. Mestarin sanan [101] 
mukaan viikunapuu puhkesi lehteen. 

Kesän, Jumalan valtakunnan, aika 
tuli lähelle [102]. Koitti viimeisen 
sukupolven aika. Hesekielin ennus-
tama juutalaisten paluumuutto alkoi 
1800-luvun lopulla ja jatkuu yhä tätä 
kirjoitettaessa [103].

KYmmensarVisen PeDon seitsemäs 
pää on viimeinen. Hirvittävän näköi-
sen kuvapatsaan jalkaterät ja varpaat 
ovat osittain rautaa, osittain savenva-
lajan savea [104]. Merestä nousevista 
neljästä lihansyöjästä viimeisellä on 
kymmenen sarvea, ja, kuten edellä jo 
todettiin, rautaiset hampaat ja vaskiset 
kynnet [105].

Johannes sai ilmestyksen [106] Roo-
man vallan aikana 90 jKr. Enkeli sanoi 
hänelle, että seitsemästä päästä ”on vii-
si kaatunut, yksi on [nyt], viimeinen ei ole 
vielä tullut” [107]. Täysrautaisen ajan 
mentyä petoa ”ei enää ole”, ”mutta 
se on tuleva” ja ”nouseva syvyydestä” 
[108]. Peto virkoaa – kuolinhaavan 
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saanut kuudes pää parantuu ja on seit-
semäs [109]. 

Reiden ja säären välissä on polvi 
[110]. Ennen täysrautaisen säären, eli 
menneen Rooman, valta-aikaa israeli-
laisilla oli itsenäinen kuningaskunta 
(n. 100–63 eKr.).

Säären ja jalkaterän välissä on nilk-
ka [111]. Tätä kirjoitettaessa Israel on 
jälleen itsenäinen valtio – ei tosin luva-
tun alueen koko laajuudessaan [112]. 
Savensekaisen jalkaterän valtakunta ei 
ole vielä paljastanut rautahampaitaan 
ja sulkenut maata hallintopiiriinsä. 
Vielä viimeisen kerran Maannapa, Is-
rael, tulee olemaan kauhean petoval-
lan alla [113].

saVi KuVaa siTä, että valtakunta on 
hajanainen, osittain hauras ja osiin ja-
kautunut [114]. Suurvallassa vallitsee 
kulttuuriperintö, jossa elää rautainen 
voimakkaamman oikeus, vaskinen 
hellenismiin pohjautuva humanismi, 
mutta myös se siemen, joka tunnustaa 
ihmisen saveksi ja Luojan Savenvala-
jaksi [115].

Kymmenessä sarvessa on kymme-
nen kruunua [116]. Kuten varpailla 
kynnet, on kuninkailla kruunut [117]. 
Liittovaltion kuninkaat saavat vallan 
”yhdeksi hetkeksi” [118].

Eräs muu sarvi puhkeaa sarvien vä-
liin ja kolme sarvea reväistään pois 
[119]. Näin tämä kuningas on sekä 
kahdeksas sarvi että seitsemäs pää 
[120]. Hän on viimeinen antikristus, 
laittomuuden ihminen, kadotuksen 
lapsi, joka herjaa Jumalaa ja hävittää 
Korkeimman pyhiä [121].

Ahdistuksen aikaa kestää kolme ja 
puoli vuotta [122]. Mutta leviatanin-
kin syvyyden polulla on hopeahapset 
[123]. Suuri enkeliruhtinas Mikael 
seisoo lupauksen lasten suojana [124].

JumaLan saLaisuuDen täyttyessä 
kruunattu Ruhtinasten Ruhtinas lä-
hettää leikkuumiehet leikkaamaan 
maan elon terävällä sirpillä [125]. 
Enkelit kokoavat valitut Vanhaikäisen 
valtakuntaan [126]. Maan kuninkaat 
sotivat Karitsaa vastaan, mutta Kunin-
gasten Kuningas on voittava pyhiensä 
kanssa [127].

Kivilohkare irtautuu vuoresta – ei 
ihmiskäden voimasta – ja murskaa 
kuvapatsaan [128]. Sen osat häviävät 
jäljettömiin, niin kuin tuuli vie akanat 
kesäisellä puimatantereella [129]. Peto 
tapetaan, ruumis hävitetään ja heite-
tään tuleen palamaan [130]. Kivestä 
tulee suuri vuori, joka täyttää koko 
maan [131].

Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet 
palvelevat seitsensarvista, teurastettua 
ja elävää Karitsaa, Juudan Leijonaa, 
valkoisella hevosella ratsastajaa, jolla 
on rautainen valtikka, kiiltävän vasken 
kaltaiset jalat, kultainen vyö ja mie-
kassa ja kruunuissa kultaa ja hopeaa 
[132].

Vuorista suurin, Taivaan Jumalan val-
takunta on ollut olemassa jo maailman 
perustamisesta asti [133]. Ihminen 
luotiin sen paratiisiin [134]. Ihmisen 
Poika toi saviastian osassa valtakun-
nan lähelle, langenneen maan päälle 
[135]. Valtakunta on niiden sydämis-
sä ja keskuudessa, joilla on Jeesuksen 
usko [136]. Kristus on valittu, kallis 
Kulmakivi, valtakuntansa ikuinen Hal-
litsija [137].

VieLä TäTä KirJoiTeTTaessa koko 
maailma on vihollisen miehitysval-
lassa, orjat syntitaakkojensa vankina, 
kiljuvan jalopeuran piirittäminä [138]. 
Mutta iankaikkiseen valtakuntaan, Ju-
malan majaan ja rauhan vuorilinnaan, 
pääsee ahtaan portin kautta, syntymäl-
lä uudesti ylhäältä, huutamalla avuksi 
Häntä, joka on osoittanut ihmisrak-
kautensa kuolemalla ritarillisesti syn-
tisimmänkin ihmisraukan puolesta 
[139].

Seitsenpäisen pedon viimeinen 
esiintyminen Raamatussa (Ilm. 
19:19–20): peto on kokoontunut 
taisteluun maailman kuninkaiden 

kanssa Jeesusta vastaan, kun 
tämä palaa maan päälle.

Viereinen sivu: Ilmestyskirjan 
19. luvun kuvaus tulisilmäisestä 
ja vihollistensa verta polkevasta 
Jeesuksesta poikkeaa tuntuvasti 

evankeliumien kärsivästä  
Messiaasta. 
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Teksti: Risto Syrjä
Kuvat: The Brick Testament
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”previouslY on rk ...”
 
Lehden ensimmäinen aukeama kertoo, mitä Ristin kilta tekee ja mitä 
käsityksiä siitä mahdollisesti on liikkeellä. Mutta mitä on tapahtunut  
aiemmin? Yhdistyksen historiasta löytyy joukko erikoisia yksityiskohtia.

oma KaPPeLi. Ristin kilta perustettiin 1947. Jouluksi 1956 valmistuneen 
Otaniemen kappelin yhdistys rakennutti ja siten myös omisti itse.

KieLLeTTY bisnes. Suomen kaksi ensimmäistä minigolf-rataa Helsinkiin perusti 
Ristin kilta 1952. Ne tuottivat rahaa niin hyvin, että ensimmäisen vuoden jälkeen 
kaupunki ei enää myöntänyt killan toiselle radalle toimilupaa, vaan rata takavarikoitiin.
 

saaPasfirman osaKKeeT. Ristin kilta myi kappelin Espoon seurakunnille 1972. 
Rahat sijoitettiin muun muassa erään kumisaapas- ja sekatavarayhtiön osakkeisiin, 
mutta valitettavasti niitä ei oivallettu myydä it-kuplan huipulla.

TuHoPoLTTo. Otaniemen kappeli tuhopoltettiin kesäkuussa 1976. Rikoksen tekijää 
ei saatu kiinni, mutta kappeli rakennettiin uudelleen. Tuhopolton jälkeen Ristin killan 
jäsenmäärä kasvoi tuntuvasti.

KansainVäLinen ensi-iDea. Ristin killan 1986 perustama Lähetyksen tekninen 
tuki (LTT) koordinoi projekteja, joissa insinöörit lainaavat ammattitaitoaan kristillisen 
lähetystyön hyväksi. Yhdistyksellä ei tiettävästi ole ainoatakaan esikuvaa maailmassa.

me-YriTYs. Wapun alla 2004 Ristin kilta häiriköi Otaniemen rauhaa lukemalla 
Raamattua ulkosalla kaiuttimiin 92 tuntia yhtä mittaa. Tavoite, ääneen lukemisen 
maailmanennätys, kuitenkin hylättiin sääntöepäselvyyksien vuoksi.

Kuva: 
Jaripekka Juhala
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Syksyn avajaisilta ke 9.9. kello 18:30

Fuksi-ilta Otaniemen Rantasaunalla ke 16.9.

Säännölliset tapaamiset keskiviikkoisin 
kello 18:30 Otaniemen kappelilla 
(Jämeräntaival 8, Espoo).

Ristin kilta 

Parhaat bileet on aina jatkoilla. 
Ilmaisia lippuja elämäsi juhliin jakaa

ilmaiSlEhti


