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pääkirjoitus

Tieteellistä uskoa
He elävät tavallista elämää. He käyvät koulua, opiskelevat ja työskentelevät tavallisten ihmisten keskuudessa. He näyttävät tavallisilta: heitä on pitkiä, laihoja,
nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, rikkaita, köyhiä, kaupunkilaisia, maalaisia, humanisteja, teekkareita.
Ulospäin he vaikuttavat useimmiten täysin normaaleilta. Lähes kaikilla on heistä
jonkinlainen mielikuva tai ennakkokäsitys. Ehkä olet joskus törmännyt heihin yllättävässä tilanteessa: baarissa, kaupassa, luennolla, ruokalassa, kaveripiirissä?
Suomi on puolessa vuosisadassa maallistunut ja muuttunut jälkikristilliseksi yhteiskunnaksi. Vaikka julkinen kristillisyys on katoamassa, ei Jumala ole hävinnyt
mihinkään. Usko ei ole vain mummojen juttu – yhtä lailla on korkeasti koulutettuja
nuoria ja aikuisia, jotka uskovat täysin vakavissaan, kuten Raamattu opettaa. Tiede
ja Jumala eivät ole toistensa vastakohtia.
Tänä vuonna tätä lehteä on luotsannut humanistinainen, mutta lieventäväksi
asianhaaraksi katsottakoon avioliitto teekkarin kanssa. Elämä teekkarikylässä on
ollut täynnä ikimuistoisia kokemuksia, ja rehellisyyden nimissä myönnettäköön,
että teknisten alojen veitsenterävien älynlahjojen edessä on pieni humanisti ollut
välillä sanaton.
Useammin kuin kerran olen teekkareiden kanssa uskonasioista keskustellessa
törmännyt ajatukseen, että humanisti nyt voi uskoa mihin vain, mutta kyllähän
sentään luonnontieteiden opiskelijan on käytettävä järkeään ja ajateltava asioita.
Vastoin kaikkia ennakko-oletuksia myös meillä humanisteilla on silti tarve silloin
tällöin käyttää järkeämme, ja kyseenalaistaa, tiedostaa ja koetella olemassa olevia
teorioita ja malleja.
Arvon lukijan ei silti tarvitse huolestua, sillä en suinkaan ole kirjoittanut kaikkia
juttuja. Aidoista, täysin kotimaisista teekkareista koostuva toimitus on heittäytynyt
ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja tutkimaan asioita. Tuloksena on lehti, jonka
tarkoituksena on ruotia kristinuskoa ja uskon asioita teekkarinäkökulmasta, sekä
murtaa kristittyjä ja kristinuskoa koskevia myyttejä ja ennakkoluuloja. Jutuissa on
käytetty tervettä järkeä, harkintakykyä ja tieteellisiä lähteitä.
Voiko teekkari uskoa Jumalaan? Onko ylösnousemus tieteellisesti järkeenkäypää? Mitä alkukristityt ajattelivat abortista?
Tutustu lehteen, kyseenalaista, ota kantaa. Tule keskustelemaan Ristin kiltaan.
Tiedosta ajatusmallisi ja aseta ne koetukselle. Ehkäpä löydät jotakin uutta.

Heini Rintala
päätoimittaja
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Miten kristitty teekkari

perustelee uskonsa
– vai perusteleeko ollenkaan?
Useimmat
insinöörit
			

usko ja tieto

ajattelevat loogisesti ja
rationaalisesti, ja ovat siitä ylpeitä – tämän stereotypian tietävät kaikki. Ehkäpä perusinsinööri on taipuvainen ajattelemaan liiankin ”rationaalisesti”, merkityksessä kritiikittömän konemaisesti: hän yrittää
kuvata matemaattisin mallein sellaisiakin ilmiöitä ja
käsitteitä, joiden jäsentämiseen matematiikka sopii
hyvin huonosti.
Mutta mitä tapahtuu, kun tekniikan alan ihminen
uskoo Jeesukseen? Soveltaako kristitty teekkari
insinöörimäisiä taitojaan myös uskonnollisiin käsityksiin, vai jäävätkö yhtälöt hänelle vain työ- ja kouluasioiksi?
Ja jos soveltaa, niin miten? Etsiikö kristitty teekkari ehkä rationaalisia todisteita kristinuskon keskeisille väittämille? Vai korostaako hän päinvastoin
sitä, että yliluonnollinen ei sovi tiedon eikä tieteen
kanssa yhteen? Vai ovatko stereotypiat insinöörimäisestä ajattelusta kertakaikkisen liioiteltuja?
Haastattelimme aiheesta kuutta Ristin killan teekkaria. Tiedustelimme heiltä, minkä vuoksi he pitävät totena kristinuskon
keskeisiä käsityksiä,
ja mitä he ajattelevat siitä, mitä ovat
’usko’ ja ’tieto’.

Kysymykset
1.) Miksi uskot, että Jumala on olemassa ja että hän
loi maailman (vai uskotko näin)?
2.) Miksi pidät totena Jeesuksen ruumiillista ylösnousemusta (vai pidätkö)?
3.) Usein kuullaan puhuttavan, että usko (uskonnollisessa yhteydessä) ja tieto ovat kaksi asiaa, jotka eivät voi tai saa tavoittaa toisiansa. Toiset taas pitävät
uskoa asiana, jonka puolesta ja jota vastaan voi (ja
saa) perustella tiedolla. Mitä sinä ajattelet tästä yleisellä tasolla?
4.) Ovatko tiedolliset argumentit vakuuttaneet sinua
itseäsi mistään kristinuskon keskeisestä sisältökysymyksestä tai saaneet sinut hylkäämään joitakin kristinuskon perinteisiä käsityksiä?
5.) Lienee kiistatonta, että kristilliseen uskoon sisältyy jokin joukko totena pidettäviä käsityksiä – olivatpa
ne sitten uskon tai tiedon asioita ja olipa niiden sisältö eri henkilöille sama tai eri. Mutta mitä muuta
’usko’ sinulle merkitsee kuin käsityksiä?
6.) Olisitko valmis vaihtamaan maailmankatsomustasi perustavanlaatuisella tavalla, jos sinulle esitettäisiin
toisen vaihtoehdon puolesta painavia ja vastaväitteet
kestäviä älyllisiä todisteita? (Esimerkiksi kääntymään
toiseen uskontoon, ateistiksi tai deistiksi.)

Usko ja tieto käsittelevät osin samoja asioita,
mutta ne vastaavat eri kysymyksiin.
		
- Marjukka
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Marjukka

Hannu Hartikainen, 24
Informaatioverkostot

opetuslapset olisivat valehdelleet. Ihmiset eivät ala julistaa totena mitä tahansa, vaan puheille on jokin syy.

1.) Jumala on itse osoittanut minulle olevansa olemassa. Minulla on siitä henkilökohtainen kokemus
ja Jumalan puhe Raamatun kautta. Usko luomiseen
tulee lähinnä Raamatusta, mutta maailman syntymekanismiin en halua ottaa kantaa.

3.) Hahmotan uskon ja tiedon toisistaan riippumattomiksi. Tietoa on vain se, mikä on varmaa: määritelmät
ja niiden loogiset seuraukset. Usko ja tieto käsittelevät osin samoja asioita, eikä niitä siksi ole eristetty
toisistaan, mutta ne vastaavat eri kysymyksiin.

2.) Pidän ylösnousemusta totena, koska syntien anteeksiantamus ja koko kristinusko perustuu siihen.
Historiallisen aineiston rooli on lähinnä siinä, ettei
minun tarvitse olla asiasta huolissani. En ole kuullut
vaihtoehdoista, jotka selittäisivät kaikki faktat.

4.) Olen vaatinut uskoltani loogisia perusteita siitä
huolimatta, että teoriassa usko on minulle tiedosta
riippumaton ratkaisu. Kun tulin uskoon noin 17-vuotiaana, olin ”tiedeuskova”, ja minun oli pitänyt vakuuttaa itselleni jollakin tasolla, että kristinusko on totta.
Erityisen tärkeitä kysymyksiä puolesta tai vastaan minulla kuitenkaan ei ole ollut.

3.) Jokainen ihminen uskoo johonkin, enkä usko tästä olevan poikkeuksia. Se, mitä kukin uskoo, vaikuttaa siihen, miten hahmottaa tiedollisia asioita. Tämä
vaikutus olisi hyvä tiedostaa.
4.) Tieto tuskin on muuttanut käsityksiäni kumpaankaan suuntaan keskeisissä asioissa. Toki jotkin
lapsellisemmat ajatukset ovat iän ja tiedon myötä
tasoittuneet. Esimerkkinä se, onko Raamattu aivan
kirjaimellisesti totta vai ei – todellisuudessa mikään
teksti ei ole ’kirjaimellinen’ insinöörimäisessä mielessä.
5.) Usko on minulle turvallisuutta. Jeesus ei koskaan
hylkää minua mistään syystä. Usko antaa myös korkeampaa perspektiiviä elämään: ei tarvitse takertua
arkisiin ongelmiin.

5.) Perusluottamus Jumalaan on minulle tärkeä asia.
Sen sijaan varsinaisen jumalasuhteen ylläpitäminen
on minulle lähes mahdotonta, koska Jumala ei ole
ruumiillisesti läsnä. Uskonnollisia tapoja en juuri noudata enkä halua noudattaa. Jos uskoon liittyisi vaikkapa rukoilu viidesti päivässä, lähtisin kävelemään.
6.) Tältä istumalta en, sillä en keksi, miten kristinuskon voisi kokonaan pyyhkiä päästäni pois. Teoriassa
minun lienee pakko vastata ’kyllä’, sillä toimivathan
perusteet toisinkin päin, kun käännyin agnostismista.
Joka tapauksessa kääntymys veisi pitkään.

6.) Jos perusteet olisivat oikeasti painavat, niin kyllä.
Kuitenkin tällä hetkellä minulla on painavat todisteet kristinuskon puolesta: uusien todisteiden pitäisi
osoittaa nykyiset valheellisiksi. Ehkä realistisin spekulaatio on Jeesuksen ruumiin löytyminen. Ruumis ei
vakuuttaisi minua nopeasti, mutta ajan myötä kylläkin, jos näyttöä kertyisi paljon ja se kestäisi kritiikin.
Marjukka Kokkonen, 31
Sähkötekniikka, vastavalmistunut DI
1.) Uskon kyllä, mutta usko on minulle ongelmallinen asia – haluaisin tietää. Yhtä kaikki luomista voi
perustella. Se selittää mielestäni maailmanjärjestyksen kelvollisesti, mihin ’tiede’ ei kaikin osin pysty.
2.) Kysymys on hankala, erityisesti tieteen kannalta.
Ylösnousemus on yliluonnollinen juttu, josta emme
voi tehdä toistokoetta. Ehkä uskon lopulta siksi, että
uskon periaatteessa Raamatun historiallisuuteen.
Varastetun ruumiin teoriaa ja vastaavia en pidä
uskottavina. En pysty näkemään syytä, jonka vuoksi

Hannu
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Tiedon ja uskon erottelu on mielestäni
melkein aina turhaa, koska kaikki tieto
on lopulta vain enemmän tai vähemmän
perusteltua uskomusta.
				
- Otto
Otto Pellinen, 20
Tietotekniikka
1.) Koen, että Jumala on toiminut elämässäni, ja olen
kuullut luotettavina pitämiltäni ihmisiltä todistuksia yliluonnollisista ilmiöistä. Toisaalta, mitä luomiseen tulee,
en pidä sattumaa mielekkäänä selityksenä hienosäädölle enkä darwinistista mekanismia kykenevänä selittämään elämää.
2.) Uskon ylösnousemukseen, koska uskon Jumalaan,
koen kristinuskon mukaisen maailmankuvan selitysvoimaiseksi ja pidän Raamattua luotettavana lähteenä. Lisäksi historiallisen todistusaineiston näyttäisi selittävän
kaikkein luontevimmin ylösnousemus, jos sitä ylipäätään suostutaan harkitsemaan selitykseksi.
3.) Tiedon ja uskon erottelu on mielestäni melkein aina
turhaa, koska kaikki tieto on lopulta vain enemmän tai
vähemmän perusteltua uskomusta. Se, että tietää jotain, ei tarkoita, että tieto olisi täysin vastaansanomatonta.
4.) Olen epäillyt aika monia perinteisiä käsityksiä, mutta kannatan niitä yhä. Kolminaisuusopin kannattamista
tai sen tiedostamista en kuitenkaan pidä pelastuskysymyksenä. Ymmärrän hyvin, jos Raamatun luettuaan
joku päätyisi johonkin toiseen käsitykseen.
5.) Usko on minulle perusluottamusta siihen, että Jumala pitää huolen, ja uskollisuutta Jumalan tahdolle.
Uskoon liittyy myös Jumalan kohtaaminen vaikkapa rukouksessa.
6.) Tämä on vaikea kysymys. Jokainen haluaisi tietenkin olla rehellinen ja järjellinen ajattelija ja olla valmis
kääntymään, mutta minulle argumenttien pitäisi kyllä
olla hyvin vakuuttavat. Ehkä kääntymys edellyttäisi, että
useampi uskon tukijalka romahtaisi.
Luulisin kuitenkin, että maailmankatsomuksen vaihtuminen mukailee enemmän mallia tieteellisten paradigmojen vaihtumisesta kuin yksityiskohtiin sovellettavaa falsifikaatio-oppia. (Paradigma = ennakolta totena pidetty laaja käsiterakenne. Falsifikaatio = teorian
arvioiminen vääräksi sellaisten havaintojen perusteella,
jotka ovat tai joiden tulkitaan olevan ristiriidassa teorian
kanssa.)
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Otto
Katri Virtanen, 24
Biotekniikka
1.) Uskon toisaalta siksi, että maailma on niin ihmeellinen: se toimii niin hyvin ja tieteellisen tarkasti. Toisaalta pidän Raamattua Jumalan ilmoituksena. Olen myös
kokenut Raamattua lukiessani muutamia kertoja, että
Jumala on puhunut minulle sen kautta. En aina enkä
yleensä, mutta joskus.
2.) Minusta on loogista uskoa ylösnousemukseen, koska uskon Jumalaan ja pidän Raamattua Jumalan ilmoituksena.
3.) Usko ja tieto liittyvät toisiinsa. En ymmärrä, miten
voisi olla niin, ettei tiedolla voisi perustella uskon puolesta tai sitä vastaan. Silti uskoa ei voi todistaa yksinomaan tiedollisesti, vaan se on myös henkilökohtainen
kokemus. Kaikkea ei aina ymmärrä, mutta se ei haittaa.
4.) Tieto maailman toiminnasta tekee kyllä vaikeaksi
käsittää joitakin asioita. Esimerkiksi äskettäin olen ihmetellyt Ilmestyskirjaa. Onko se vertauskuvallinen vai
ei? Kristinuskon puolesta vakuuttaneita perusteita, joita
olisin erityisesti miettinyt, ei tule mieleen.
5.) Usko merkitsee minulle luottamusta siihen, että Jumalalla on elämälle suunnitelma ja että Jumalaa kiinnostaa, mitä meille tapahtuu.
6.) Olisin valmis kääntymään, mutta todennäköisesti pelkät hienot todistukset paperilla eivät saisi minua
luopumaan kristinuskosta. Minun pitäisi samalla kokea,
että kristinusko on jotenkin pahasti väärin – silloin voisin kääntyä vaikkapa ateistiksi.

Janne Wallenius, 26
Bioinformaatioteknologia, vastavalmistunut DI
1.) Kysymys on aika kiperä. En pysty perustelemaan uskoani
hyvin. Se, että uskon, on itse itselleni todistus.
2.) Usko ylösnousemukseen sisältyy keskeisesti siihen, että
uskon Raamatun sanan todeksi. Sitä kautta asiassa ei ole
ongelmaa. Toisaalta voisin sanoa osittain samaa kuin edelliseen kysymykseen.
3.) Suhtaudun tietoon varsin instrumentalistisesti. Tämä
tarkoittaa, että tietoa voi saada havaintojen pohjalta. Niistä
kasataan jokin käsitys tai teoria, joten tietoon liittyy aina
epävarmuus. Siksi viime kädessä on aika kyseenalaista sanoa, että uskon puolesta tai sitä vastaan voisi perustella
tiedolla.
Kun lähestytään maailman asioita, tehdään kuitenkin
aina oletuksia. Usko ei ole älyllisesti jälkeenjäänyttä, vaan
teistien lähtöoletukset ovat vähintään yhtä oikeutettuja kuin
ateistien. Tässä mielessä apologialla (uskon älyllisellä puolustamisella) on paikkansa: se antaa argumentteja kristinuskon vastustamista vastaan.
4.) En voi rehellisesti sanoa, että tieto ei olisi vaikuttanut
ajatuksiini uskosta. Näkisin kuitenkin, että vaikutus on ollut
ennen kaikkea alitajuista. Yksi esimerkki on se, mitä tarkoittaa, että ”Jumala on hyvä”. Siinä tiedolliset argumentit ovat
haastaneet minua kumpaankin suuntaan.
5.) Usko tarkoittaa myös henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Minulle tärkeää on, että on Jumala, jolle voin kantaa

jokapäiväisen elämäni asioita. Mitä ikinä teenkin, sillä on
tässä kontekstissa merkitys, ja viime kädessä olen vastuussa Jumalalle.
6.) En tiedä. Toivottavasti en.
Olli Toivonen, 21
Automaatiotekniikka
1.) Uskon Jumalaan ennen muuta siksi, että olen saanut
nähdä ja kokea todeksi Raamatun lupauksia. Itse asiassa
eräs ateistikaverini sanoi minulle kerran, että hän itsekin
rukoilisi, jos saisi rukouksiin samanlaisia vastauksia kuin
minä. Tuntuisi erikoiselta sanoa, että kaikki on vain sattumaa tai tahdonvoiman seurausta. Ehkä osa on, mutta vastauksia on niin paljon.
Luomisesta minua on vakuuttanut tarkoitus. Jos Luojaa
ei ole, ei elämällä eikä yksittäisillä ihmisillä ole mitään merkitystä.
2.) Mielestäni suurin todiste ylösnousemuksen puolesta on
se muutos, joka opetuslapsissa tapahtui. Kun Jeesus kuoli,
he olivat peloissaan, mutta yhtäkkiä he lähtivät julistamaan,
että Jeesus on noussut ylös, ja olivat valmiit kuolemaan asiansa puolesta. Millainen ihmismieli on siihen valmis, jos ei
todella tiedä puhuvansa totta? Heille kyse ei ollut uskosta,
vaan tiedosta.
Historialliset lähteet ovat minulle tässä iso asia. En pysty
päättelemään ylösnousemusta pelkästään siitä, mitä itse
koen.
3.) Uskon syvimmällä tasolla on kyse vain uskosta. Sitä, että
hyväksyy Kristuksen vapahtajakseen, ei voi suoraan johtaa
mistään tiedosta tai väitteestä. Uskoon sisältyvien käsitysten puolesta voi kuitenkin perustella järjellä, ja mielestäni
on tärkeää ymmärtää, että se on mahdollista.
4.) Sanoisin, että uskon miettiminen järjellä on vienyt minua
lähemmäs Jumalaa, ei kauemmas. Historialliset todisteet
Jeesuksesta ovat vahvoja.
5.) Usko on suhde elävään Vapahtajaan ja rakastavaan
Isään. Yksin en pärjäisi: mitään muuta turvaa, anteeksiantoa ja pelastusta minulla ei ole.
6.) Teoriassa saattaisin vaihtaa. Esimerkiksi Jeesuksen
ruumiin löytyminen olisi perustavanlaatuista. Mutta jos jokin uutinen väittäisi näin, uskoisinko? Mikä todiste todella osoittaisi asian aivan varmaksi? Oman kokemukseni ja
Raamatun ilmoituksen perusteella ajatus tuntuu mahdottomalta.

Lisää kysymyksiä ja kuvia

Janne
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Maailmankatsomus ja tiede
Kysyimme
		lopuksi

haastateltujen ajatuksia maailmankatsomuksen ja tieteen suhteesta. Aihe on herättänyt Ristin
killassa spontaania keskustelua, joka on paljastanut, että
minkäänlaista ”yhteistä kristillistä näkemystä” (edes selkeän
enemmistön näkemystä) tieteen rajoista tai tieteen olemassaolon tarvitsemista perusteista kristityillä teekkareilla ei ole.

Kysymykset:
7.) Oletko tutustunut tai osallistunut uskon, tiedon ja tieteen
suhteesta käytyyn keskusteluun? Esimerkiksi oletko lukenut
kirjoja tai itse väitellyt aiheesta? Voit mainita, jos pidät jonkun tunnetun henkilön näkemyksiä erityisen hyvin tai erityisen huonosti perusteltuina.
8.) Useimpien ateistien ja ei-uskonnollisten ihmisten mielestä kaikki usko yliluonnolliseen on tieteessä turhaa. Monet
heistä sanovat uskon jopa uhkaavan tiedettä.
Jotkut kristityt väittävät täysin päinvastaista. Heidän mukaansa tietyt luonnontieteen taustakäsitykset (kuten se, että
luontoa voi kuvata täsmällisesti matemaattisin keinoin) voidaan perustella paremmin teistisen katsomuksen pohjalta.
Suinkaan kaikki kristityt eivät pidä tätä selitystä vakuuttavana. He saattavat perustella näkemystään esimerkiksi sillä,
että filosofisilla ja katsomuksellisilla asioilla ei ole tieteenteossa merkitystä. Tieteen selitykseksi riittää se, että se toimii.
Mitä sinä ajattelet tästä?

Hannu
7.) Olen tutustunut aiheeseen populaaritasolla, mutta en
osallistunut. Vahvoja tietoja minulla ei ole.
8.) Luonnontieteen filosofinen perusta on minusta mielenkiintoinen asia. Valitettavasti luonnontieteilijät pyrkivät
usein sivuuttamaan aiheen haihatteluna. Toki muitakin
työkaluja kuin tieteen menetelmiä voi käyttää tuntematta
niiden toimintaperiaatetta, mutta lopputuloksen kestävyys
voi kärsiä.
Kaikki uskovat joka tapauksessa johonkin, joten näen
tutkijoiden erilaiset uskomukset ja oletukset rikkautena.
Se parantaa mahdollisuutta löytää paras teoria. Tieteen
metodi ei pysty synnyttämään teorioita tyhjästä, mutta
sen pitäisi kyllä karsia ajan kuluessa väärät pois.
Marjukka
7.) Olen, jos irc-kanavat ja keskustelut raamiksessa lasketaan, mutta en muuten.
8.) Kieltämättä, harmikseni, tieteeseen sisältyy melkein
aina näitä huonosti perusteltuja tai perusteettomia pohjaoletuksia. Ne ovat käsityksiä, jotka itse kukin imee ympäristöstään, ja joihin myös uskonto ja katsomus vaikuttavat.
Uskolla yliluonnolliseen tosin ei ole monilla tieteenaloilla merkitystä. Jos tutkitaan vaikkapa paperin vetolujuutta
mittarilla, lukema on sama uskomuksista riippumatta.
Tieteen teossa tarvitaan silti avarakatseisuutta. Jos tulos on päätetty etukäteen siksi, että ”Jumala sanoo”, tai
siksi, että ”Jumalaa ei ole”, minun mielestäni emme puhu
enää tieteestä vaan politikoinnista.

Sitä, että hyväksyy Kristuksen
vapahtajakseen, ei voi suoraan johtaa
mistään tiedosta. Uskoon sisältyvien
käsitysten puolesta voi kuitenkin
perustella järjellä, ja mielestäni on tärkeää
ymmärtää, että se on mahdollista.
				
- Olli
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Olli

Uskon siksi, että maailma on niin ihmeellinen: se toimii niin hyvin ja tieteellisen tarkasti.
				
- Katri
Otto
7.) Olen kirjoittanut aiheesta netissä Apologetiikkawikiin ja lukenutkin jonkin verran. Pidän hyvinä esimerkiksi Matti Kankaanniemen ja Tapio Puolimatkan argumentteja.
8.) Luonnontieteen taustaoletukset pitäisi mielestäni kyetä oikeuttamaan jotenkin. Tähän maailmankatsomus tietenkin vaikuttaa. Tutkimus ei saisi myöskään olla ristiriidassa taustaoletusten kanssa – silloin tutkimus on virheellistä tai oletuksia
pitää vaihtaa.
Yliluonnollisen rajaaminen tieteen ulkopuolelle on nähdäkseni perusteltua ns. kovissa tieteissä, joissa tutkitaan
toistokokein luonnollisia säännönmukaisuuksia. Sen sijaan
historiantutkimuksessa tämä rajaus voi viedä metsään,
kun yliluonnollista väliintuloa ei voida ottaa huomioon.
Katri
7.) Olen lähinnä lukenut ja kuunnellut aiheesta, en itse
väitellyt. Opiskelualani vuoksi olen tutustunut etupäässä
evoluutiokeskusteluun. En osaa mainita hyviä kirjoja, mutta
haluaisin lukea teoksen Evoluutio – kriittinen analyysi, jos
vain ehtisin.
8.) Valitettavasti en osaa oikein vastata tähän.

Katri

Janne

Olli

7.) Jonkin verran olen tutustunut. Olen kuunnellut debattia ja lukenut Tapio Puolimatkan kirjan Usko, tieto ja
myytit. Siinä oli hyvä vire juuri siinä, että kaikkeen tietoon sisältyy oletuksia. Enempää en kirjasta innostunut,
koska suhtaudun tietoon instrumentalistisesti.

7.) Olen keskustellut aiheesta paljon sekä lukiossa että
armeija-aikana, mutta TKK:lla vähemmän. Olen myös
vieraillut apologiaseminaareissa. Suosittelen erityisesti
C. S. Lewisin ja Leif Nummelan argumentteja, sekä
Lee Strobelin kirjaa Tapaus Kristus.

8.) Varmasti katsomuksella on jotain vaikutusta tieteentekoon, sillä ihmisiä tutkijatkin vain ovat. En kuitenkaan
näe kysymystä kovin olennaisena. Jos asiat tehdään
oikein, oletuksilla ei pitäisi olla pidemmän päälle merkitystä. Väärä taustaoletus voi johtaa vääriin päätelmiin,
mutta kyllä ne oletukset rapisevat pois, kun tarpeeksi
kauan hakataan päätä seinään.

8.) Minulla ei ole tähän mitään suurta mielipidettä. On
toki tärkeää kysellä, mihin tieteen tekemisen rajat ja
säännöt pohjautuvat ja millaisin perustein rajoja voisi
ehkä laajentaa. Silti omalta kohdaltani näen hedelmällisempänä keskittyä muihin asioihin.

Teksti ja kuvat: Tuomas Kangasniemi
Kuva s. 8: Anni Putaala
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ylösnousemus
historiantutkijoiden
mukaan
Jeesuksen ylösnousemuksen varassa
kristinusko joko seisoo tai kaatuu.
”[J]os Kristus ei ole noussut kuolleista,
turha on silloin meidän saarnamme,
turha myös teidän uskonne”, sanoi jo
Paavali aikanaan (1.Kor. 15:14).

Ei ihme siis, että monet kristityt nykyäänkin sanovat, ettei ylösnousemusta voi
tutkia, tai saa tutkia: tulokset pelottavat.
Joskus tätä tutkimusaihetta vastustetaan
myös muista maailmankuvista käsin. [1]
Antiikin historia on kuitenkin väitettyjä ihmeitä täynnä, eikä historiantutkimus
voi kumartaa toiveita jättää jotkut tietyt
niistä rauhaan. Koska koko kristinusko
alkoi siitä, kun opetuslapset julistivat Jeesuksen nousseen kuolleista, aihe on myös
vääjäämättä tärkeä osa varhaisen kristinuskon historiaa. Kristinuskon historiaa ei
voi tutkia tutkimatta myös opetuslasten
ylösnousemusväitettä.
Tietenkin ihmeväitteiden tutkiminen
on aina tieteessä ongelmallista ja nostaa
monia tieteenfilosofisia kysymyksiä. Voiko tutkimus edes periaatteessa päätyä
vahvistamaan jonkin ihmeen aidoksi?
Tieteellisen raamatuntutkimuksen voi
itse asiassa katsoa alkaneen juuri opetuslasten ylösnousemusväitteen tutkimuksesta. Vuonna 1778 julkaistiin edesmenneen Hermann Samuel Reimaruksen essee, jossa kirjoittaja päätteli opetuslasten
varastaneen Jeesuksen ruumiin turvatakseen taloudellisen ja yhteiskunnallisen
asemansa. [2]
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Tämä tutkimushistorian ensimmäinen naturalistinen teoria oli sattumalta sama kuin varhaisin tunnettu
Jeesuksen ylösnousemuksen vastaväite
ylipäänsä. Myös alkukirkon ajan juutalaiset käyttivät tätä selitystä. [3]
1800-luvulla keksittiin monia uusia
naturalistisia vaihtoehtoja: esimerkiksi
Jeesus ei kuollutkaan vaan vain pyörtyi, opetuslapsilla oli hallusinaatioita,
tai koko ylösnousemus on myöhäinen
legenda. [4]
Samalla kun 1800-luku oli naturalististen teorioiden kulta-aika, se myös
näki niiden kuoleman. Eri teorioita
kannattaneet tutkijat etsivät toistensa
selitysten heikkoudet, eikä yksikään
näistä teorioista kestänyt koetusta.
1900-luvulla tutkijat eivät ole juuri antaneet niille arvoa.
Nykyisin tutkimuksessa onkin
hämmentävä tilanne. Kristinuskon
syntytilannetta itse tutkineista historiantutkijoista noin 75 prosenttia pitää
jonkinlaista yliluonnollista selitystä todennäköisimpänä, ja näistä yli kolme
neljäsosaa kannattaa perinteistä kristillistä käsitystä, Jeesuksen ruumiillista
ylösnousemusta. [5]
Avainsana on kuitenkin ”itse tutkineista”; kaikkien historiantutkijoiden
valtaosa ei varmastikaan usko Jeesuksen ylösnousemukseen.
Tilasto on siis harhaanjohtava. Toisaalta tällaista jakaumaa juuri tämän
erityisalan tutkijoiden joukossa on
tuskin oikeutettua selittää pelkästään
kristittyjen innolla vääntää aineisto
oman maailmankuvan mukaiseksi.
Joskus kun on onneksi niinkin, että
aineisto vaikuttaa tutkijan maailmankuvaan – esimerkiksi ylläolevan tilaston koonnut Gary Habermas oli itse
aiemmin skeptikko. [6]
Nykyisin merkittävimmät ylösnousemuksen puolustajat ovat Habermas
ja N. T. Wright. Tärkeimmät naturalistisen teorian esittäjät ovat J. D. Crossan, Gerd Lüdemann sekä hiljattain
edesmennyt Michael Goulder.
Mikä vakuuttaa niin monet tutkijat
ylösnousemuksesta?
Faktat, sanoisi Habermas. Antiikin tutkimuksen puitteissa Jeesus on
poikkeuksellisen rikas tutkimuskohde.
Hänestä on säilynyt kirjallisia lähtei-

tä seitsemältä ei-kristilliseltä ja yli 30
kristityltä tai gnostilaiselta kirjoittajalta 150 vuoden sisään. Varhaisin niistä
on kriittisimpienkin ajoitusten puitteissa alle neljännesvuosisadan päässä
tapahtumista. [7]
Nykyihmisestä tämä ei ehkä kuulosta kaksiselta, mutta antiikin historiassa tilanne on poikkeuksellisen hyvä.

yksikään; roomalaiset sotilaat osasivat
ammattinsa.
Opetuslasten väitteen uskostaan kertoo pitkälti jokainen kristillinen teos,
ja uskon aitouden vahvistaa valmius
kuolla sen puolesta. Paavali kertoo jopa
itse elämänhistoriastaan kirjeissään, ja
vilpittömyyden takeena on tässäkin tapauksessa kärsimys.

1800 -luku oli naturalististen teorioiden

kulta-aikaa: esimerkiksi Jeesus ei kuollutkaan vaan
pyörtyi, tai koko ylösnousemus on myöhäinen legenda.
Eri teorioiden kannattajat etsivät kuitenkin toisten
selitysten heikkoudet, eikä yhdellekään teorioista ole
annettu
-luvulla juuri arvoa.

1900

Esimerkiksi Jeesuksen ajan keisarista
Tiberiuksesta (vallassa 14–37) on samalta ajanjaksolta vain 10 säilynyttä
lähdettä, [8] ja parhaat lähteet Aleksanteri Suuresta (vallassa 336–323
eKr) on kirjoitettu 300 vuotta hänen
kuolemansa jälkeen! [9]
Toki moni lähde Jeesuksesta on vain
maininnan asteella, mutta lukujen valossa on ymmärrettävää, miksi ”Jeesus
on satuhahmo” -teorioille ei ole akateemista kannatusta.
Lähteiden ja lillukanvarsien yksityiskohtaiseen tutkimiseen tällainen
artikkeli ei kuitenkaan riitä. Siksi Habermasin väitöskirjassaan kehittämä
”minimifakta-argumentti” on tarpeen:
pohditaan asiaa vain niistä faktoista
käsin, jotka pitkälti kaikki tutkijat hyväksyvät.
Mitkä ne faktat sitten ovat?
1. Jeesus kuoli,
2. Jeesuksen opetuslapset uskoivat,
että Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi heille,
3. Paavali, vastustaja, kääntyi ilmestyksen seurauksena,
4. Jeesuksen veli Jaakob, epäilijä,
kääntyi ilmestyksen seurauksena ja
5. hauta oli pääsiäisaamuna tyhjä.[10]
Neljä ensimmäistä näistä ovat nykyisin käytännössä kiistämättömiä. Kuoleman vahvistavat lukuisat maallisetkin varhaiset lähteet eikä sitä kiistä

Jaakob voi olla historiallinen kuriositeetti, mutta hänenkään elämäntarinaansa ei tavata kiistää. Sanoohan 1.Kor.
15:3–7:n uskontunnustus suoraan faktat 1, 2 ja 4, ja jopa kriitikko Lüdemann
ajoittaa tekstin sisällön kahden vuoden
sisään Jeesuksen kuolemasta. [11]
Tyhjä hauta ei sen sijaan ole yhtä
yleisesti hyväksytty. Aihetta tutkineista vain noin kolme neljännestä pitää
sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona;
[12] samalla kiistetään useimmiten
myös hautaus. Hautauksen ja ruumiin
katoamisen puolesta on kuitenkin hyviä todisteita. Hautaaminen – mestattujenkin – oli juutalaisille pyhä tapa,
jota roomalaiset ilmeisesti antoivat
rauhan aikana vapaasti noudattaa,
[13] ja Jeesuksen hautaus mainitaan jo
varhaisimmissa lähteissä. [14]
Jos hauta ei olisi ollut tyhjä, miten
apostolit olisivat voineet julistaa ylösnousemusta juuri Jerusalemissa, jossa hauta oli? Varhaiset vastustajatkin
myönsivät epäsuorasti haudan tyhjyyden syyttämällä opetuslapsia ruumiin
varastamisesta. [3]
Itse evankeliumien kertomuksetkaan
eivät vaikuta keksityiltä: ovathan ensimmäisinä ylösnousemuksen todistajina naiset, joiden todistusta ei tuolloin
edes pidetty oikeuskelpoisena, tiettyjä
poikkeuksia lukuunottamatta. [15]
Wrightin tutkimus lisäsi kokonaisuuteen yhden merkittävän faktan: käsit11

Miten historiatiede toimii?
Siinä missä matematiikassa voidaan johtaa deduktiolla
aksioomien puitteissa varmoja lauseita (p = 1), ja luonnontieteissä voidaan useimmiten saada toistokokeella
induktion avulla mielivaltaisen varmoja väitteitä (p → 1),
historiatieteessä ei ole yhtä helppoa.
Kaikki historian tutkimat tapahtumat ovat jollakin asteella ainutkertaisia, joten toistokokeita ei voi tehdä.
Lähteidenkin määrä pysyy antiikin historian tutkimuksessa yleensä ennallaan tai jopa vähenee, joitakin poikkeuksellisia löytöjä lukuunottamatta.
Niinpä johtamismenetelmänä on niin sanottu abduktio (lähtökohdista A = B ja B on tosi päätellään, että A
on todennäköisesti tosi). Abduktiossa pyritään luomaan
annetulle aineistolle malleja, jotka selittäisivät aineiston
synnyn hyvin.
Näitä malleja sitten vertaillaan uskottavuuskriteereillä,

[31] kuten lähteitäkin [32]. Saadut todennäköisyydet
ovat aina subjektiivisia ja yleensä lukuarvottomia (”epätodennäköinen”, ”mahdollinen”, ”todennäköinen”).
Tutkijan arvioilla on mallien vertailussa suuri rooli,
ja siksi on tärkeää olla selvillä ennakko-oletuksistaan.
Vaikka pitäisikin Raamattua Jumalan ilmoituksena, on
tutkimuksessa tekstejä pyrittävä käsittelemään tasapuolisesti; muuten saadut tuloksetkaan eivät ole historiatiedettä, vaan uskontoa. Ja eikö todisteita pitäisi olla
valmis seuraamaan silloinkin, jos ne vaativat maailmankuvan vaihtoa?
Abduktiopäättelyä käytetään myös luonnontieteissä
osana tiedonmuodostusta, jos keksittävänä on täysin
uusi teoria. Teorian osoittaminen oikeaksi tai vääräksi
jää kuitenkin toistokokeiden ja induktion tehtäväksi.

Mikä loi kristinuskoon sen käsityksen ylösnousemuksesta,
joka poikkesi kaikkien aikalaisten uskomuksista?
teen ’ylösnousemus’ merkityksen. Homeroksesta alkava yli 1000 vuoden ja
500 sivun kirjallisuuskatsaus osoitti,
että ylösnousemuksella (ἀνάστασις)
oli hyvin täsmällinen sisältö: se oli
”kuoleman jälkeisen elämän jälkeistä
elämää”. Ei siis jotakin, joka ihmiselle
tapahtuu kuollessa, vaan kuolleen ihmisen palaaminen uudestaan ruumiilliseen elämään, tällä kertaa pysyvästi.
Osa juutalaisista uskoi ylösnousemukseen tulevaisuuden tapahtumana, muut aikalaiset kiistivät tällaisen
mahdollisuuden. [16]
Vanhat naturalistiset teoriat tietenkin kaatuvat, jos peliä lähtee pelaamaan Habermasin säännöillä. Opetuslapset tuskin varastivat ruumista, jos
he kerran oikeasti uskoivat asiaansa.
Jeesus ei voinut vain pyörtyä ja virota
myöhemmin, koska hänen kuolemansa on kiistaton.
Pelkät opetuslasten hallusinaatiot
voisivat ehkä selittää heidän uskonsa,
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mutta entä Paavali ja Jaakob, entä hauta? Jopa hienostuneempi väite legendan paisumisesta on ylösnousemuksen
selityksenä ongelmallinen, koska kaikki ilmestyksen saaneet uskoivat asiaansa – alusta asti.
Usean naturalistisen teorian yhdistelmät pystyvät paikkaamaan ongelmia, mutta hinta on kova. Monta epätodennäköistä oletusta yhdistämällä
saadaan eksponentiaalisesti pienempiä
todennäköisyyksiä kokonaisuudelle,
ja vaivalla aineiston selittämään luotu
teoria huutaa epäuskottavuuttaan jo
pelkän keinotekoisuutensa takia.
Niinpä nykyään jokainen, joka esittää naturalistisen vaihtoehtoteorian,
kiistää yhden Habermasin faktoista, ja
se on tietenkin se tyhjä hauta.
Nykyinen naturalistinen teoria on
pääpiirteissään samanlainen kaikilla
kolmella suurella nimellä. Ensiksi kiistetään tyhjän haudan ja hautauksen
historiallisuus, ja sen jälkeen tarjotaan

jonkinlaista hallusinaatioteoriaa, hiukan muilla teorioilla maustettuna.
Goulderin versiossa kaikki alkaa Jeesuksen pettäneestä ja Jeesukseen pettyneestä Pietarista, joka on psykologisesti kypsä saamaan kääntymysnäyn,
kääntymyskokemuksen ja hallusinaation yhdistelmän. Paavali saa samanlaisen näyn, joskin eri syistä. [17]
Pietarin näyn ja innon ansiosta
muutkin lähtevät mukaan joukkoharhaan; innostuvathan ihmiset nykyäänkin paikallisesti ufoista ja bigfooteista. [18] Tässä vaiheessa opetuslapset
uskovat vielä ruumiittomaan sielun
ylösnousemukseen. Sitten paavalilaiskristitty Markus keksii vuonna 69
evankeliumia kirjoittaessaan tyhjän
haudan perustellakseen ruumiin asemaa Paavalin teologiassa.
Tiedoistaan vaienneet (Mark. 16:8)
naiset ovat tärkeässä asemassa, koska
muuten olisi vaikeaa perustella vuosikymmenten viivästys kertomisessa. [19]
Lüdemann allekirjoittaa pääosin yllä-

olevan. [20] Crossan poikkeaa enemmän: hänen mukaansa opetuslapsilla
ja Paavalilla oli aitoja ilmestyksiä, joita ei voi kutsua hallusinaatioiksi.
Nämä elämän muuttavat kokemukset yhdistettynä siihen, että Jeesus oli
opettanut Jumalan valtakunnan olevan jo tässä, saivat opetuslapset uskomaan ruumiilliseen ylösnousemukseen,
Jeesuksen todelliseen läsnäoloon.
Varsinainen Jeesuksen ruumis oli silti heitetty koirille, ja tyhjä hauta on
Markuksen keksintö. [21]
Wrightin tutkimus on näitä vaihtoehtoja uudempi, ja se näkyy: Goulderin ja Lüdemannin teoriat nykymuodossaan perustuvat sille, että ylösnousemusta voi julistaa tarkoittamatta
ruumista. Crossaninkaan teoriassa
ylösnousemuksella ei ole täsmälleen
perinteistä merkitystä.
Tappavampi isku naturalistisille teorioille on kuitenkin Wrightin varsinainen argumentti: Mikä loi kristinuskoon sen käsityksen ylösnousemuksesta, joka poikkesi kaikkien aikalaisten
uskomuksista?
Argumentin merkitys ei välttämättä avaudu hetkessä. Monet ihmiset,
erityisesti luonnontieteellisillä aloilla,
ajattelevat luonnostaan, että ihmisethän nyt saattavat uskoa ihan mihin
tahansa. Se ei ole kuitenkaan totta.
Ihmisten uskomukset ovat kulttuurisidonnaisia; uutta keksitään harvoin
ilman ulkoista ärsykettä.
Kristinusko syntyi juutalaisuuden
lahkona. Kaikki ensimmäiset kristityt
olivat juutalaisia, eivätkä katsoneet
vaihtaneensa uskontoa uskoessaan
Jeesukseen. Juutalaisuuden valtavirtaan nähden kristinuskon opissa oli
kuitenkin mutaatioita.
Ensiksikin juutalaisuuden useiden
kuolemanjälkeistä elämää kuvaavien
ideoiden tilalle tuli vain yksi: ylösnousemus. Kun juutalaisuudessa ylösnousemus oli toissijainen asia niissäkin piireissä, jotka siihen uskoivat,
siitä tuli kristityille keskeistä (1.Kor.
15:14). Epämääräisen spekulaation
sijaan puhe ylösnousemuksesta ja
ylösnousseen ruumiista tuli tarkaksi
(1.Kor. 15:35–58).
Eikä ylösnousemus ollut enää
vain aikojen lopussa, vaan se oli
jo alkanut: messias oli noussut,

Yksikään toistaiseksi esitetty naturalistinen
teoria kristinuskon synnystä ei ole tyydyttävä.
Goulder esitteleekin vaihtoehtonsa kuvaavasti:

"Let us imagine"
vaikka hänen ei olisi pitänyt juutalaisuuden puitteissa kuollakaan! Lisäksi
ylösnousemusta ei enää käytetty vertauskuvana Israelin vapautumisesta,
vaan kasteesta ja moraalista. [22]
MIKÄ LOI NÄMÄ MUTAATIOT? Wrightin mukaan ilmestykset ja tyhjä hauta,
jotka yhdessä ovat riittävä ja erikseen
välttämättömät ehdot. [23]
Naturalistitutkijoista Crossan myöntää argumentin voiman. Hän itse asiassa pitää sitä niin vahvana, että ei katso
Wrightin oman teesin riittävän selittämään mutaatioita: tarvitaan jotakin
muutakin, joka Crossanin mielestä on
Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnan läsnäolosta. [24]
Wright on eittämättä ollut epätarkka, mutta Crossanin täydennysehdotus on mielestäni väärä; sekään ei
riitä. Oikea vastaus on ilmestysten sisältö: ilman sitä ainakaan käsitys ylösnousemusruumiista ei selity.
Goulderin tyylisille täydennetyille
hallusinaatioteorioille nämä mutaatiot ovat ylitsepääsemätön ongelma.
Goulderin paraatiesimerkki
Susan Atkins sai 1970-luvun alkupuolella elämänmuovaavan Jeesuksen
ilmestyksen – mutta
sen sisällössä ei ol-
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lut mitään historiallisesti uutta. [25]
Opetuslasten ilmestykset sen sijaan
eivät rakentuneet pelkistä mielessä jo
olevista palikoista.
MINUN MIELESTÄNI yksikään toistaiseksi esitetty naturalistinen teoria ei
ole tyydyttävä; ei edes vakavastiotettava. Goulder esitteleekin teesinsä kuvaavasti: ”Let us imagine”. [26]
Monet niin kristityt kuin ateistit tutkijat tunnustavat, että metodologisen
naturalismin voi hetkellisesti hylätä,
kun mikään naturalistinen teoria ei ole
uskottava, ja tapahtuman konteksti on

uskonnollinen. [27]
Tässä, jos missään, on sellainen hetki.
Jos valmiiksi pitää uskottavana Jumalan
olemassaoloa ja sitä, että hän voi joissakin tilanteissa myös vaikuttaa maailmaan, on aika vetää johtopäätökset.
Jos sen sijaan on lähtökohdiltaan
ateisti, tilanne voi olla toinen. Ateistifilosofi Antony Flew pitää Jeesuksen
ylösnousemusta maailman parhaiten
todistettuna ihmeenä [28] – mutta ei
silti riittävän hyvin todistettuna, edes
nyt deistiksi käännyttyään. [29]
Kun todennäköisyyslaskenta henkilökohtaisten taustaoletusten pohjalta

(esimerkiksi Bayesin kaavan mukaan)
tuottaa teorialle todennäköisyydeksi
alle puoli, ei ole vielä aika tehdä uskonhyppyjä. [30] Voisiko silti olla aika
ottaa haaste vakavasti?

Jaripekka Juhala
Kuva s. 10: Clinton Steeds
Kuva s. 13: Jaripekka Juhala
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20:9), Plinius nuorempi (Epistulae X.96), Lukianos (Peregrini 11–13),
Talmud (mm. Sanhedrin 43a), Suetonius (Claudius 25, Nero 16) ja Mara
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[24] Crossan teoksessa Crossan-Wright, 38–39.

[8] Tacitus, Suetonius, Velleius Paterculus, Plutarkhos, Plinius vanhempi,
Strabon, Seneca nuorempi, Valerius Maximus, Josefus ja Luukas. Lisäksi
on arkeologisia löytöjä. Habermas, Gary & Licona, Michael (2004): The
Case for the Resurrection of Jesus (jatkossa Habermas-Licona), 128.

[21] Crossan teoksessa Crossan-Wright, 32–36.
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[27] Hieman eri variantteina eri kirjoittajilla, ks. esim. Davis (75) ja Goulder (102) teoksessa Craig-Lüdemann. Jälkimmäinen puoli ehtoa sulkee
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[28] Flew teoksessa Habermas-Flew3, 85.

[9] http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Alexander_the_Great
Viitattu 14.5.2010.

[39] Flew teoksessa Flew, Antony & Varghese, Roy: There Is a God, 187.
Deismi tarkoittaa käsitystä, jossa Jumala on luonut maailman ja mahdollisesti elämän, muttei enää sen jälkeen ole puuttunut sen tapahtumiin.

[10] Habermasin faktat ovat eläneet hiukan vuosikymmenten varrella.
Nämä kirjasta Habermas-Licona, 48-77.

[30] Baggett teoksessa Habermas-Flew3, 132, 167–171.

[11] Lüdemann, Gerd (1994): Resurrection of Jesus, 38. Lähteitä ja perusteluja faktoille ks. Habermas-Licona, 48–69.
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[16] RSG, 31-583.

[31] Mm. selityksen kattavuus ja ad hoc -luonteen puuttuminen, ks. esim.
McCullagh, C. Behan (1984): Justifying Historical Descriptions, 19.
[32] Luonnollisesti mm. useat lähteet ja silminnäkijälähde ovat eduksi,
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Sananvapaus – nauti
vielä kun pystyt?
Netti on lisännyt paitsi
sananvapautta, myös
intoilua sen rajoittamiseksi.
Vielä viisitoista vuotta sitten internet oli harvojen herkkua, ja televisio- ja
lehtitalot määräsivät, mikä tieto leviää ja
mikä ei. Tietenkin yksityishenkilö saattoi
painaa mielipiteensä miljoonille paperilapuille ja jakaa ne postiluukkuihin, mutta
harvan rahat, aika ja into riittivät sellaiseen projektiin.
Nyt tilanne on toinen: tieto tai mielipide, jonka ihmiset kokevat tärkeäksi, leviää Facebookissa ja Twitterissä sadoille
tuhansille muutamassa tunnissa. Päätöksen tärkeydestä tekee yhteisö, ei toimittaja. Demokratiaa parhaimmillaan!
Internetiä voi hyvällä syyllä pitää suurimpana sananvapautta tukevana innovaationa kirjapainotaidon keksimisen
jälkeen.
Silti pelkkä työkalu itsessään ei takaa
positiivista vaikutusta sananvapauteen.
Kirjapainotaito on tekniikka, mutta sananvapautta edisti – tai sen loi – valistusaate. Internet on tekniikka, sananvapautta edisti sosiaalisen median syntyminen.
Internet ja erityisesti sosiaalinen media
on syönyt perinteisen median valtaa [1],
mitä voidaan pitää tavallisen kansalaisen
kannalta positiivisena asiana. Yhteisö
päättää, mikä tieto on merkittävää, ja jokainen voi olla toimittaja.
Esimerkiksi Sellon joukkomurhasta
ei kertonut ensimmäisenä iltapäivälehti
eikä Yle, vaan paikalla ollut twitteristi [2].
Sekä Jokelan että Kauhajoen kouluammuskelusta puolestaan uutisoivat ensimmäisenä Muropaketti-keskustelufoorumin
jäsenet, ei lehdistö.
Netti on lisännyt paitsi sananvapautta, valitettavasti myös intoilua sen rajoittamiseksi.
Sananvapauden rajoittamisaikeIta pe-

rustellaan milloin milläkin syillä. Yksi
muotisyy on rasismin torjunta [3], mitä
sillä ikinä tarkoitetaankin. Rikoslaissa on
jo kielletty kansanryhmää vastaan kiihottaminen – miksi se ei riitä? Ja sitä paitsi,
jos joku on niin typerä että pitää erivärisiä
ihmisiä alempiarvoisina kuin toisia, hän
olkoon omassa uskossaan.
Jos rasismi-niminen typeryyden ilmentymä kielletään, ehdotan samaan
pakettiin muidenkin typeryyksien, kuten
alkajaisiksi julkisella paikalla tapahtuvan
nenänkaivelun, eläkevakuutuksen ostamisen tai alkoholin juomisen kieltämistä.
Viimeisimmän kieltoa on historiassa yritettykin, laihoin tuloksin ja ikävin sivuvaikutuksin.
Toinen veruke sananvapauden vesittämiselle on turvallisuuteen vetoaminen.
Näin voi perustella mitä ihmeellisimpiä
asioita [4], alkaen käteisen rahan liikuttelun rajoittamisesta päättyen lentokenttien nestepakkausten ja minigrip-pussien
kanssa pelleilyyn.
Puhumattakaan kaikista yksityisyyden
suojaa heikentävistä lakimuutoksista, joiden ansiosta ”rikolliset jäävät kiinni helpommin”.
Sananvapaudessa erityisen tärkeää on, että se koskee myös eri mieltä
olevia.
Jokainen uutisia edes satunnaisesti
lukeva muistaa, millainen meteli nousi
muutaman pilapiirtäjän profeetta Muhammadia esittävistä kuvista. Sananvapauden siunaamien ilmaisutapojen,
kuten lippujen polttamisen ja mölinän,
lisäksi piirtäjien kimppuun on hyökätty
fyysisesti [5] [6].
Sananvapauteen kuitenkin kuuluu, että
sen käyttäminen ei saa johtaa muiden ih-

misoikeuksien, kuten tässä tapauksessa
fyysisen koskemattomuuden, loukkaamiseen. Vapaus on vapaus vain, jos sitä voi
käyttää.
Väärän tai loukkaavan mielipiteen näkeminen, kuuleminen tai lukeminen voi
tuntua pahalta, mutta sananvapauden
hyödyt ovat moninkertaisesti haittoja
suuremmat. Omaa vakaumusta loukkaaviin pilakuviin on huomattavasti helpompi
suhtautua, kun tietää, että omakin mielipide saattaa loukata jotakuta.
Ainoa looginen vaihtoehto on sallia
mielipiteiden esittäminen kaikilta, ja valvoa, että tämä vapaus toteutuu myös
käytännössä. Sananvapaus on kuin raskaus – se joko on, tai sitä ei ole.
Vesa Linja-aho
Kirjoittaja on opettaja ja toimittaja sekä
entinen Ristin killan aktiivi. Palautetta jutusta
voi antaa yksityisesti etunimi@sukunimi.fi tai
julkisesti vaikkapa Twitterissä @linjaaho.

Viitteet:
[1] esim. http://mediaviikko.fi/kategoriat/
paakirjoitukset/uutinen/mediatalojen-porssiosakkeethuonoja-sijoituskohteita.html
[2] http://linja-aho.blogspot.com/2010/01/
lyoko-twitter-itsensa-lapi-suomessa.html
[3] http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/rasistisetrikokset-lausunto-20100315.html
[4] http://www.talouselama.fi/pelin_henki/
article407377.ece
[5] http://www.hs.fi/kulttuuri/		
artikkeli/1135256773870
[6] http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/01/muhammed-pilapiirtaja_yritettiin_murhata_1336908.html
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Miksi en luopuisi rahasta
vain symbolisesti?
Jeesus sanoi hänelle: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene
ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin
sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.” Mutta
kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois,
sillä hänellä oli paljon omaisuutta. (Matt. 19:21–22)

KERTOMUS JEESUKSESTA ja rikkaasta
miehestä (lainaus yllä) on häirinnyt
minua pitkään, sillä olen kuullut sen
oikeasta tulkinnasta ristiriitaisia näkemyksiä.
Ensiksikin jotkut kristityt ovat kertoneet minulle, että Jeesus neuvoi
ainoastaan tarinan rikasta miestä.
Kuitenkin toiset – joista kaikki eivät
ole olleet kristittyjä – ovat tulkinneet
kertomusta ainakin joissakin rajoissa
ohjeeksi kaikille ihmisille. Usein, muttei aina, tähän näkemykseen on liitetty
myös selkeä poliittinen väri.
Pelkästään Raamatun tekstistä voi
olla vaikea ratkaista, kumpi käsitys on
oikea tai parempi. Molemmille niistä
on perusteita. Tiukasti historiallista
tulkintaa puoltaa se, että jakeissa 21
ja 22 Jeesus puhui ainoastaan rikkaalle
miehelle, eikä hän esittänyt edes kertomuksen selitysosassa (jakeet 23–26)
käskyä kaikille.
Silti selityksen perusteella jokin yleisempi viesti Jeesuksella selvästi oli,
joten yleistäväkin tulkinta kuulostaa
mahdolliselta. Selityksessä hän nimittäin ennusti rikkaiden joutuvan kadotukseen – joskin tämän pohjalta opetuslapset ihmettelivät, voiko kukaan
pelastua.
YLEISTÄVÄLLE TULKINNALLE jää silti yksi ongelma, johon historiallinen
vaihtoehto ei törmää: mitä tarkoittaa
16

kertomuksen olennaisin käsky ”seuraa
minua”?
Alkujaan Jeesuksen neuvo oli kokonaisuudessaan konkreettinen. Rikkaan
miehen olisi pitänyt hyvin käytännöllisesti luopua rahasta ja sen jälkeen
siirtyä kiertämään maata Jeesuksen
mukana.
Rahoistaan voi luopua kuka tahansa
rikkaan miehen tavoin, mutta jälkimmäisen käskyn osalta yleistävä tulkinta
jää täysin abstraktiksi. Jeesus ei kulje
ihmisenä meidän keskellämme – mitä
siis tarkoittaa hänen seuraamisensa?
KYSYMYKSEEN VOI ANTAA parempia
ja huonompia vastauksia, mutta niistä
paraskaan ei pelasta tulkintaongelmaa.
Tarkoittipa Jeesuksen seuraaminen
ihan mitä tahansa, sen ei ole mahdollista tarkoittaa Raamatun lukijalle
samaa asiaa kuin se tarkoitti rikkaalle
miehelle.
Hänelle rahoista luopuminen ja Jeesuksen seuraaminen olivat toisiinsa
rinnastettavia käytännön tekoja, joista molempien merkitys kävi selväksi
käskystä itsestään. Myöhempi lukija ei
voi tehdä tätä rinnastusta, vaan ’seuraamisen’ sisältö täytyy päätellä jostakin muualta.
Siten yleistävä tulkinta kaivaa pohjan itsensä alta. Jos jälkimmäisen käskyn tosiasiallisen sisällön saa päivittää
käsitteelliseen muotoon, mikä estää

päättelemästä, että rahastakin täytyy
luopua vain symbolisesti? Yksipuolista
valikointia ei ole helppo perustella.
Lisäksi on vaarana, että yleistetyn
käskyn olennaiseksi sisällöksi nousee
pelastuksen sijaan raha. Vaikka Jeesuksen seuraamisen merkitys luultavasti
onkin mahdollista päätellä muualta
Raamatusta, hyvin alttiiksi tulkitsijan
omille mieltymyksille jää se ratkaiseva
päätelmä, millä tavoin konkreettinen
köyhyys edistää ei-konkreettista seuraamista.
Pahimpiin poliittisiin tulkintoihin
voi liittyä jopa kuvitelma siitä, että
omaisuudesta luopuminen itsessään
johtaisi ihmisen Jumalan luo. Ainakaan
tätä en usko Jeesuksen tarkoittaneen.

Tiesitkö?

Lesken lantit Raamatussa
vastaavat nykyrahassa jopa 3 euroa

Monet rikkaat antoivat [uhriarkkuun] paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani
arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä
kuparikolikon verran. Jeesus ... sanoi: ”Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun
enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki
muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi
vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken
mitä hän elääkseen tarvitsi.”
		
(Mark. 12:42–44)
LESKEN LANTIT, eräs toinen evankeliumien kuuluisista rahakertomuksista,
tuskin herättää lukijoissa samanlaisia
tulkintaongelmia kuin rikkaan miehen
tarina. Teksti tekee kohtuullisen selväksi Jeesuksen olennaisen pointin:

Jumala arvostaa anteliasta ihmistä,
vaikka lahjan absoluuttinen määrä jäisi pieneksi. [1]
Katkelman maailmojasyleleivät tulkinnat, sekä toisaalta rahan voimakas
inflaatio viime vuosikymmeninä, hämärtävät kuitenkin herkästi tiedon
siitä, miten paljon leski todella lahjoitti uhriarkkuun. Ehkäpä hänen pienet
lanttinsa vastaisivat nykyrahassa muutamia senttejä?
Tähän suuruusluokkaan osuvia veikkauksia löytyy netistä pelkästään suomen kielellä useita, riippumatta siitä,
mikä teologinen merkitys Jeesuksen
kommentille annetaan [2] [3] [4].
Nämä arvaukset menevät kuitenkin
parilla kertaluokalla pieleen: todelli-

suudessa leski lahjoitti arkkuun nykyrahassa osapuilleen 2–3 euroa. Laskuperusteet eritellään alempana.
Lahjoituksen suuruusluokka on
hyödyllistä pitää mielessä. Vaikka
kertomuksen pointti olisikin korkealentoinen, lesken lahjoitus ei jäänyt
puupennien mittaluokkaan, vaan sillä
oli arkielämänkin kannalta järjellinen
arvo.
Eivätkä nykyisin kaikki rikkaatkaan
pudota kirkon kolehtihaaviin kahta
euroa.

Aito lesken lantti eli Pilatuksen
aikainen roomalainen ‘lepton’.
(kuva: Wikipedia)

Laskuperusteet
KUPARIKOLIKOKSI suomalaisessa käännöksessä nimetty raha – jonka
arvoiset lesken kaksi lanttia yhteensä olivat – oli sekä varhaisten kreikkalaisten että latinalaisten UT:n käsikirjoitusten mukaan [5a] [6] roomalainen
kolikko quadrans (kreik. kodrantes). Quadrans muodosti neljäsosan asrahasta, jollaisia meni yhteen denaariin 16 kappaletta [6]. Siten lesken
lanttien arvo oli 1 /64 denaaria.
Denaari puolestaan hyväksyttiin tuona aikana työntekijän päiväpalkaksi,
ainakin Matteuksen evankeliumin mukaan [5b]. Kuitenkin toisten lähteiden perusteella tämä summa saattaa olla keskipalkkana selvästi yläkanttiin arvioitu.
Esimerkiksi roomalaisen sotamiehen vuosipalkka oli Jeesuksen aikaan
225 denaaria [7], mikä tekisi 0,62 denaaria päivässä seitsenpäiväiselle
työviikolle tai 0,72 denaaria päivässä skaalattuna juutalaiseen kuuden päivän työviikkoon. Saman lähteen [7] mukaan tavallisten duunarien palkka
Italiassa oli ajanlaskumme alun tienoilla 0,3–1 denaaria päivässä.
Siihen, että denaari oli päiväpalkkana hyvä, viittaa mahdollisesti myös
eräs Jeesuksen vertaus [5b]. Kertomuksen työntekijät nimittäin hyväksyivät
tinkaamatta työnantajan tarjouksen denaarista: vertauksesta ei voi siten
päätellä ainakaan sitä, että denaari olisi ollut huono palkka.
Yllä annettujen tietojen perusteella voitaneen karkeasti arvioida, että
lesken lahjoitus oli suuruusluokassa 1 /40 tai 1 /50 keskimääräistä päiväpalkkaa.
Nykyhetken Suomessa tämä tekee aiemmin mainitut 2–3 euroa. Suomalaisten mediaaniansio toissa vuonna oli noin 2 600 euroa kuukaudessa
[8], eli osapuilleen 120 euroa työpäivää kohti (leskelle 2,5–3 euroa). Toisaalta kuusipäiväisen työviikon mukaan laskettuna tämä tekisi noin 100
euroa päivässä (leskelle 2–2,5 euroa).

Aukeaman tekstit:
Tuomas Kangasniemi

Lähdeviitteet
[1] Yleisestä näkemyksestä poikkeaviakin tulkintoja kohdan teologisesta merkityksestä on olemassa, ks. esim. [3].
[2] anon.; Laki ja lesken ropo; kokoelmassa SLEY – Raamattuluennot;
http://vanhatsivut.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/Markus/12LN.htm
[3] Nylund, D.; blogissa Teoblogi 30.3.2009; http://www.teoblogi.
com/ 2009/03/71714-manipuloidun-lesken-ropo/#comments
[4] anon.; Sydämen alttius; Suomi24.fi 29.6.2008;
http://keskustelu.suomi24.fi/node/5976024
[5] Raamattu
[5a] Mark. 12:41–44. [5b] Matt. 20:2. Kreikan- ja latinankielisiä versioita voi selata esim. palvelussa http://raamattu.uskonkirjat.net.
[6] Eagleton, C.; Williams, J.; Money: a history; British Museum
Press 2006; ss. 44–45
[7] Harl, K. W.; Roman currency of the principate (luentomateriaalia);
julk. Tulanen yliopisto;
http://www.tulane.edu/~august/handouts/601cprin.htm
[8] Helsingin Sanomat 21.8.2009;
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135248694621
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Kaikki pääsevät taivaaseen?
Rakkautta, armoa ja suvaitsevaisuutta ko-

rostavassa nykykristillisyydessä helvetti, tuomio ja synti tuntuvat vierailta ja vaikeilta käsitteiltä. Maallisessa
yhteiskunnassa yleistynyt ajatus moniarvoisuudesta ja
useista eri totuuksista on siirtymässä myös luterilaiseen kirkkoon. Oikean ja väärän määrittäminen ulkopuolisen auktoriteetin, kuten Raamatun, kautta koetaan syrjivänä, loukkaavana tai fundamentalistisena.
Julkisuudessa käydyssä keskustelussa puhutaan
paljon aikasidonnaisuudesta ja Raamatun tulkinnasta.
Kristinopin ydinkohdat synnistä ja sovituksesta ovat
kiistakysymyksiä myös evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Aikanaan paljon mediajulkisuutta sai pastori
Antti Kylliäisen teos Kaikki pääsevät taivaaseen: Välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin (1997).
Kirjassaan Kylliäinen esitti muun muassa, että Jeesus
ei sovittanut ihmisten syntejä, sillä Jumala armahtaa
ihmiset tarvitsematta korvaukseksi sovitusta.

Mitä Raamattu sitten sanoo? Raamatun mukaan
kuolema tuli maailmaan syntiinlankeemuksen seurauksena – synnin palkaksi Jumala asetti kuoleman.
Teoriassa tämä tarkoittaa, että omin voimin olisi täysin
mahdollista päästä taivaaseen, jos eläisi tekemättä
syntiä. Käytännössä se on Raamatun mukaan kuitenkin mahdotonta. Ensimmäisten ihmisten langettua
jokainen heidän jälkeläisensä ja jälkeläistensä jälkeläinen on jo syntyessään syntinen.
Ihmissuvun historiaan mahtuu silti yksi ihminen,
joka oli synnitön – Jeesus, joka oli lihaksi tullut Jumala. Siinä missä ensimmäisen ihmisen lankeemus
riitti suistamaan koko ihmissuvun syntiin, riitti yhden
ihmisen synnittömyys pelastamaan kaikki. Puntit ovat
tasan. Paavali kirjoittaa kirjeessään roomalaisille seuraavasti:

leman. Näin on
ilmaan synnin ja synnin mukana kuo
”Yhden ainoan ihmisen teko toi maa
, koska kaikki ovat tehneet syntiä.
kuolema saavuttanut kaikki ihmiset
...
omus on tosin
armoon. Yhden ainoan ihmisen rikk
Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata
o ja hänen
arm
alan
vielä paljon runsaammin ovat Jum
osaksi.
tuottanut kaikille kuoleman, mutta
kien
kaik
a
isen, Jeesuksen Kristuksen, ansiost
teon
lahjansa tulleet yhden ainoan ihm
isen
ihm
en
yhd
en ihmisen synnin seurauksiin, sillä
rauk
Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhd
seu
sten
omu
ta Jumalan armosta kaikkien rikk
seurauksena oli kadotustuomio, mut
seksi tulikin vapauttava tuomio.
...
ion, niin riittää
s tuotti kaikille ihmisille kadotustuom
Niin kuin siis yhden ainoan rikkomu
elämän. Niin
ja
den
maan kaikille ihmisille vanhurskau
yhden ainoan vanhurskas teko anta
uus tekee
liais
kuu
en
s teki kaikista syntisiä, niin yhd
o hallitkuin yhden ihmisen tottelemattomuu
arm
on
niin
,
i on hallinnut ja vienyt kuolemaan
meille
kaikista vanhurskaita. Niin kuin synt
nut
oitta
lahj
on
koska Herramme Jeesus Kristus
seva ja johtava ikuiseen elämään,
vanhurskauden.” [1]
Syntiinlankeemus koskee kaikkia tahdosta riippumatta – pelastus sen sijaan on tarjottu lahja. Siitä on
myös oikeus kieltäytyä.
Nykykristillisyyden luomalle hymistelevälle, värittömälle, mauttomalle ja hajuttomalle jumalalle ei Raamatusta löydy perusteita. Sen sijaan siellä puhutaan
armahtavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta, joka on
pyhä, kaikkivaltias Kuningas. Samalla mainitaan useaan otteeseen, että Jumala on myös oikeamielinen
tuomari [2], jolle ihminen on vastuussa teoistaan.

”Jokaisen ihmisen osana
on kerran kuolla ja sitten
joutua tuomiolle.” [3]

”Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat
maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella,
mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.” [4]

Maallisen oikeuslaitoksen ihanteen mukaan oikeamielinen tuomari tuomitsee rikoksista laissa määrättyjen rangaistusten mukaisesti, rehellisesti ja totuudesta
tinkimättä. Oikeudenmukaisuuden nimissä on syyllistä
rangaistava ja rangaistus on myös kärsittävä. Syyllisen
rankaisematta jättäminen sotii oikeudenmukaisuuden
periaatteita vastaan, ja on väärin uhria kohtaan.
Jos siis maallinen oikeus toimii näin, miksi maailman
tuomari, joka on asettanut oikean ja väärän, toimisi
toisin? Jokainen ihminen, joka on syntiä tehnyt, on ansainnut kadotustuomion. Kaikki joutuvat helvettiin.
Mutta. Puhe armollisesta Jumalasta kuulostaa naurettavalta, jos jokainen ihminen on jo syntyessään tuo-

mittu helvettiin. Onneksi on olemassa mutta. Jumalan
armo ja rakkaus tulevat esiin Jeesuksessa ja hänen
ristinkuolemassaan. Jumala olisi voinut jättää ihmiset
synnin valtaan, mutta hän laati pelastussuunnitelman.
Maailmaan syntyi synnitön ihminen, jonka kautta tuli
pelastus. Kaikilla on mahdollisuus päästä taivaaseen.
Raamatun mukaan Jumalaa vastaan rikkomisesta
seuraa ikuinen kadotus. Ne, jotka eivät hyväksy Jeesuksen sovitusta omakseen, kärsivät rangaistuksensa
itse. Mutta jokainen ihminen, joka hyväksyy Jeesuksen
kärsimyksen ja kuoleman sovitukseksi synneistään, saa
uskoa, että oikeuden langettama rangaistus on hänen
puolestaan jo kärsitty.

”Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin
kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään
eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten
seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan,
mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema”. [5]

Heini Rintala

Raamatun kohdat: [1] Room. 5:12, 15-16, 18-21; [2] 1. Moos. 18:25; Job. 19:29; Ps. 7:8, 11; Ps. 9:4; Ps. 94:2; Jes.
16:5; 2. Tim. 4:8; Hepr. 12:23; Jaak. 4:12; Jaak. 5:9; [3] Hepr. 9:27; [4] Ilm. 20:11-12; [5] 1. Kor. 15:20-26
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Aborttikeskustelua 2000 vuoden takaa

”Sikiö on äitinsä ruumiinosa”
			

vs.

”Abortti on vain nopeampi
tapa tappaa ihminen”

Näkemys abortista erottaa monien muiden moraalisten ristiriitojen
tapaan länsimaissa konservatiiveja ja
liberaaleja toisistaan.
Aborttikeskustelu kuitenkin poikkeaa useista kiistoista siinä, että vain harvakseltaan keskustelijat perustelevat
käsitystään historialla tai varhaisilla
teologisilla näkemyksillä. Esimerkiksi
väittelyssä väkivallasta tai homoseksuaalisuudesta tilanne on toinen: usein
molemmat osapuolet vetoavat innokkaasti Raamatun tai alkukristittyjen
käsityksiin [1].
Ero saattaa johtua ainakin siitä, että
abortti on helppo mieltää nykyaikaiseksi lääketieteelliseksi toimenpiteeksi. Mitä sanottavaa siihen voisi muinaisilla teksteillä edes teoriassa olla?
Odotuksiin nähden historia yllättää. Vaikkakin abortti, joka voidaan
toteuttaa naisen kannalta turvallisesti,
on moderni keksintö, toimenpiteen
historia on ikivanha. Kirjallisissa lähteissä se mainittiin ensi kerran noin
vuonna 1550 eKr Egyptissä (Ebersin
papyrus) [4].
Myös antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset tunsivat abortin hyvin, ja viimeistään ajanlaskumme alkuun mennessä raskaudenkeskeytykset olivat
vaaroista huolimatta yleisiä kaikkien
yhteiskuntaluokkien parissa [5a] [6a].
Myös kemiallisia ehkäisymenetelmiä
tunnettiin (ks. seuraava sivu) [6b].
Jopa abortista Rooman aikaan käyty
keskustelu muistuttaa hämmentävästi
oman aikamme mielipiteenvaihtoa.
Toisella puolella olivat juutalaiset ja
kristityt, joiden mielestä sikiö on ihmi-
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nen, ja jotka tämän vuoksi vastustivat
aborttia [5].
Toista näkökulmaa edusti muu osa
väestöä (kreikkalaisten filosofioiden ja
perinteisten uskontojen kannattajat,
lyhyesti ”pakanat”), joka ei antanut
syntymättömälle lapselle oikeuksia.
Rooman lain mukaan sikiö oli ”osa
naista, tai hänen sisälmyksiään, kunnes se on syntynyt” [7a], eikä abortti
itsessään ollut edes nimellinen rikos
[5b] ennen 200-luvun alkua [5c].
Lisäksi vastasyntyneiden lasten –
erityisesti tyttöjen – heitteillejättö oli
erittäin tavallista [8a], ja ainakin periaatteessa Rooman laki velvoitti epämuodostuneiden lasten surmaamiseen
[7b] [9]. Sallivasta aborttilaista huolimatta jotkin myöhemmät roomalaiset
asetukset pyrkivät hillitsemään aborttien yleisyyttä [10] suosimalla perheitä.
motiivit aborttiin muistuttivat nekin tietyin osin nykyaikaa. Useimmin
dokumentoidut syyt olivat epäaviollisen sukupuolisuhteen peittely sekä
perintöongelmat, joita syntyisi, jos
avioton lapsi saisi elää. Kreikkalaisroomalaisista ja varhaiskristillisistä
aborttikäsityksistä kirjan [5] koostaneen Michael Gormanin mukaan
jommankumman näistä syistä mainitsee vähintään 11 eri alkuperäislähdettä [5d].
Muita mainittuja perusteita olivat
naisellisten muotojen varjelu raskauden ja synnytyksen turmelevalta vaikutukselta (esim. [11]), avioero ja
köyhyys. Syistä monet tulivat esille
kritiikin yhteydessä. [5d]

Noin 12-viikkoinen sikiö (14. raskausviikko)

Antiikin ehkäisyresepteistä parhaat ovat osoittautuneet
rottakokeissa varsin tehokkaiksi. Ferula-suvun kasveista eristetty
kemikaali pystyy estämään raskaudet 0,6 mg/kg annoksena.
Nykyajan ei-kristityn kansanosan
suhtautuminen aborttiin näyttää ensisilmäykseltä lähes identtiseltä verrattuna
Rooman keisariajan tilanteeseen. Pakanakirjoittajien tarkempi tutkiminen kuitenkin paljastaa asenteissa kaksi tärkeää
muutosta.
Eroista laaja-alaisempi on se, että
nykyisin ei-kristillinen näkökulma on
polarisoitunut melko yksipuoliseksi
aborttioikeuden puolustamiseksi [12].
Antiikissa ei-kristityt mielipiteet olivat
keskimäärin kielteisempiä, vaikka Gormanin mukaan roomalaisista pakanoista
kukaan [5e] ei antanut syntymättömälle
lapselle henkilökohtaisia oikeuksia.
1. ja 2. vuosisadalla tyylipuhtain tapaus tästä jännitteisestä näkökulmasta
olivat stoalaisen filosofian kannattajat,
joiden mukaan ihminen muuttuu elolliseksi vasta syntymässä [5f] [6c]. Erityisen hyvin stoalaisen asenteen kiteytti

Scribonius Largus (n. 1. vuosisata),
jonka mielestä sikiö on ”vain epämääräinen toive ihmisestä” [6d].
Silti useimmat stoalaiset, kuten Scribonius ja hänen aikalaisensa Musonius
Rufus, vastustivat aborttia. Musoniuksen
perusteena oli luonnollinen järjestys, jota
vastaan abortti sotii monin tavoin [5g].
Kielteistä linjaa toistivat myös jotkut
ei-filosofiset pakanakirjoittajat, kuten
runoilija Ovidius (43 eKr. – 17 jKr.) [15].
Musoniusta nelisensataa vuotta aikaisempi Aristoteles (384–322 eKr.)
puolestaan piti sikiötä tietyin ehdoin
elollisena ihmisenä [16]. Samoin saattoi
ajatella myös Platon [5h].
Silti Platon ei tuominnut aborttia,
vaan piti sitä muun muassa liikakansoituksen estämiseksi monissa tilanteissa
moraalisena velvoitteena [18]. Nykyisin
suosittu aborttiperuste, ”elämänlaatu”,
tunnettiin siis sekin antiikissa – tosin

kollektiivisessa eikä yksilökeskeisessä
mielessä.
Yhtä lailla aborttia suositteli Aristoteles, tosin sillä ehdolla, että sikiö ei ollut
vielä muuttunut eläväksi [16]. Täysin
yksiselitteistä ohjetta siihen, minkä
ikäisenä sikiö on elävä ihminen, hän ei
antanut, mutta teoksessaan Eläinhistoria
hän esitti, että poika-alkio on saavuttanut ihmisen muodon 40 ja tyttöalkio 90
raskauspäivän iässä [19].
Feministinen näkökulma on nykyajan ja Rooman välisistä eroista spesifisempi: antiikissa kukaan ei puolustanut

Mahapotkusta kirurgisiin instrumentteihin
ja ehkäisyuutteisiin
Antiikin aborttimenetelmät voidaan
jakaa mekaanisiin ja kemiallisiin. Mekaanisista keinoista yksinkertaisimmat olivat hyvin karkeita: vyö vatsan ympärille ja potku
mahaan [5u].
Ainakin rikkaiden käytettävissä oli myös
kirurgisia välineitä, joilla kohdun suu avattiin, sikiö leikeltiin osiin ja vedettiin ulos;
näistä kertoivat muiden muassa Tertullianus [27e] ja Aulus Cornelius Celsus
[29]. Samankaltaisia menetelmiä lienee
voitu käyttää poistamaan kohdusta sikiö,
joka oli kuollut kemialliseen aborttiin.
Kuolleen, yli 6 kuukauden ikäisen sikiön
poistamiseen opasti yksityiskohtaisesti Celsus [29]:
”Jos pää on lähimpänä, [kohdun] sisään
pujotetaan lyhytkärkinen ja sileä koukku,
joka isketään kiinni silmään, suuhun tai
korvaan. ... Mutta jos sikiö makaa poikittain, eikä sitä saa suoristettua ... [se] leika-

Ferula gummosa

taan poikki niskan kohdalta, jotta osat voi
poistaa erikseen. Tämä tehdään koukulla
... jonka sisäreuna on terävä.”
Kemiallisista menetelmistä käytettiin
useimmiten alatietä annosteltavia myrkkyjä, joiden tarkoituksena oli aiheuttaa
keskenmeno tai tappaa sikiö [5u]. Myös
myrkyn nauttimisen suun kautta mainitsevat monet lääkärit, kuten Dioskorides (n.
40–90), Galenos (129–199) ja Soranos
Efesolainen (n. 100-luku) [6b] [5u].
”Jälkiehkäisyn” ohella antiikin roomalaisilla oli käytössään myös oikeita ehkäisylääkkeitä. Useimmiten kyse oli kasvisuutteista [6f].
Vaikka rohtojen tehoon tulee suhtautua
osin kriittisesti jo sen vuoksi, mitä muuta jotkin teokset aiheesta väittivät (esim.
[30]), huuhaaksikaan kirjoituksia ei voi
leimata. Antiikin ehkäisymenetelmiä tutki-

neen John M. Riddlen mukaan [6] resepteistä parhaat ovat osoittautuneet rotta- ja
ihmiskokeissa varsin tehokkaiksi.
Voiton vievät Soranoksen tuntemat
Ferula-suvun kasvit. Niistä eristetty kemikaali, ferujoli, pystyy estämään raskaudet
0,6 mg/kg annoksena miltei täydellisesti
[6g] [31]. Myös monet muut rohdot – kuten Dioskorideen mainitsema pajunkuori
[6h] – vähentävät nykytutkimusten mukaan
hedelmällisyyttä jossain määrin (pajunkuori
50 %).
Lääkärien näkemykset abortista todennäköisesti jakautuivat. Menetelmäkuvausten perusteella näyttää ilmeiseltä, että monet heistä tekivät abortteja. Toisaalta jotkut
heistä kirjoittivat aborttia vastaan, mistä
tunnetuin esimerkki lienee Hippokrateen
vala [32].
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”Sillä lapsi on osa naista, tai hänen sisälmyksiään, ennen kuin
se on syntynyt.” – Rooman keisarikunnan laki

Leonardo da Vincin piirroksia

sitä [6e]. Vaikka Rooman lain mukaan
sikiö oli osa äitinsä kehoa, päätäntävalta lapsen elämästä ja kuolemasta – yhtä
lailla syntymän jälkeen kuin sitä ennen –
kuului yksinomaan tämän isälle [5i].
Pakanallisessa aborttikritiikissä isän
oikeus lapsiinsa olikin toinen keskeinen
teema. Kriitikoiden mielestä abortti oli
loukkaus luontoa, valtiota ja isää kohtaan – mutta ei lasta kohtaan eikä myöskään naista kohtaan, kunhan vain tämä
säilyi toimenpiteestä terveenä. [5i]
Juutalaiset ja kristityt eivät siten
vastustaneet aborttia antiikin maailmassa yksin. Heidän ajattelunsa poikkesikin
pakanamoralisteista lähinnä perusteiltaan: oliko sikiöllä oikeuksia ihmisenä
vai ei?
Käsitys sikiön ihmisyydestä ja tämän
asemasta laillisena henkilönä ei silti syntynyt puhtaasti juutalaisen kulttuurin
parissa, vaan hellenistisessä Aleksandriassa [5j]. Aleksandrian juutalaisten mielestä sikiö on ihminen sekä metafyysisessä mielessä että juridisesti, ja siksi
jopa tuottamuksellisesta keskenmenosta
(syynä väkivallanteko äitiä kohtaan) tuli
rangaista kuolemalla. [5k]
Kuitenkin Aleksandrian juutalaisten
konsensus vaikuttaa mukailleen Aristotelesta siinä, että ihmisalkiot voidaan
jakaa eläviin ja ei-eläviin [5k]. Eksplisiittisesti tämän tulkinnan toivat esille filosofi Filon (n. 20 eKr. – 45 jKr.) [20] sekä
Septuagintana tunnettu VT:n kreikannos
sitä kautta, että keskenmenoa koskevaa
jaetta [21a] oli muuteltu [5k].
Tästä poiketen enemmistö Juudean
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juutalaisista ei pitänyt sikiötä lain edessä ihmisenä vaan osana äitiään [5l]. Kuitenkaan juudeanjuutalaiset lainopettajat
eivät puolustaneet tahallista raskaudenkeskeytystä, vaan keskustelu koski
yksinomaan keskenmenoja ja aborttia
äidin hengen pelastamiseksi [5m].
Gormanin tulkintaa koulukuntien yhteisestä abortin vastaisesta asenteesta
vahvistaa myös historioitsija Josefuksen (37 – n. 100) väite. Tämän mukaan
abortti oli murha ja vastoin juutalaista
lakia, sillä sikiöllä on sielu [22].

emmin kuin UT:n myöhäisimmät kirjat.
Näkemyksissä olennaista oli paitsi
mielipide, myös sen esittäminen kaikkia
yhteisön jäseniä velvoittavana kieltona.
Pakanamoralistien kritiikki ei kyennyt
muuttamaan yhteiskuntaa, mutta Didakhe ja Barnabas tekivät selväksi, että
aborttia kerta kaikkiaan ei suvaittu kristittyjen parissa.
Vuodesta 307 alkaen on tiedossa jopa
eksplisiittisiä rangaistuspäätöksiä abortista: vakiokäytännöksi muodostui 10
vuoden erotus seurakunnasta [5o].

Varhaiset kristityt jatkoivat aborttikysymyksessä juutalaisella linjalla.
Heidän moraalinen mielipiteensä abortista vakiintui muuttumattomaksi [5n]
50–100 vuodessa siitä huolimatta, että
Uusi Testamentti ei puutu asiaan.
Aihetta käsittelevät oppikirjat eivät
tunne eriäviä näkemyksiä [5] [8b], vaikka vuoteen 300 mennessä vähintään
14 kristityn kirjoittajan [23] tiedetään
pohtineen aborttikysymystä tai sikiön
ihmisyyttä.
Maininnoista ensimmäiset kaksi tarkastelivat raskaudenkeskeytystä käytännölliseltä kannalta: abortti on murha,
eikä se siksi sopinut kristitylle, jonka tuli
rakastaa lähimmäistään. Toinen lähteistä, Didakhe-niminen kirkkokäsikirja, ilmaisi asian hyvin suoraviivaisesti: ”Sinä
et saa murhata lasta abortoimalla” [24].
Lähes identtisesti aborttia käsitteli
Barnabaan kirje [25]. Teksteistä ainakin
Didakhe on todennäköisesti kirjoitettu
ennen vuotta 100, ja viimeistään v. 150
mennessä [26] [34], eli mahdollisesti ai-

Filosofisemmat pohdinnat ilmestyivät kristillisiin kirjoituksiin noin vuoteen
200 mennessä. Esimerkiksi Klemens
Aleksandrialainen (n. 150–215) lainasi
teoksessaan Profeetalliset runot tuntemattomaksi jäävää kristittyä, jonka mukaan
enkelit kuljettavat ihmissielun kohtuun
hedelmöityksen hetkellä [5p].
Siteerattu henkilö oli kiinnittänyt
huomiota myös Luukkaan evankeliumin
kohtaan, joka kertoo [21b] Johannes
Kastajan täyttyneen Hengellä jo äitinsä kohdussa. Gormanin mukaan [5q]
tämän näkökulman mainitsi ensi kerran
joko Klemens tai samaan aikaan elänyt
Tertullianus [27a].
Käsitys hedelmöityksestä elämän alkuna ei kuitenkaan tyydyttänyt kaikkia
kristittyjä itsestään selvänä vastauksena.
Sisällöltään monipuolisimmat esitykset
aiheesta kirjoittivat Tertullianus (n. 160–
225) ja Augustinus (354–430) [5r].
Toisin kuin Josefus ja Klemens, Tertullianus ei täysin rinnastanut sielua ihmisyyteen. Sielu syntyy Tertullianuksen

mielestä hedelmöityksessä yhtä aikaa
ruumiin kanssa [27b]. Kuitenkin hän
piti perusteena sikiön ihmisyydelle myös
sitä, onko se saavuttanut ihmisen muodon [27c].
Alkujaan sielun oli synnyttänyt Tertullianuksen mukaan Jumalan henkäyksen yhdistyminen materiaan [27d].
Hän esitti myös, että henkäystä välittää
siemenneste [27b] sen sijaan että Jumala
loisi jokaisen sielun erikseen [5s].
Augustinus oli Tertullianustakin taipuvaisempi tekemään eron muotoutuneen
ja ei-muotoutuneen alkion välillä. Hänen
näkemyksensä abortista oli yhtä kaikki
kielteinen. Vaikka pienen alkion tappaminen ei ehkä olekaan murha, hän korosti tiedon epävarmuutta ja sitä, että alkio on alusta asti Jumalan luomus. [5t]

Tertullianus kirjoitti selväsanaisemmin: ”Syntymän estäminen on vain nopeampi tapa tappaa ihminen.” [28]
Kokonaisuutena länsimaisessa aborttikeskustelussa moni asia ei vaikuta
muuttuneen sitten muinaisen Rooman
ajan. Sisällössä ainoa merkittävä uutuus
on feministinen näkökulma, jonka vuoksi aborttia puolustetaan aggressiivisesti
nimenomaan naisen ehdottomana oikeutena.
Pienempi muutos koskee kristittyjen
näkökulmaa. Nykyisin konservatiivikristityt ovat jokseenkin yksimielisiä siitä,
että ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä.
Sen sijaan antiikin kristityt pohtivat vakavissaan eri vaihtoehtoja – olkoonkin, että
perusteet olivat ensi sijassa aristoteliset.

Toisaalta nähdään, että kristityt ja eikristityt ovat vaihtaneet osia siinä, kumpi osapuoli ilmaisee kantansa kiihkomielisemmin. Arvailtavaksi jää, johtuuko
tämä jollakin tapaa sisällön muutoksista,
vai liittyykö ei-kristittyjen radikalisoituminen vain yleisluontoisesti uskonnonvastaisen kansanliikkeen asialistaan.
Tuomas Kangasniemi
Kuva s. 22: Christoph Ermel;
Kuva s. 23: Franz E. Köhler, Köhler’s
Medizinal-Pflanzen; Kuvat s. 24: Leonardo
da Vinci n. 1511 / Wikimedia Commons
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Ajattelen, siis olen
Tiedostaminen on päivän sana. Sanalla tarkoitetaan sanakirjamääritelmän mukaan jostakin
asiasta tietoiseksi tulemista. Ihmisiä kannustetaan tiedostamaan kulutustuotteidensa taustat,
hiilijalanjälkensä suuruus, ruokavalionsa riskit.
Boikotoi lapsityövoimaa, suosi Reilun kaupan
tuotteita, käytä julkista liikennettä, katso mitä
syöt.
Ihanteena on ajatteleva ja toimiva ihminen,
joka haluaa olla perillä omien tekojensa ja tapojensa vaikutuksista ja puuttua epäkohtiin. Ajatus
on kaunis ja ehdottoman tavoiteltava. Eri asia
on, kuinka se toteutuu käytännössä.
Käytännössä ’tiedostaminen’ on saanut myös
muita merkityksiä. Esimerkiksi kaiken sallivasta
suvaitsevaisuudesta on tullut kuin varkain synonyymi tiedostamiselle – eri mieltä olevat leimataan ennakkoluuloisiksi tiukkapipoiksi, joilta
puuttuu kyky ajatella. Tiedostava ihminen on nykyajan lapsi, joka katsoo kopeana taaksepäin ja
hymähtää historialle.
Silloin muinoin, kun asioita ei tiedostettu,
avioliitto oli pakkopulla, tasa-arvo vain haave,
homoseksuaalisuus oli tuomittavaa, ja oikealle
ja väärälle oli muutenkin olemassa selvät rajat.
Nykyihminen saa tehdä mitä tahtoo, kunhan ei
vahingoita muita eikä riko lakia. Jos se tuntuu
hyvältä, se ei voi olla väärin.
Joidenkuiden mielestä näkyvin muinaisjäänne yhteiskunnassa ovat takapajuiset ja ahdasmieliset uskovaiset. Heitä ei tunnu kiinnostavan
tasa-arvo, eivät hyväksy edes naispappeutta tai
suostu vihkimään homoseksuaaleja pariskuntia.
Eivät liene koskaan kuulleetkaan tiedostamisesta ja omilla aivoilla ajattelusta – on niin paljon
helpompaa tarrautua historiaan.
Moni unohtaa, että valtavirtaa vastaan uiminen ei ole koskaan helpoin tie. On turha väittää,
että joku on kristitty vain siksi, että se on helpointa. Kristityt ovat ihmisiä siinä missä muutkin.
Aina ei ole helppoa säästää seksiä avioliittoon,
käyttää alkoholia hillitysti, yrittää rakastaa lähimmäisiään niin kuin itseään ja rukoilla inhottavien ja vaikeiden ihmisten puolesta. Erilaisuus

tarkoittaa usein myös yksinäisyyttä – ymmärrystä
ei aina heru edes parhailta ystäviltä tai omalta
perheeltä.
Lisäksi erilainen elämäntapa herättää paljon
keskustelua: toiset pilkkaavat, toiset ihmettelevät, ja aina joku haluaa tietää, miksi. Omia
kantojaan on kyettävä perustelemaan. Se vaatii
omista ajatuksista, käsityksistä ja niiden perusteista tietoiseksi tulemista, siis tiedostamista.
Jumalaan uskominen vaatii tietoista ajattelua,
tosiasioiden punnitsemista ja perusteluja, jotka
kestävät kriittistä tarkastelua.
Kuinka moni modernin ajan tiedostavista ihmisistä on itse todella ajatellut omaa elämäänsä, arvojaan ja maailmankatsomustaan? Kuinka
moni menee vain virran mukana, koska se on
helppoa?
Heini Rintala
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Kirjojen Kuninkaan hovi
Kun maan tomusta muovattu ihminen kirjasi

ylös luomiskertomuksen, hän käytti kuvakirjoitusta ja
savitaulua.1 Jumalan kuva painettiin saveen.2 Elämän
Sana sinetöitiin paratiisin joen varrella sydämen lihatauluun.3 Tomuluomuksen sieraimiin puhaltanut Elämän henki teki Kirjoituksestakin Jumalan henkäisemän
– tuntemisensa tuoksuisen.4
Ensimmäinen savitaulu sai jatkoa toisessa.5 Tauluistaan viimeiseen, Aabelin veren kastamasta maasta tehtyyn, Aadam piirsi lopputiivistelmänä Luojansa ihmisparikuvan.6
Eedenistä karkotetun ihmissuvun maanpäällisistä
aarteista kallein, saven kuvaperintö, kasvoi ja kulki polvelta toiselle...7 Nooan arkin uiva, mutta kuiva taulusto
päätyi Araratin vuorille.8
Nooasta polveutuvat kansat uusine kielineen hajotettiin Baabelista yli kaiken maan.9 Kuvat muuttuivat
rautapiirtimien kärjissä nuolenpäiksi.10 Alati kasvava alkukielisten tai käännettyjen, alkuperäisten Kirjoitusten
tai niiden kopioiden taulusto siirtyi Kaldean Uurista
Kanaanin maahan11 ja aina asutun puolikuun eteläkärkeen asti.12
Niili-virran papyruskaisla-arkusta vedettiin ylös piltti, tuleva matkakirjailija.13 Saven sanoma siirrettiin
papyrukseen, kaislasta tehtyyn kirjoitusrullaan.14 Nuolenpäät muuttuivat ruokokynien alla kirjaimiksi.15 Alkoi lain kirjaimen kasvatustehtävä...16 Verellä vihmottu
käärö matkasi kiviset liitontaulut sisältävän arkin sivulla lihaksi tulevan Sanan uhrauksen ja kuoleman kukistamisen kaupunkiin.17
Jerusalemin temppeliin tuli johtava kääröstö.18 Esipihassa luettiin kansalle Kirjoituksia.19
Väentungoksessa juhlijain
kynänä kirjurin kerkeän
sydänsurunsa vuodattain
kieli kirvoitti laulelman.20
Lain kirjan kopio asui kuuloetäisyydellä, läheisessä
kuninkaan linnassa, kirjurin kammion kirjeiden naapurina.21
Ahtaissa oloissa pyhän maan savesta pyöräytettiin
talletusruukut kätkettäville kääröille.22 Pakkosiirtolaisuuden pimeydessä Sanan lamppu soi lohdun valon
ääreensä kumartuneille.23
Kirjanoppineet, jotka olivat perehtyneet mannan syöjille annettuun lakiin, levittivät rullat kaikkiin juutalaisasutusta sisältäviin kaupunkeihin.24 Synagogahuoneen
sydän oli arkki, josta kirja noudettiin palvelusvuorossa
olevalle lukijalle.25
Enteenä tulevasta Uhrista papyrusten tekstejä siirrettiin nyljettyyn nahkaan, pergamenttikääröihin...26

Markuksen evankeliumin viimeinen sivu. Codex
Bobbiensis, Pohjois-Afrikka, 300-400-luku.
(Wikimedia Commons)

Erämaassa valmistettiin tietä Hänelle, jonka tulon Kirjoitukset olivat ennalta nähneet.27
Aika täyttyi.28 Sana tuli lihaksi – kaikui vuorilla ja
laaksoissa, sattui ylhäisiin ja alhaisiin, antoi anteeksi,
pelasti ja paransi, herätti kuolleita, lohdutti murheellisia, ristiinnaulittiin ja ylösnoustuaan lähetti Sanaa
levittämään.29
Ilosanoman muste täydensi Vanhan testamentin Uudella.30 Heprea ja aramea vaihtuivat kreikaksi.31 Rulla
avautui, kaksipuoliset arkit kääntyivät päälletysten ja
sivut sidottiin yhteen - näin syntyi koodeksi, painettavan kirjan isä.32
Jerusalemin valloituksen jälkeen johtaneella kirjastolla ei ollut enää paikkaa tuhotussa temppelissä.33
Mestarin ruumis, seurakunta, oli nyt temppeli,34 jonka
kirjoituskammioissa sanannälkäiset ja hengenjanoiset
kopiokynät rapisivat ennen kirjaamattomalla laajuudella ja julistushalulla.35
25

at:

Raamatun ja VT:n apokryfikirjojen kohd

Lk. 1:63. [2] 1.Ms. 1:27.
[1] Job 10:9; vrt. Jes. 8:1; Hab. 2:2;
[4] 1.Ms. 2:7; 2.Kor.
4.
38:1
Job
vrt.
7:3;
Snl.
[3] 2.Kor. 3:3;
jakeen 1.Ms. 2:4
raja
n
taulu
II
ja
I
[5]
.
2:14; 2.Tim. 3:16
; 4.Ms. 35:33. [7] 1.Ms.
puolivälissä. [6] 1.Ms. 4:10; 5:1-2
. 11:9. [10] Jer. 17:1; vrt.
5:3-32. [8] 1.Ms. 6:14; 8:4. [9] 1.Ms
Ps. 57:5.
6-27. [12] 1.Ms. 46:6.
[11] 1.Ms. 11:31. Taulujatkos: 11:2
. 31:24. [14] Vrt. Job
[13] 2.Ms. 2:1-10; 4.Ms. 33:2; 5.Ms
vrt. Hes. 9:3. [16] Room.
8:11; Jes. 35:7. [15] Mt. 12:20;
5.Ms. 31:25-26; Joos.
7:6; 2.Kor. 3:6; Gal. 3:23-24. [17]
Lk. 13:33; Joh. 5:46; Hepr.
;
25:8
Jes.
5;
10:2
.
1.Sam
6;
24:2
kk. 2:13-15; vrt. 1.Makk.
9:19. [18] 2.Aik. 34:13b-16; 2.Ma
31:10-13; Jer. 26:2,7;
.
5.Ms
[19]
,49.
3,48
,26,4
14:18,23
Neh.12:46; Ps. 27:6;
[20]
9.
14:1
kk.
1.Ma
;
36:10; Bar. 1:14
42:5; 45:2.
Jer. 36:12,20-21; vrt. 2.Aik.
[21] 5.Ms. 17:18; 2.Kun. 11:12;
; 32:14; vrt. 1.Makk. 1:57.
18:3
Jer.
[22]
6:1.
,
30:1; Ester 2:23
Sak. 1:13; vrt. 1.Makk.
9:2;
Dan.
;
29:1
[23] Ps.119:105; Jer.
; Sir. 38:24; Ap.t.
0-11
7:6,1
12:9. [24] 2.Aik. 17:9; Esra
-21; vrt. 2.Ms. 25:10;
15:21. [25] Neh. 8:1-3,13; Lk. 4:16
. 35:11; Ilm. 2:12. [27]
Hepr. 9:4. [26] 2.Tim. 4:13; vrt. 2.Aik
3:8. [28] Mk. 1:15. [29] Jh.
Mt. 3:11; Lk. 1:80; 3:1-6; vrt. Gal.
. [30] Mt. 13:52; 3.Jh. 13.
1:14; Lk. 5:1; 7:22; Ap.t. 10:36-43
2.Tim. 4:13. [33] Lk.
[31] Vrt. Jh. 19:20; Ap.t. 21:37. [32]
. 3:15. [35] Vrt. Esra 4:11;
1.Tim
;
3:16
.
1.Kor
[34]
.
3-44
19:4
16:4; Kol. 4:16. [36] Lk.
Ester 3:14; 4:8; 8:13; Ap.t. 15:30;
1:1; 1.Jh. 1:1-4. [38]
Nah.
;
30:2
Jer.
3;
19:2
Job
24:27. [37]
[39] Lk. 2:35; Hepr.
1.
17:1
;
5,27
13:1
;
8:28
5.Ms. 6:7; Ap.t.
1; Sak. 5:2; Ilm.
10:2
Dan.
2:9;
Hes.
[40]
4:12; Ilm. 19:15.
10:8.
Mt. 24:14; Lk. 8:11;
[41] Vrt. Mk. 16:20; Ilm. 14:6. [42]
60; Jer. 36:32. [44]
97,1
119:
Ps.
[43]
19:12; Room. 10:15.
Vrt. Room. 11:17. [46] Dan.
Vrt. 2.Kun. 17:26; Ps. 137:4. [45]
24:27; 2.Makk. 2:25,30; vrt.
1:3-4. [47] 2.Kun. 17:27; 2.Aik.
21:25. [49] Gal. 2:4; 1.Jh.
1.Kor. 3:22. [48] Srn. 12:12; Joh.
2:19. [50] Hes. 22:25.
[52] Jer. 8:8. [53] Jer. 36:23;
[51] 1.Makk. 3:48; 2.Piet. 3:16.
; Ilm. 22:18-19. [54]
Ap.t. 19:19; Gal. 5:12; 1.Tess. 5:21
2 käännös). [56] 2.Ms.
(199
7
25:1
.
2.Ms
Vrt.
[55]
.
22:2
Ilm.
. [57] 1.Ms. 3:24; Jh.
9-20
10:1
Hepr.
3;
27:1
1;
26:3
25:37;
. [58] Matt. 24:6-7;
3:15
.
2.Tim
;
5-26
16:2
.
Room
;
5:39; 6:68
. Ilm. 22:10.
12:9
Dan.
[60]
2.
89:5
Ps.
vrt. jae 27. [59]
8:5; 11:19b; 16:18. [63]
[61] Vrt. Dan. 5:5,30-31. [62] Ilm.
Jes. 34:4; Ilm. 6:14a. [66]
[65]
8.
21:2
Lk.
[64]
.
Jer. 51:63-64
19:11,13,16. [68] 5.Ms.
Ilm.
[67]
.
7:56
Ap.t.
Ilm. 11:19a; vrt.
Mt. 5:18; Lk. 21:33;
4:1;
Bar.
;
30:8
29:29; Job 19:24; Jes.
19; Jes. 29:18; Hes.
102:
Ps.
Vrt.
1.Kor. 13:8. Ilm. 20:4. [69]
3:16. [70] Jes. 2:3; 51:3-5;
43:11; 44:23-24; Miika 4:8; Mal.
1; Miika 4:2; vrt. 1.Ms.
60:8; 66:18-20; Jer. 8:7; Hoos. 11:1
8:11; Srn. 10:20.

Yleiset lähteet:

illinen Raamattu.
Odeberg, Hugo: Jumalallinen ja inhim
.
kirja
sana
atun
Saarisalo, Aapeli: Raam
ta.
asioi
i
men
Sydä
li:
Aape
,
isalo
Saar
Santala, Risto: Juuret-sarja.
ilmoitus.
Tassia, Mikko: Raamattu - Jumalan
keisarille.
an
Room
Kala
r:
Thiede, Castren Pete
//fi.wikipedia.org/
http:
:
kirja
sana
tieto
a
vapa
a
pedi
Wiki

Kuninkaallista sukua olevat kirjoitukset olivat
aina tunteneet toisensa ja liittyneet palapelin tavoin yhteen.36 Johdatetun todistajaketjun jokainen elävä lenkki oli taltioinut sen, mitä oli nähnyt
ja kuullut.37
Ammoisista ajoista lähtien luotettaviksi tiedettyjä Kirjoituksia oli luettu valkean äärellä, yhteisillä aterioilla, istuessa ja tietä käydessä, temppelissä, synagogissa, kodeissa, seurakunnan kokouksissa – aamuin ja illoin.38 Sydämen lävistänyt Sanan
miekka – elävä ja voimallinen – oli painautunut
suun ja korvan kautta toiseen sydämeen.39
Kokoelma muodosti maanpäällisen kopion Taivaan sanomasta.40 Sitä käännettiin, painettiin ja
levitettiin kaikkeen maailmaan.41 Tiedettiin, että
Päähenkilö on palaava takaisin sitten, kun Sanan
jalat ovat kuljettaneet siemenen kaikkiin kansoihin...42 Totuuden tähden Kirjasta tuli luetuin ja
poltetuin, rakastetuin ja vihatuin.43
Muissa maissa, kulttuureissa, kielissä ja aikakausissa oltiin ilman Kirjan kansan vuosituhantisia perinteitä.44 Huolimattomasti oksastettu
villiöljypuu ei saattanut täysin hedelmin nauttia
jalon öljypuun mehevästä juuresta.45
Kuningasmieliset alamaiset hankkivat hoviin palvelijoita.46 Arkeologeja, historioitsijoita, kääntäjiä, tulkkeja, selittäjiä, opettajia,
soveltajia, esikuvia – lukemattomia oppaita
kaipasi oppilas ymmärtääkseen Kirjoituksia,
sisäistääkseen niiden omimman tulkintatavan
ja kuullakseen Kirjoittajan äänen.47 Lukuisin
nitein tahdottiin kiinnittää lukija Pyhän sanomaan.48
Toki hoviin pyrki myös kätyreitä, tietäjiksi
tai narreiksi kirjavasti pukeutuneita sivullisia, selkä edellä.49 Oli Kuninkaalle vihamielisiä, salakähmäisiä sidoksia.50 Ne tahtoivat
arvostella Kuningasta, häväistä, tuomita
ja repiä riekaleiksi.51 Suosittelivat itseään
tutkittaviksi; vaan kirjoittajansa, valhekynät eivät itse siihen suostuneet.52 Tahtoivat paloitella, vaikka itse olivat kirjurinveitsen ja kokkotulen tarpeessa.53
Muinaisista ajoista lähtien ihminen on
etsinyt ikuisen terveyden ja nuoruuden
salaisuutta.54 Aarrekartta odottaa kannen alla.55 Pyhän sisällä loistaa valo esiripun kerubeihin – paratiisin itäpuolella.56
Välkkyvä ja leimuava Miekka osoittaa
lävistämilleen Tien elämän puun luokse.57
Kirja sähköistyy. Kuvat elävät ruudulla. Jokapäiväiset ahdistukset uutisoidaan salaman nopeudella idästä länteen.58 Niissä tavataan takaisin palaavan Messiaan jalanjäljet.59 Profetioiden
lukittuja ja sinetöityjä sanoja avataan
kuninkaallisten Kirjoitusten sydämeen
kätkijöille.60

Nyt – kuten aiemminkin – kirjan ja kielen
muodonmuutos ennakoi aikakauden vaihdosta.61 Pysyykö sähköinen muoto, vai pyyhkiytyykö se pois Jumalan tuomion salamoiden
iskiessä,62 niin että siitä jää vain muisto, niin
kuin Eufrat-virran pohjaan painuneesta kirjakääröstä?63
Alati tuoreen Kirjan valtaamien on tullut
aika rohkaista itsensä ja nostaa päänsä.64 Kokoon käärittävän kirjan tavoin taivas on pian
väistyvä syrjään.65 Saammeko silloin Johanneksen tavoin nähdä Jumalan liiton arkin taivaan temppelissä?66 Kuningasten Kuninkaana
on Jumalan Sana ratsastava auenneesta taivaasta.67
Maanpäällisellä Elämän Sanan kirjastolla
on jäljellä tuhat elinvuotta, ennen kuin nykyinen taivas ja maa katoavat ja tieto tehdään
voimattomaksi.68 Rauhan aikana pääkirjasto
tulee jälleen olemaan Kuninkaan kaupungin
temppelissä.69 Silloin Israelin kansa on palannut kirjekyyhkyjen tavoin lakkoihinsa – papyrussiltaa takaisin kotiinsa – ja sinne virtaavat
pakanakansat opetusta saamaan.70
Oltermanni

Kuninkaallista sukua olevat
kirjoitukset olivat aina
tunteneet toisensa ja liittyneet
palapelin tavoin yhteen.
Johdatetun todistajaketjun
jokainen elävä lenkki oli
taltioinut sen, mitä oli
nähnyt ja kuullut.

Muusa lukemassa kääröä. Maalaus ruukun
kyljessä. Boiotia, Kreikka, n. 435-425 eKr.
(Wikimedia Commons)
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