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1. Ajatuksia luomisesta ja Luominen-lehdestä

Luominen ry toimittaa
suomenkielellä Creation
Ministries Internationalin (CMI:n) englantilaista lehteä. Esikuvansa mukaan suomalaisen
version
taustavoimat
esittävät lehden ”luonto- ja tiedelehtenä”, joka
esiasenteisesti tukee raamatun ehdotonta ja historiallista oikeellisuutta,
sekä kieltää evoluution
mahdollisuuden.
Yhdistys ei tuo selvästi
esiin sitä, millaisia kristillisiä sidosryhmiä siinä
toimivat henkilöt edustavat. Periaatteellisessa mielessä esim.
Paavalin synodilaiset pitäytyvät lähes yhtä tiukasti raamatun ja
luterilaisten tunnustusten totuusarvoihin.
***
Nykyisen tieteen mukaan maapallon ikä on noin 4,5 miljardia
vuotta, ja se tulee elinkelvottomaksi suunnilleen parin miljardin vuoden kuluttua. Kreationistit pitäytyvät siihen, että raamatullinen, alle 10 000 vuoden ajoitus perustuu ”tieteellisiin
faktoihin.”
***
Katolinen kirkko on jo hieman joustanut luomisajatuksesta
Aristoteleen ja Augustinuksentulkintojen suuntaan, joissa perusoletuksena on ”ensimmäinen liikuttaja.”
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Augustinuksen mukaan Jumala loi kaiken olevaisen yhdellä
hetkellä, mutta antoi olevaiselle kyvyn kehittyä. Jumala istutti siemenet, jotka sitten kehittyisivät ”luonnon päämääräsuuntautuneisuuden” johdattamina.
Tällaisen ajatuksen taakse voidaan nimenomaan evoluutiomielessä hakea tukea mm. Uuden testamentin monista kylväjävertauksista.
***
Kristillisyyden alkuvaiheissa luomisen suhteen oli vallalla useitakin erilaisia näkemyksiä. Kirkongnostilaisiksi määrittelemät
suuntaukset katsoivat, ettei aikaan, tilaan ja muotoihin sidostuvien olemusten luominen edes tapahtunut perimmäisen jumaluuden toimesta. Erillisten muotojen luomisen suoritti heidän
mukaansa Jumalasta jo itsekin eriytynyt olemus, niin sanottu
Demiurgi, jonka he samastivat juutalaisten Jehovaan (yhteen
monista Elohimeista).
***
Luther ohitti osan katolisen kirkon tulkinnoista ja nojautui suoraan raamattuun, vaikka hän toisaalla piti juutalaisia patologisina valehtelijoina (juutalainen valehtelee aina).
***
Ihmisillä on ilmeisesti aina ollut taipumus etsiä ajattelunsa turvaksi ja tueksi jotakin kestävää ja muuttumatonta. Näin siitäkin
huolimatta, että heidän kokemuspiirissään kaikki näyttää olevan alituisen muutosprosessin ja syklisyyden alaista.
Kun ajallisiin ilmiöihin samastunut järkeily ei saa otetta mistään todella katoamattomasta, se alkaa helposti tulkita sellaisiksi osan selvästi katoavista ilmiöistä. Iankaikkinen ja ikuinen
saatetaan nähdä ”rajattomaksi venytettynä ajallisuutena”, josta
vain karistetaan pois kaikki ikävät piirteet (paitsi ei tietenkään
niiltä lähimmäisiltä, jotka joutuvat epäuskonsa takia aivan toisen laatuiseen paikkaan).
***
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Suomalaisessa ajattelussa ei ole vielä yleisessä mielessä tapahtunut yhtä suuria muutoksia kuin esim. Saksassa. Siellä raamatun ehdoton totuusarvo alkoi jo 1800-luvun puolessa välissä
osaksi himmetä, ja raamattua alettiin lukea kirjoitusaikaansa ja
kirjoittajiinsa suhteutettuna hengen tuotteena.
***
Kreationistien ja evoluutioon uskovien näkemykset näyttäisivät
olevan niin kaukana toisistaan, ettei niille löydy edes pienintä
yhteistä nimittäjää.
Tutkijat ovat löytäneet raamatusta monia kohtia, jotka ovat ehdottoman oikeellisuuden suhteen ongelmallisia tai ristiriitaisia.
Muun muassa Vanhassa testamentissa juutalaiset suorittavat
Jumalan suosittamia kansanmurhia, jotka nykyisen eettisen
käsityksen mukaan olisivat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Toisen
Mooseksen kirjan lukemattomat pakolliset uhrimenot muistuttavat pikemminkin pakanallista mustan (tai animaalisen) magian harjoittamista kuin yhteyden ottoa johonkin todelliseen jumaluuteen.
***
Yksi yhdistävä näkemys voisi löytyä Johanneksen evankeliumin
alusta:
Siinä Sana, eli kaiken ehdollistumaton ydinolemus, oli alussa
Jumalan tykönä ja Jumalana. Se tarkoittanee, että kaikkeuden
muuttumattomat, puhtaasti henkiset olemukset ja tietoisuus
(elämä) ovat ja pysyvät ajattomuuden piirissä.
Evoluutio tulee kuvaan vasta ”pimeydessä”, eli ajan ja tilan syntymän (alkuräjähdyksen) jälkeen hitaasti erilaistuvien elämänmuotojen (kuten lihallisen ja psyykkisen ihmiskunnan) ja tajunnallisten samastussuuntien mukana.
***
Keskiaikainen opettaja, Mestari Eckhart näyttää tietäneen, että
raamatun ajoitukset eivät sananmukaisesti tulkiten ole totuu-
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denmukaisia (luomispäivät voitaisiin tosin tulkita pitkiksi kehityskausiksi). Hän toteaa eräässä saarnassaan:
”Olen sanonut usein, että Jumala luo tätä koko maailmaa juuri tässä hetkessä. Kaiken mitä Jumala teki kuusituhatta vuotta
sitten tai kauemmin – kun Hän teki tämän maailman – Hän luo
juuri nyt, aivan hetkessä.”
Eckhart puhuu Johanneksen evankeliumin alun tapaan ”luomisesta ajattomuudessa”, josta aikaan ja tilaan muodostuva ”suhteellinen elämä” saa sisimmän (henkisen ja sielullisen) olemuksensa ja ilmennystä säätelevät lait. Lakien puitteissa erillistyneet olemukset pyrkivät aikojen (ehkä jopa iankaikkisuuksien)
saatossa rakentumaan ”Jumalan kuviksi” siinä määrin, kuin se
muotojen puitteissa ylipäänsä on mahdollista.
***
Näinä aikoina on esitetty, että eletään totuuden jälkeistä aikaa
– ikään kuin totuus olisi jossakin aikaisemmassa vaiheessa jo
tullut saavutetuksi!
Väite saattaa nojata siihen, että ihmiset ovat kyllästyneet auktoriteettien esittämiin ”totuuksiin” ja tarttuvat kaikkeen sellaiseen, joka jollakin tapaa poikkeaa entisestä.
Jonkinasteinen kapinahenki saattaa olla istutettu ihmisten (aikuistenkin) sisäiseen olemukseen pitämään huolta siitä, ettei
ulkoisiin auktoriteetteihin takerruta liian pitkäksi aikaa.
***
Turvallisuuden tarpeen lisäksi ihmisyyteen on aina kuulunut
myös aimo annos ”hengellistä laiskuutta”, joka ilmenee siinä,
etteivät ihmiset vaivaudu käyttämään kaikkein arvokkainta
”leiviskäänsä”, mahdollisuutta ajatella omilla aivoillaan.
***
Uskonnollisissa näkemyksissä nousevat usein esiin subjektiiviset (psyykkiset) kokemukset, joiden esittämisessä ei aina edes
pyritä objektiivisuuteen.
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”Maallisen elämän” tarkoitus lienee opettaa ihmisille suhteellista objektiivisuutta, josta he kuitenkin rakentavat omia subjektiivisia näkemyksiä.
Useimpien uskontojen syvin tavoite lienee kuitenkin pyrkimys
objektiiviseen henkiseen todellisuuteen, joka teologisin termein
on löydettävissä ainoastaan Jumalassa.
***
Tajunnallinen ”erossa olo Jumalasta” määritellään niin sanotuksi perisynniksi, joka johtuu ihmisen kykenemättömyydestä
tiedostaa muuttumaton todellisuus välittömästi omassa olemuksessaan.
Johanneksen evankeliumin Jeesus lupasi näyttää seuraajilleen
totuuden (mikäli he kypsyisivät sen vastaanottamaan). Vasta
totuuden tietoinen kokeminen vapauttaisi heidät ajallista, ainakin osittaiseen katoavuuteen ja katkonaisuuteen johtavista ehdollistumista.
***
Ihmiset hakevat ”totuutta” erilaisten ajatusmuotojen piiristä,
jotka ovat kaikki pelkkiä symbolisia viitteitä johonkin ajasta
riippumattomaan olemiseen ja olemukseen.
Kreationismi ja evoluutioteoria ovat ehdollistuneita ajatusmuotoja, jotka eivät edusta muuttumatonta todellisuutta, vaan ovat
kumpainenkin yhä luonteeltaan ”makuasioita” – kuten filosofi
Nietzsche olisi asian ilmaissut.
***
Erityisesti luterilaisuuden piirissä on karsastettu mystiikkaa ottamatta huomioon, että kristillisyyden perusolemus, Nasaretin
Jeesus (samoin Paavali), oli itsessään todellisen mystiikan esikuva. Hänen sanotaan saaneen kaiken suoraan Isältään ja olleen sisäisesti yhtä Isänsä kanssa.
Todellisen mystiikan tarkoitus on avata kaikki mysteerit niin,
että ne ilmenevät puhtaassa tietoisuudessa (ajatusten ja tuntei-
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den yläpuolella) muuttumattomina, ajattomina alkuolemuksinaan (joissa ei ole ”vaihteen varjoa”).
Skeptikot saattavat tietenkin pitää ajattelun ylittäviä tiloja hallusinaatioina (jollaisia ne toki usein ovat), mielikuvituksen
tuotteina tai tajuttomuutena, koska sellaiset lienevät hyvin harvinaisia, eikä niistä voida antaa kovin tyhjentäviä kuvauksia käsitteellisin keinoin.
Augustinus sanoi, että Jumala liikkui hänen mielikuvituksessaan – mielikuvituksessa liikkuvat tosin lähinnä vain mielikuvat, jotka ovat koetun elämän heijastuksia. Mieli on porras, joka
on siivottava turhuuksista ja typeryyksistä, että tietoisuus voisi
vapaasti kohota sen yli ”kolkuttelemaan ikuisuuden ovia.”

2. Ajatuksia ylösnousemuksen ehdoista

Kristillisen kirkon piirissä on kehitelty näkemys, että ylösnousemus tapahtuu armon ja uskon kautta – todennäköisesti tosin
vasta viimeisenä päivänä.
Viimeisenä päivänä herättäminen nojaa lähinnä Johanneksen
evankeliumin kuudenteen lukuun, jossa ”herättäminen” edellyttää Kristukseen liittymistä, Pojan näkemistä (sisäistä kokemista), Isän vetoapua sekä ”Kristuksen veren ja lihan (henkisen
olemuksen) syömistä (siitä tietoiseksi tuloa) ja Kristuksessa sisäisesti pysymistä (ei vain tilapäisiä ekstaattisia tiloja).”
Ylösnousemus ajoitetaan yleensä fyysisen kuoleman jälkeiseksi
tapahtumaksi, kun se monien evankeliumien antamien viitteiden mukaan tulisi tapahtua jo elinaikana.
Selvimmin tämän edellytyksen tuo esiin Tuomaan evankeliumi,
jonka 59. sanonta esittää: ”Etsikää häntä joka elää (ajatonta),
ettette kuolisi. Kuoltuanne te ette voi löytää häntä, vaikka haluaisittekin.”

13

Sanonta toteaa, että ihminen säilyttää tajuisuutensa myös kuoleman jälkeen, mutta sillä ei enää ole samoja mahdollisuuksia
laajeta ja syvetä kuin fyysisen elämän aikana, vaan se ajautuu
jonkinlaiseen maallisten kokemusten subjektiiviseen sulatteluvaiheeseen. Tajunta ei siten irtoa ajallisuudesta, vaan joutunee
työstämään niistä pois kaikki jännitteet ja aikasidonnaisuudet.
Matteuksen evankeliumin 18. luku edellyttää ylösnousemukselta, että henkilö on ensin muuttanut tietoisuutensa painopisteen
pois ulkoisista ja tilapäisistä asioista, eli kääntynyt. Sen jälkeen
hänen mielensä pitäisi vielä tyhjentyä kaikista ehdollistumista
niin täydellisesti, että häntä voidaan kuvaannollisesti pitää pienen lapsen (joka ei vielä osaa sanoa ”minä”) kaltaiseksi.
Johanneksen evankeliumin kolmas luku toteaa, ettei ihminen
voi päästä (varsinaiseen) Jumalan valtakuntaan ellei hän synny uudestaan ylhäältä – ellei hän tule sisäisesti täysin (pysyvästi) tietoiseksi henkisestä olemuksestaan henkisessä olemuksessaan (ajattomasta elämästä itsessään). Pysyvästi ylhäälle (henkeen) syntymisellä ei siten tarkoitettane mitään ”kanan lentoa”,
joka on äänekäs ja lyhyt eikä muuta kanan sisäistä tai ulkoista
olemusta.
Uuden Testamentin ydinsanoman mukaan ylösnousemuksen
tulisi tapahtua elinaikana, jolloin ihmisyydessä ovat läsnä kaikki olemuspuolet (fyysinen, psyykkinen, sielullinen ja henkinen).
Ne kaikki pitäisi kyetä saattamaan keskenään vuorovaikutukseen niin, että tietoisuuden keskus olisi henkisissä olemuksissa.
Sellainen ei tietenkään ole saavutettavissa pelkästään ihmisen tahtoponnistuksin, vaan se edellyttää henkisten olemusten myötävaikutusta – niin sanottua armoa. Mestari Eckhartin
mukaan jumalallinen armo ei toimi inhimillisen sattumanvaraisuuden tapaan, vaan omien ehdottomien lakiensa mukaan.
Jumalan on vuodatuttava sielun korkeimpaan olemukseen heti,
kun inhimillinen tajunta on vapautunut kaikista maallisen elämän aiheuttamista ehdollistumista.
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Vapautumisen prosessiin itseensä sisältyy jo paljon henkistä
apua, jossa todellinen omatunto (ei siis lauman ääni) eli syvempi ja suorempi ymmärrys alkaa saada määräävän aseman mentaalisessa olemuksessa.
Ylösnousemuksen edellytyksiä voitaneen kuvata siten, että mitä
keventyneempi ihmisen tajunta on kaikkien ajallisten ja katoavien asioiden (aineen, vallan ja kunnian) suhteen sitä lähemmäs
ajattomuutta hän voi sisäisessä olemuksessaan kohota. ”Jumalaton filosofi” Nietzsche kuvasi ihmisen tajuntaa ajallisessa pitävää voimaa oivallisesti ”painavuuden hengeksi”, Johanneksen
evankeliumi ”tämän maailman ruhtinaiksi” ja Paavali ”tämän
maailman hengeksi tai valtiaiksi.”
Kun puhutaan ”kuolleiden ylösnousemuksesta”, täytyy muistaa,
että raamatussa kuolleella käsitetään usein kaikkia sellaisia,
joissa ei ole pysyvää ”elämää itsessään.” Tässä mielessä kuollut on kyllä tajuinen, mutta tajunta on rajoittunut hänen omiin
ehdollistumiinsa. Matteuksen 8. luvussa Jeesus toteaa omituisesti: ”Antaa kuolleiden haudata kuolleensa.” Fyysisesti kuolleet eivät tietenkään hautaa ketään, joten lausuma tarkoittanee
aivan tavallisia ”lihallisia ja psyykkisiä (ei hengessä heränneitä,
ylösnousseita)” ihmisiä.
Monet kristinuskon ydinteemat on muotoiltu pitkän historiallisen prosessin kautta, jossa ei ole vältytty popularisoinnilta,
demokratisoinnilta, yksinkertaistamiselta ja konkretisoinnilta.
Prosessin tuottamat tunnustukset eivät siten hetikään kaikilta
osin vastaa suoraan evankeliumeista saatavia näkemyksiä.
Evankeliumitkin ovat tietenkin evankelistojen tulkintoja joitakin vuosikymmeniä aikaisemmista tapahtumista ja niiden merkityksestä, mutta ne lienevät kuitenkin alkuperäisempiä kuin
kirkolliset päätelmät, joihin on sekaantunut sekä maallista että
hengellistä valtapolitiikkaa ja tietämättömyyttä.
Totuus itsessään on tietenkin muuttumaton eikä ”häiriinny”
inhimillisistä tulkinnoista. Sanotaanhan raamatussakin, ettei
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Poikaa ja Isää (korkeimpia henkisiä todellisuuksia) voi mikään
inhimillinen toiminto pilkata.
Tulkintojen suhteellinen merkitys on siinä, kuinka hyvin ne voivat edistää ihmisten sisäistä kasvua ensin ajallisen ymmärtämiseen ja sitten siitä pois oppimiseen – kaiken välittömään tiedostamiseen itsessään.

3. Armo ja usko – vai ansio ja teot?
Kristinuskon piirissä on hyvin
pitkään ja kiivaasti keskusteltu
otsikon esittämistä käsitteistä.
Asetelmat ovat usein kärjistyneet niin, että on alettu käyttää sanoja ”vain ja ainoastaan”
silloinkin, kun olisi kannattanut paneutua tarkemmin asioiden kaikkiin ulottuvuuksiin.
Käsitteiden pohdinta olisi saattanut poistaa perustan turhilta
vastakkaisuuksilta, jotka ovat
aiheuttaneet jyrkkää jakoa oikea- ja vääräoppisiin.
***
Apostoli Paavalin tulkitaan korostaneen pelastumista pelkän
uskon varassa, kun taas Jaakobin katsotaan edellyttäneen myös
tekoja. Olennainen asia on tietenkin se, mitä Paavali uskolla ja
Jaakob teoilla tarkoittivat?
On hyvin epätodennäköistä, että Paavali olisi tarkoittanut uskolla pelkästään yhdessä sovittujen tai kirjallisuudesta löytyvien sanallisten käsitteiden kirjaimellista uskomista. Sellainen
usko on hieman samantapaista kuin ns. yleinen mielipide: se
nojaa lähinnä ihmisten laatimiin ajatusmuotoihin (riivaajien

16

viisauteen), joiden pysyvyys on varsin kyseenalaista (ellei niitä
jatkuvasti vahvisteta).
***
Todellisin usko on sisäinen tila (tai ainakin sen esiaste), joka ei
enää nojaa ulkoa tulleisiin käsitteisiin, vaan havaitsee suoraan
ja välityksettä, miten asiat tosi olemuksissaan ovat.
***
Jaakob ei hänkään todennäköisesti tarkoittanut, että pelkästään hyvää tekemällä ihminen voisi ostaa itselleen pääsylipun
taivaaseen. Hän esitti lähinnä sitä, että todellinen usko on sisäinen tila, joka ilmenee täysin luonnostaan – ilman mentaalista
motivointia – hyvyytenä ja hyvinä tekoina.
***
Usko saattaa perustua luulotteluun, tietämättömyyteen tai pelkoon – hyvät teot voivat olla teeskenneltyjä tai pakonomaisia:
koska ihmiset ovat yhä ”ensimmäisen Aadamin kaltaisia”. He
ovat vasta kasvattamassa ja kehittämässä ”eläviä sielujaan”.
Heillä ei vielä ”ole paljon”, joten heiltä ei todennäköisesti kovin
paljon voida edes vaatia (omaa suhteellista autuuttaan varten):
mutta tuskin heille sentään puolivalmiissa tilassa mitään ihmisyyden lopputodistusta (jumalallisuutta) luovutetaan!
Lopputodistuksen saanevat vain ne harvat (Kristuksen päälle
pukeneet), jotka voivat todeta koko ihmisyyden suhteen: Consummatum Est – se on täytetty!
Muuan saarnamies totesi hiljattain televisiossa, että Jumala on
lempeä persoona.
Kirkasta tähtitaivasta katsellessa voi saada vaatimattoman kuvan Jumalan aikaan ja tilaan rajoittuvan ilmauksen suunnattomuudesta. Jumalan ajattomasta ja ikuisesta luonteesta ihminen ei tiedä mitään ennen kuin hän on päässyt irti ajallisuuden
synnyttämistä ehdollistumistaan.
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Pyhinä pidetyistä kirjoituksista löytyy tietenkin runsain mitoin
Jumalan luonnehdintoja, jotka useimmiten sisältävät turhankin paljon inhimillisen kokemuksen aiheuttamaa väritystä ja
vääristystä (ihminen on tehnyt Jumalan omaksi kuvakseen).
”Minä olen se mikä Minä olen” – ikuinen olemus kaikessa ja
kaiken sisimpänä olemuksena, josta ajallisin käsittein ei voida
sanoa mitään.
Ihminen toki voi (ja hänellä olisi syytäkin) yrittää päätellä, mitä
Jumala ei ole: ja luopua sitten kaikesta sellaisesta!
***
Monet ovat päätelleet, että kaikki ilmenevä on Jumalan vastaista (perisynnin saastuttamaa) – Jumalasta erilleen ajautunutta
– ja ettei ilmennyt voi palata takaisin muuta kuin armon ja sitä
välittävän sovituksen kautta.
Tällainen ajatus sitoo ja ehdollistaa Jumalankin aikaan ja tilaan.
Se tekee Hänestä puutteellisen, jonka pitää korjailla virheitään
ajassa ja tilassa tapahtuvien tekojen avulla.
***
Luonnossa on omat lakinsa, jotka pätevät ajallisiin ja rajallisiin
ilmiöihin. Ihmisen toimintoihin liittyvät lait – Mooseksen lait
mukaan lukien – ovat peräisin lähinnä yhteisöelämän kokemuksista.
***
Psalmi 19:8 ja Jaakobin kirjeen 1:25 puhuvat täydellisestä laista, joka virvoittaa ja vapauttaa sielun katoavaisuuden tai katkonaisuuden rajoista. Se on sisäinen laki, jota ei kaipaa päivityksiä.
Armo lienee täydellisen lain yksi ominaisuus. Ilmennyksen
puitteissa jokainen saa kasvaa yritysten ja erehdysten myötä
omaan mittaansa – Lina Sandellin sanoin: joka aamu on armo
uus! Aina voi yrittää parantaa juoksuaan.
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Apostoli Paavali symboloi koko elämää juoksulla, jota ei kannattanut suorittaa umpimähkään, vaan siinä oli syytä ottaa mallia voittajasta. Hän oli omien sanojensa mukaan itse juoksunsa
päättänyt ja saamassa siitä vanhurskauden seppeleen.
Paavali näyttäisi siten puhuvan myös omakohtaisen ponnistusten tuottamista ansioista, jotka ovat olleet johtamassa sellaisen
armon laskeutumiseen, joka ei ole jokapäiväiseen elämään kuuluvaa, vaan johtaa kaiken ajallisen ylittämiseen.
Se lienee aivan samaa armoa, jota Jaakob kuvaa ylhäältä tulevana viisautena, jossa ei ole vaihteen varjoa – muutosta.
***
Teot sinänsä eivät todennäköisesti ole milloinkaan tehneet ketään autuaaksi – ei edes kantaisä Aabrahamia, jota arvostetaan
sen johdosta, että hän oli valmis surmaamaan ainoan poikansa.
Tämä julma tarina lienee kuitenkin alun perin tarkoitettu allegoriaksi, jossa ainokainen poika symboloi ihmisen persoonallista, itsekästä minuutta, josta ihmisen tulisi olla valmis ehdoitta
luopumaan – asettamalla se kuvaannollisesti uhrialttarille tai
ristille (ts. kadottamalla katoava elämännäkemyksensä).
Mistään fyysisen kehon uhraamisesta tässä ei tietenkään ole
kyse, vaan tajunnan kääntämisestä pois itsestään, jolloin siihen
voi syntyä tyhjä tila jotakin aivan toisen laatuista varten.
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4. Autuaita ovat keventäjät hengessä

Vuorisaarna
määrittää
autuaiksi eli taivaskelpoisiksi ”hengessään köyhät”
eli sellaiset, jotka ovat
sekä aineellisessa että
psyykkisessä mielessä sisäisesti vapaita kaikesta
maallisesta ja ulkoisesta.
Tällaiset henkilöt ovat tavallaan ”keveitä hengessä” tai pikemminkin ”keveitä mielessä.” He eivät tietenkään ole kevytmielisiä
– he vain ovat karistaneet mielestään vetovoiman kaikkea tilapäistä, turhaa ja katoavaista kohtaan.
***
Joulun jälkeen monet ainakin suunnittelevat liittyvänsä ”keventäjiksi lihassa”, sillä juhla- ja vapaa-aika on saattanut osaltaan
”vahvistaa kehollista olemusta.” Jotkut päättävät ruuan määrän
lisäksi kiinnittää entistä enemmän huomiota ravinnon laatuun.
Kehon suhteen oman tilan tarkasteluun kelpaa vaaka ja peili,
kun taas mielen tilanteen hahmottaminen ei ole yhtä yksinkertaista. Varmaa on vain se, että myös mieli voi paisua ja täyttyä
liiaksi ”lihallisista (maallisista) ja turhanpäiväisistä asioista.”
Nykyinen viriketulva on entisaikoihin verrattuna aivan käsittämätöntä, ja sen ”henkinen ravintoarvo” on keskimäärin ottaen
varsin heikkoa – osaksi jopa kelvotonta.
Työelämän psyykkiseen kuormitukseen saatetaan kyllä kiinnittää hieman huomiota, mutta ei paljonkaan vapaa-ajan virikkeiden laatuun.
***
Elämää voidaan down-shiftata eli leppoistaa. Sellainen ei kuitenkaan automaattisesti johda kestäviin tuloksiin, mikäli va-
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pautuva aika käytetään pelkkään ”mukavuuden maksimointiin”, joka lähinnä entisestään kasvattaa nautinnon halua ja
synnyttää ”henkistä anemiaa.”
Ihmisen ”ulkoinen ja sisäinen makuaisti” tottuvat hyvin nopeasti kaikkeen helppoon, mukavaan, makeaan ja maustettuun.
***
Taipumus omaksua pureksimatta toisten valmiita näkemyksiä,
yleisiä kiintoajatuksia ja mielipiteitä on tottumista ”esikypsytettyyn psyykkiseen pikaruokaan.” Silloin oma ajattelukyky ei pääse kehittymään ja tuottamaan omakohtaista ymmärrystä, jolla
vasta olisi pitempiaikaista merkitystä elämän ja yksilön itsensä
kannalta.
***
Tuomaan evankeliumi kehottaa ”paastoamaan maailmasta”,
mikä ei välttämättä tarkoita fyysistä pois vetäytymistä, vaan
eräänlaista sisäisen etäisyyden pitämistä eli liiallisen samastuksen välttämistä ohimenevien ilmiöiden suhteen.
Monet askeetit ja munkit ovat paenneet maailman mahdollistamia virikkeitä, jolloin heidän sisäinen olemuksensa ei altistu
luonnollisille koetuksille, jotka vasta testaisivat sen kestävyyden. He eivät ole huomanneet, että henkisyyteen pyrkivä ihminen voi aivan hyvin elää tässäkin maailmassa, kunhan hän ei
vain elä maailmasta.
***
Kun puhutaan ”keventämisestä hengessä”, täytyy tietenkin huomata, että kyse on ennen muuta psyykkisistä asioista, sillä henkeä ei ole ”mikään mikä pihisee!” Henki on kaikkien asioiden
takainen jakamaton ja erillistymätön perusta.
***
Yksi keventämisen osa-alue on turhan murehtimisen lopettaminen, joka ei tietenkään merkitse vastuuttomuutta ja järkevän
suunnittelun välttämistä. On turha odottaa, että ihminen hallit-
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sisi kaikki kohdalleen tulevat tilanteet – hän voi kuitenkin yrittää sopeutua niihin parhaan kykynsä mukaan.
Vasta kun aletaan puhua todellisesta henkisyydestä, astutaan
sellaisen tietoisuuden ja voimien piiriin, josta käsin elämän hallinta tulee mahdolliseksi. Sellaiseen vaaditaan tosin ”keventymistä kaikesta” – niin että ”sydän” voi kohota vapaana sitä kohden, jossa ei ole koskaan ollut mitään raskasta.
***
Matteuksen 11. luvussa Jeesus tosin kutsuu luokseen kaikkia
raskautettuja, mutta todennäköisesti sillä edellytyksellä, että he
ovat jo sisäisesti valmiita irrottamaan otteensa elämän ulkoisista asioista ja ottamaan sitten vastaan ”alkuperäisen keveytensä”
– evankeliumin lupaaman sisäisen rauhan ja levon.

5. Autuaita ovat täysin syrjäytyneet

Jos otsikon väite
esitettäisiin vaikkapa Uutisvuodossa,
määriteltäisiin
se
todennäköisesti fiktioksi, koska yleinen
mielipide pitää syrjäytymistä hyvin negatiivisena asiana.
”Autuas syrjäytyminen” ei tarkoita tavanomaista sosiaalista ahdinkotilaa, vaan sisäistä vapautuneisuutta kaikista tilapäisistä ilmiöistä.
Vuorisaarna symboloi tätä ”hengellisenä köyhyytenä” – mielen
tilana, jonka vakaus ei millään tavalla riipu siitä, onko kyseinen
henkilö saavuttanut vaurautta, valtaa tai kunniaa.
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Raamattu viittaa asiaan myös paljon karrikoidummalla tavalla
edellyttäessään opetuslapsiksi pyrkiviltä irrottautumista kaikista läheisistään. Karkea kuvaannollinen esitys ei tietenkään tarkoita sitä, että lasten pitäisi välittömästi ja konkreettisesti hylätä vanhempansa ja sisaruksensa ja turvautua sitten johonkin
uskonyhteisöön. Sanoman ydin edellyttää ainoastaan sisäistä
vapautumista kaikista automaattisista asenteista, jotka nojaavat ”luonnolliseen itsekkyyteen ja itsekeskeisyyteen.”
”Hengellisesti arvokas syrjäytyminen” ei merkitse välinpitämättömyyttä, vaan sitä, että ihminen nousee tavanomaisten sosiaalisten ehdollistumiensa yläpuolelle ja alkaa hahmottaa elämää
ilman ”luonnollisia ennakkoasenteita (minuuden luomia silmälaseja).”
Paavali kuvaa 1. Korinttolaiskirjeessään sellaista rakastamisen
tapaa, joka on mahdollista ainoastaan ”täysin syrjäytyneelle.”
Tavallisessa rakkaudessa on aina mukana oma minuus ja siihen
läheisesti liittyvät ihmiset ja asiat. ”Luonnollinen rakkaus” etsii
useimmiten omaansa ja muistelee kärsimäänsä pahaa – koska
se on kytköksissä minuuteen. Paavalin määrittelemä rakkaus
kohdentuu yhtäläisesti kaikkeen ja kaikkiin – se on auringon
kaltaista, joka valaisee ja lämmittää, mikäli kohde itse ei etsiydy
siltä varjoon (valkeus loisti pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt).
Kaikki evankelistat todistavat ”autuaan syrjäytymisen” puolesta
kirjatessaan, että vasta tavanomaisen (katoaviin ilmiöihin samastuvan) elämänsä kadottaminen voi johtaa todellisen (pysyvän, henkisen, jumalallisen) elämän löytämiseen.
Mestari Eckhart kuvasi tällaista persoonaa (tai pikemminkin
persoonatonta olemusta) siten, että hän (Jumalaa rakastava)
kykenee luopumaan koko maailmasta yhtä helposti kuin kananmunasta (Quintin luokituksessa saarnan 30 lopulla).
”Autuas syrjäytyminen” ei tietenkään tarkoita sitä, että yritetään korvata oma tahto ja ajattelu yleisellä mielipiteellä. Oman
tahdon ja vastuun luovuttaminen muille olisi lähinnä taantu-
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mista takaisin laumahenkisyyteen (tai pikemminkin laumamielisyyteen). Filosofi Nietzsche viittasi tällaiseen ”paluutaipumukseen” todetessaan, että ”vanhempi on ilo laumassa kuin ilo
minässä.”
Oman tahdon ja yksilöllisyyden muodostuminen on luonnollinen ja välttämätön osa ihmisen mentaalisen olemuksen kehitystä. Laumahenkisyydestä ei voida suoraan hypätä henkisyyteen, vaikka sellaista usein yritetään ja suositellaan, koska yksilöllistyminen tuo korostetusti esiin itsekkyyttä ja alemman
mentaalisen olemuksen (älyn) luomuksia.
Muuan vertailevan uskontotieteen professori totesi esitelmässään, että ihmisen pitää tulla ”rikkaaksi” voidakseen tulla oikealla tavalla ”köyhäksi.” Hän tarkoitti rikkaudella sekä fyysisiä että psyykkisiä asioita (vaurautta, valtaa ja kunniaa), joista
ihmisen tulisi olla sisäisesti valmis täydellisesti irrottautumaan
voidakseen minkään ”maallisen vetovoiman” vastustamatta kohota kaiken ehdollisen ja katoavaisen yläpuolelle – henkeen, jumaluuteen.

6. Avoimeen vuorovaikutukseen kirkoissakin

Monissa
seurakunnissa
aiotaan lisätä seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia eri toimintoihin. Vuorovaikutuksen
lisääminen on tietenkin
hyvä ja aktivoiva asia, mikäli sille luodaan riittävän
avoimet puitteet, eikä vain
panna jotakuta lukemaan sisältä ylhäältä määriteltyjä kohtia
Raamatusta tms.
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Kirkoista rakennuksina saatetaan ajatella, että ne on rakennettu upeiksi Jumalan kunniaksi. Jumala ei varmaan itselleen kaipaa mitään maallisia rakenteita (jo pelkkä linnunratakin riittää), mutta ”ihmisten sydämien ylentämistä Jumalan puoleen”
– tai ainakin hieman ylemmäksi – ylevät rakennelmat voivat
osaltaan auttaa.
***
Seremonioiden ja virsien lisääminen tai päivittäminen ei ratkaise mitään, koska ne edustavat lähinnä Paavalin mainitsemaa
”helisevää vaskea tai kilisevää kulkusta.” Kaiken lisäksi ”veljesuskontomme” ortodoksisuus on seremoniallisissa toimissa täysin ylivertainen.
***
Mitä olisi vuorovaikutteinen saarna, jossa seurakuntalaiset voisivat esittää välittömästi kysymyksiä tai kannanottoja esiin tuleviin asioihin? Saarna voisi olla johdatusta ja alustusta tärkeiksi katsottuihin asioihin. Saarnastuolia ei nykyisten äänentoistolaitteiden aikaan ole tarpeen käyttää, joten pappi voisi asettua
seurakunnan tasolle.
Olisiko sellaiseen valmiutta – voitaisiinko sellaista alkaa yhdessä harjoitella, vai olisiko parasta aloittaa keskustelu vasta saarnan jälkeen, jolloin kuulijoiden on tosin vaikea enää saada otetta eri teemoista?
Lienee selvää, että mitään ateistien ja fundamentalistien välisiä
”kukkotappeluita” ei kannata järjestää. Osallistujilla tulisi olla
yhteinen halu saada selkoa elämän perimmäisiin asioihin.
Voidaan vastata, että seurakunnissa on jo raamattupiirejä yms.
keskustelua haluaville. Sellaiset mielletään kuitenkin helposti
soveltuviksi ainoastaan ”tunnustuksiin sitoutuneille.”
***
Helsingissä on jo kokeiltu ”saarnakaljoja kapakassa”, mikä vaikuttaa Suomen oloissa hieman luonnottomalta ratkaisulta. Siinä pappi ”ikään kuin nöyrtyy ja laskeutuu syntisen kapakan
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kaljanhöyryiseen ilmapiiriin”, johon todennäköisesti vain harvat vakavat sanankuulijat häntä seuraavat. Lisäksi saattaa olla
niin, että kapakassa jo saarnan aikaan oleskelleet tuntevat olonsa vaivautuneeksi, kun pappi astuu heidän reviirilleen.
***
Tiedetään, että keskiajan saarnamiestä, Mestari Eckhartia tultiin kuulemaan jopa satojen kilometrien päästä jalkaisin. Hän
saattoi pitää varsin lyhyitä – mutta kiinnostaviksi rakennettuja, ”kuulijoiden iholle tulevia” saarnoja. Silloin ei tosin ihmisten
aika tärväytynyt tv:n lapsellisten viihdesarjojen tai urheilukilpailuiden katseluun.
***
Keskustelua ei enää nykyisin voida rajata (Paavalin synodin toiveista huolimatta) tiukasti”kristillisen esiymmärryksen puitteisiin.” Tämän päivän ajattelevaa ihmistä ei tyydytä se, miten
asian on joskus vakuutettu olevan. Ihminen kaipaa entistä paremmin perusteltuja näkemyksiä, jotka tyydyttävät myös hänen
järjellistä olemustaan. Järkeilyn ylittäviä asioitakin jää vielä jäljelle aivan riittävästi.
***
Keskustelun tiukka rajaaminen ”turvallisiin puitteisiin” juontaa
varsin suurelta osin Paavalin nimissä laadituista niin sanotuista
Pastoraalikirjeistä, joiden kanonisointi ”kanonisoi” samalla kirkon poissulkevan ja jopa vihamielisen suhtautumisen kaikkia
toisinajattelijoita kohtaan.
Teologian tohtori, pastori Kari Kuula toteaa Vartija lehdessä
v. 1996 (otsikolla”Harhaoppista karta”), että Pastoraalikirjeet
määrittivät kaikki poikkeavat näkemykset ”saatanalliseksi eksytykseksi”, jota vastaan voitiin ”taistella” väheksymällä, demoralisoimalla, harhaoppisiksi leimaamalla ja aitoa keskustelua
välttämällä.
Kuulan mukaan nuo kirjeet (ahdistava käsikirja) ovat osaltaan
vaikuttaneet siihen, että toisinajattelijat on kautta kristillisen
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tradition eristetty yhteisön ulkopuolelle siten, ettei kukaan ”oikeaoppinen” antautunut keskusteluun heidän kanssaan. Eräs
syy tähän saattoi olla se, että uudempien näkemysten edustajilla oli usein (ja saattaa yhä olla) paremmat ja henkilökohtaisemmin koetut perusteet näkemyksilleen kuin niillä, jotka turvautuivat vanhaan.
”Harhaantuneita” kohtaan alettiin soveltaa ikivanhaa rangaistusta, ostrakismia, eli ulkopuolelle eristämistä (jota yhä harjoitetaan – joissakin piireissä avoimesti, toisissa peitellymmin).
Tähän tapaan selvitteli asiaa Paavali-asiantuntija Kari Kuula
dosenttiaikoinaan.
***
Avoin asennoituminen asettaa papeille suuria vaatimuksia.
Heidän tulisi myöntää, että kristillistä ydinsanomaa on tulkittu
ja muokattu heti alusta saakka – usein sopimaan tulkitsijoiden
omiin ennakkokäsityksiin.
Se, että näkemyksistä on monien vaiheiden jälkeen saatu laadittua konsensus-henkisiätunnustuksia, ei kelpaa todistukseksi
siitä, että tunnustukset edustaisivat lopullista totuutta. Ne saattavat joiltakin osin edustaa ”kovettuneita leilejä”, jotka eivät
siedä uutta – mahdollisesti parempilaatuista viiniä.
Koko muodollisen ja tajunnallisen evoluution tarkoitus ihmisen
osalla lienee siinä, että alkuperäinen ajaton Jumalan kuva saisi
yhä parempia ilmauksia ajan ja tilankin puitteisiin – ettäKristus
saisi meissä arvoisensa muodon.
Tällaiselta lähtökohdalta tarkastellen kaikki pysähtyneisyys on
pahasta. Tuomaan evankeliumitoteaakin: ”Tulkaa ohikulkijoiksi,” (toinen käännös) vaeltakaa, älkää pysähtykö (ainakaan mihinkään käsitteelliseen ja muuttuvaan).
Raamattu toteaa, että vasta Jumalassa voidaan saavuttaa todellinen lepo – miksi siis pysähtyä ihmisten häilyviin ajatusmuotoihin! Parasta lienee kulkea oma kaita tiensä, kunnes myös ahdas portti on ohitettu.
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Eksegeetikkojen Vartija-lehden 2. numero v. 2012 kirjaa ydinteeseikseen: ”Meitä kiinnostavat kiistanalaiset ja vahvoja reaktioita herättävät asiat, jotka eivät parane vaikenemalla tai kotiin
päin vetämällä, vaan käymällä kohti, tutkimalla ja keskustelemalla.
Ihmisyyteen kuuluu hävytön uteliaisuus, uskoon rehellinen
epäilys ja kulttuuriin tinkimätön kriittisyys.”
Vähän yli vuosi sitten menehtynyt Heikki Räisänen on elämäntyönsä myötä edistänyt paljon vaikeiksi koettujen asioiden
avointa esille tuomista ja käsittelyä. Hänen ajatuksenaan oli se,
ettätotuus ja ehdoton pyrkimys siihen ovat tärkeitä asioita, eikä
kirkko voi loputtomasti pitäytyä missään valheellisissa käsityksissä.

7. Contra confessiones

Luterilainen uskontunnustus ei periaatteellisessa mielessä paljonkaan poikkea
niistä näkemyksistä, jotka
muotoiltiin jo ensimmäisten vuosisatojen riitaisissa
kirkolliskokouksissa. Martti
Luther yritti suorittaa näkemysten ”päivitystä”, mutta
puhdistuksellisena toimena
se jäi varsin pintapuoliseksi.
Lutherin ongelmana lienee
ollut liiallinen luotto raamatun auktoriteettiin, mikä
on siinä suhteessa erikoista, että hän piti juutalaisia

Ikoni Nikaian kokouksesta
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– raamatun laatijoita – patologisina valehtelijoina (ks. Von den
Jüden und Ihren Lügen).
***
Tunnustusten ensimmäisessä kappaleessa vakuutetaan uskoa
perinteiseen juutalaiseen (vanhatestamentilliseen) tapaan määriteltyyn persoonalliseen, maskuliiniseen luoja-jumalaan, joka
oli luonut ihmisen täysin sen muotoiseksi ja kykyiseksi, jollainen ihminen nykyisinkin on. Tässä suhteessa tunnustus on ainakin materiaaliselta kannalta nykyisten evoluutionäkemyksen
vastainen.
Mooseksen kirjan ja Johanneksen evankeliumin alun nojalla
asiaa voidaan tosin tulkita myös siten, että alkuperäinen luominen olisi tapahtunut (in principio, periaatteessa, perimmäisessä
ajatuksessa) ennen kuin aikaa oli edes syntynyt – ts. ennen niin
kutsuttua ”alkuräjähdystä” (valkeuden tulemista).
Raamattu kuvaa luomisen tapahtuneen kuudessa päivässä,
seitsemännen ollessa lepopäivä. Jos ajatellaan Jumalan olevan
ja elävän iankaikkisuudessa eli ajallisuudesta ja rajallisuudesta
vapaana, niin aikasidonnaisista luomispäivistä puhuminen on
kyseenalaista – ellei niillä sitten kuvata koko tulevan ilmennyskauden käsittämättömän pitkiä jaksoja (iankaikkisuuksia), joita seuraa tietenkin ”viimeinen päivä” ja sitä ilmenemätön vaihe, ”lepopäivä” (kun esim. universumi vaipuu ”mustaan aukkoon”).
Mooseksen kirjan mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen eli kaltaisuuteensa, mikä voidaan asettaa hyvin kyseenalaiseksi pelkästään vilkaisemalla ihmiskunnan historiaa tai nykytilaa.
Jumalan sanotaan olevan henki, joten mikään muu kuin henki ei voi heijastaa ja sisältää Hänen todellista kuvaansa. Mooseksen kirjan mukaan Jumalan sanotaan luoneen elävän sielun,
joka ei enää ollut yhtä luontoa hengen kanssa, vaan ensimmäinen askel ulkoisesti ilmenevän elämän suuntaan – seuraavan
ollessa erillisen hahmon muodostuminen, ”vaatteet nahasta”.
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Mestari Eckhart väitti keskiaikana, että Jumala loi (heijasti itsestään) kaiken korkeimpaan enkelikuntaan, Serafeihin, jotka
tiedostivat sen yhtenä ja samana (erilaistumattomana, synnittömässä tilassa). Näistä luominen jatkui erilaistuen yhä enemmän ja konkreettisempiin muotoihin.
Johanneksen evankeliumin alun ”luomiskertomus” puhuu ilmenevän ajattomasta alkutilasta ja henkisestä ydinolemuksesta
(Logoksesta, Sanasta), jota ajallisten ilmennysten olisi tarkoitus
toteuttaa siinä määrin, kun se on on mahdollista.
Jeesuksen väitetään todenneen Psalmia siteeraten (Luuk. 17:21),
että kaikki ihmiset olivat jumalia (vaikka he eivät hänenkään aikana varmaan siltä näyttäneet). Toisaalla hän toteaa, että Jumalan valtakunta on sisällisesti ihmisissä (ja varmaan kaikessa muussakin) – etsikään, niin te löydätte, jonka jälkeen kaikki
muu asettuu kohdalleen.
Jumalallisuus ei kuitenkaan yleisessä mielessä ulottune automaattisesti persoonalliseen ihmisyyteen saakka, vaan kätkeytyy hänen sisäiseen tai pikemminkin sisimpään olemukseensa
odottamaan otollista aikaa – etääntymistä ajallisesta (katoavasta).
Se, mikä estää ihmisen tajunnan avautumisen sielulliseen ja
henkiseen olemukseen ja olemiseen on hänen samastumisensa
ja takertumisensa mielensä ulkoisten virikkeiden pohjalta kehittämiin mielikuviin omasta erillisestä minuudesta ja sen suhteesta ulkoisiin, ohimeneviin ilmiöihin.
Ensimmäisen uskonkappaleen selityksessä kerrotaan Jumalan antavan ihmiselle armosta ja ansioitta kaiken tarvittavan
ja suojelevan hänet kaikesta pahasta. Arkikokemus on kuitenkin selvässä ristiriidassa tämän kanssa todistaen, että ihminen
joutuu itse ponnistelemaan (otsansa hiessä tai ainakin rypyssä)
elämisen edellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tietenkin periaatteellisessa mielessä kaikki on peräisin luonnosta,
jonka alkuperä ja kantava perusta voidaan palauttaa jumalalliseen ajattomuuteen.
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Jokapäiväiset uutiset todistavat vakuuttavasti sitä, että Jumala
ei varjele ihmisiä kaikesta pahasta, vaan sallii myös elämän ikävien puolien tulla esiin. Jeesus totesi, ettei hänkään tullut tuomaan rauhaa (muuta kuin harvoille rauhaan kykeneville), vaan
riitoja, jotka pakottavat ihmiset näkemään omat heikkoutensa
ja puolinaisuutensa – ja kasvamaan niiden ylitse.
Käsitykset perimmäisestä jumaluudesta näyttäisivät kaipaavan
päivitystä – eikä liene mitenkään mahdotonta löytää yhtymäkohtia perinnäisten näkemysten ja nykytieteen välille, mikäli
sellaisia todella halutaan etsiä (ei kuitenkaan väkisin keksiä).
Steven Hawkingin tapainen tiedeuskovainen ei näe Jumalan
olemassaololle mitään tarvetta, koska universumin asiat hoituvat hänen mukaansa ilman Jumalaa luonnossa vallitsevien tunnettujen ja tuntemattomien lakien nojalla. Hawking ei havaitse, että juuri luonnossa vallitseva pyrkimys jotakin kohden todistaa universumin olemuksen taustalla toimivasta viisaudesta,
joka tosin ilmennyksen tasolla toteutuu osittaisesti – jatkuvien
muutosten kautta.
***
Toinen uskonkappale on jo alkuvuosisatoina herättänyt eniten ristiriitoja ja tulkintaeroavuuksia. Ensimmäisellä vuosisadalla nykyisen, tai edes apostolisen ja Nikean tunnustusten kaltaisia näkemyksiä Jumalan Pojan luonteesta ei olisi käsitetty
lainkaan.
Kristologian määrittelyn yhteydessä muuan piispa pyysikin Jumalaa varjelemaan häntä ajattelemasta Jumalansa (Kristuksen) luonnetta.
Käsitys jumalalliseen yltäneistä inhimillisistä yksilöistä on tuhansia vuosia vanhempi kuin kristinusko. Itämaiset ihmiset puhuivat avataaroista (jumalallista inkarnaatioista), buddhista ja
boddhisatvoista jo kauan sitten viitaten siihen, että ihmisen on
mahdollista saavuttaa ajallisesta riippumaton, sisäisesti pysyvä
tietoisuuden tila.
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Valitettavasti laitostuva kristillinen liike monopolisoi itselleen
Jumalan poikuuden väittäen itsekkäästi ja totuutta häpäisten,
että ainoastaan heidän ydinpersoonansa, Nasaretin Jeesus, oli
Jumalan poika. Hänen fyysiseen alkuunsa kehiteltiin (jo evankelistat) mitä omituisimpia näkemyksiä neitseellisestä sikiämisestä Pyhästä Hengestä.
Partenogeneesiin kykenevät kuitenkin lähinnä kirvat, kummitussirkat ja amatsonimollit – ihmisen kohdalla asia liittynee ainoastaan ”toiseen syntymiseen”, inhimillisen tajunnan vaihtumiseen jumalalliseksi (syntymällä uudelleen ylhäältä, Pyhästä
Hengestä).
Historiallisen Jeesuksen osalta hänen kuolemalleen Pontius Pilatuksen aikana löytyvät varsin pitävät perusteet – tosin evankelistojen antama luonnehdinta Pilatuksesta ei vastaa todellisuutta.
Jeesuksen kuoleman jälkeisten tilojen kuvaukset lienevät suurelta osin evankelistojen mielikuvituksen tuotetta (en tosin kyseenalaista tietoisuuden ylösnousemusta).
Jeesuksen kerrotaan lausuneen ristillä, että hän olisi jo samana päivänä toisen ryövärin kanssa paratiisissa. Mikäli Johanneksen evankeliumiin voidaan nojata, niin Jeesus oli jo paljon
ennen fyysisen ruumiinsa menettämistä tietoisuutensa suhteen
kuolemattomassa tilassa – yhtä Isänsä kanssa – joten kehon
menettäminen ei merkinnyt mitään hänen todellisen olemuksensa suhteen (kaikki maailman antama ja vaatima oli hänen
osaltaan jo täytetty, consummatum est).
Evankeliumit luovat hieman ristiriitaisen kuvan siinä, että Jeesus toisaalla sanoi pysyvänsä seuraajiensa lähellä maailman
loppuun saakka – toisaalla kerrotaan hänen siirtyneen taivasten valtakuntaan (pois ajallisen piiristä) ja asettuneen Isän oikealle puolelle (vaikka Isässä ei olisikaan puolia tai muutakaan
erilaisuutta).
Miten on sitten tuomitsemisen laita? Johanneksen 15. luvussa
Jeesus sanoo, ettei hän tuomitse ketään, vaikka osaisi kyllä tuo-
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mita oikein, koska on sisäisesti yhtä itse todellisuuden kanssa.
Toisaalla hän vakuuttaa tulleensa lähinnä pelastamaan maailmaa johdattamalla ihmisiä ”pimeydestä valoon”. Jeesus myös
toteaa, ettei Isäkään (Jumalakaan) tuomitse ketään vaan että
Hänen käskynsä on iankaikkinen elämä.
Johanneksen evankeliumin 3. luku luo erikoisen kuvan tuomiosta: ”Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta;
sillä heidän tekonsa olivat pahat.” On varsin ilmeistä, että pimeys tarkoittaa tässä ihmisen mielen suuntautumista ja samastumista katoaviin kohteisiin – he eivät edes tosissaan etsi mitään
pysyvää, vaikka näkisivät, että kaikki materiaan ja muotoon pukeutuva katoaa aikanaan, samoin kaikki psyykkinen ”hyvä”, kuten valta, maine ja kunnia.
Jo ensimmäisten vuosisatojen ”toisinajattelijat” arvostelivat
kirkolliseksi suuntaukseksi muodostuvien valtaenemmistöä siitä, etteivät nämä tosissaan etsineet totuutta, vaan tyytyivät toisilta lainattuihin uskomuksiin.
Saarnaaja toteaa kirjoituksensa alussa: ”Turhuuksien turhuus,
sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!”
Hän viittaa siihen, että kaikki ulkonainen on sellaisenaan katoavaa. Tämä on kuitenkin tulkittava siten, että ulkoinen turhuus
on kuitenkin tarpeellista ja merkityksellistä siinä ja sen ajan,
että pysyvä ja todellinen saavutetaan. Ulkoinen on väline, jonka
kautta saatava ”hyöty” keräytyy sisäiseen, kunnes ”ajallisen painolasti kevenee”, ja todellisuuden (jumalallisen) on mahdollista
avautua itsenään ja itsessään.
Toisen uskonkappaleen selityksissä mainitaan, että Jeesus
Kristus on syntynyt Isästä iankaikkisuudessa. Ajattomuudesta
syntyminen on yhteistä lähes kaikille vakavasti otettaville hengellisille näkemyksille – toisin kuin kristillinen, juutalaisuudesta lainattu ja suuresti paisuteltu oppi lunastuksesta sijaissovituksen (vikauhrin) kautta.
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Evankeliumeissa itsessään edellytetään omakohtaista ylhäältä
syntymistä (tietoisuuden muutosta) ja samalla katoavaisuuteen
samastuvan elämänymmärryksensä kadottamista, että ihmisen
tietoisuuden keskus siirtyisi ajallisen yläpuolelle.
Toisen uskonkappaleen selityksen mukaan tavoitteena on elää
Kristuksen valtakunnassa ja hänen alamaisenaan palvellen
häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa.
Taivasten valtakunnassa ei kuitenkaan voi olla erillisyyttä saati
alamaisuutta, mikäli hengen olemus ymmärretään oikein (Isä
ja minä olemme yhtä, toivoisin heidänkin pääsevän samaan ykseyteen). Henki on jakamaton olemus ja oleminen, ja sitä voidaan tutkia ainoastaan hengen kautta (kuten Paavali asiaa valaisee).
Mestari Eckhart korostaa saarnoissaan sitä, ettei ole olemassa
mitään erityisiä ”Jumalan Poikia”, vaan että kaikki voivat tavoitella alkuperäistä universaalia tietoisuuden tilaa, joka ylittää
selkeydessään ja kestävyydessään kaiken ajateltavissa ja tunnettavissa olevan.
***
Kolmannessa uskonkappaleessa vakuutetaan varsin huonosti perustellen uskoa Pyhään Henkeen, yhteen pyhään kristilliseen seurakuntaan, pyhien yhteyteen, syntien anteeksiantamiseen, ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään.
Selityksessä todetaan tosin oikeutetusti, ettei inhimillinen järkeily sinänsä voi avata elämän ja olemisen syvimpiä ulottuvuuksia, koska se on aikasidonnainen, eli ehdollistunut ilmentyneeseen elämään käsittäen siten ainoastaan sen puitteissa olevaa.
Oikeaa on myös se, että hengellinen voi avautua suoraan sisäisen tietoisuuden keskukseksi, mikäli kaikki häiritsevät virtaukset laantuvat. Puhuminen ”oikeasta uskosta” asian käsitteellisessä mielessä on kyseenalaista, koska todellisuuden avautuminen ei ole kiinni ajatusmuodoista, vaan itse kunkin todellisesta,
sisäisestä olemuksesta (ja tietenkin Korkeimman armosta).
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Yhden pyhän kristillisen seurakunnan mainitsemiseen ei löydy historiallisia perusteita (vastaan löytyy runsain mitoin), sillä
kirkko on jo ensimmäisten vuosisatojen aikana jakautunut eripuraisiin – myöhemmin toisiaan vainoaviin leireihin.
Termi sinänsä viitannee ”pyhien yhteyteen” tai pikemminkin
heidän tietoisuutensa yhteiseen lähteeseen ja keskukseen: sisäisesti yhtenä olemiseen, sen jälkeen kun itsekäs, minäkeskeinen
tajunnan tila on väistynyt universaalin (jumalallisen) tietoisuuden tieltä.
Kolmannen uskonkappaleen selitys väittää, että Pyhä Henki
varjelee ja valaisee koko kristikuntaa (ja vain sitä) maan päällä ainoan oikean uskon kautta. Tällainen käsitys heijastaa lähinnä ylitsevuotavaa (ellei suorastaan saatanallista) itsekkyyttä ja tietämättömyyttä ihmiskunnan syvistä hengellisistä pyrkimyksistä ja näkemyksistä kautta aikojen.
Uskonkappaleen maininta fyysisen ruumiin ylösnousemuksesta on sekin varsin myöhäinen (”holistinen”) kehitelmä. Alun
perin kristillisissä piireissä ajateltiin tajuisen elämän jatkuvan
välittömästi fyysisen kuoleman jälkeen, joten viimeisen päivän
odotteluun tajuttomassa tilassa (saati haudan levossa) ei löydy
minkäänlaisia perusteita.
Vanhan testamentin (ja monien muiden perinteiden) mukaan
vainajat (ainakin valtaosa heistä) oleilivat ns. tuonelassa – ei
siis helvetissä, joka on myöhemmin kehitelty ”loppusijoituspaikka” niille, jotka eivät omaksuneet yhteisön ”ehdottomiksi
totuuksiksi” määrittelemiä kiintoajatuksia.
Kuoleman jälkeiset tilat (joita lienee useita ja laadultaan erilaisia – ”monia asuinsijoja”) lienevät lähinnä subjektiivisia tiloja, joissa maallinen elämänkokemus sulatetaan ja suodatetaan
luonnollisen prosessin kautta ihmisen sisäiseen (sielulliseen)
olemukseen (lyhde puidaan ja siemenet lajitellaan).
Näihin tiloihin liittynee yhä tietynlainen ajallisuus ja hahmoistuminen (tosin ei samanlainen kuin fyysisessä elementissä). Ongelma saattaa olla siinä, ettei niissä enää voida omaksua mitään
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todella uutta (vilja ei yleensä kasva puinnin jälkeen), josta syystä evankeliumeissa ja monissa muissa hengellisissä opastuksissa korostetaan elinaikaisen toiminnan merkityksellisyyttä.
Tuomaan evankeliumissa (n:o 59) kehotetaan etsimään (todella) elävää niin kauan kuin itse elää, sillä kuoleman jälkeen sitä
ei voi löytää, vaikka haluaisikin.
Näkemys, että jossakin vaiheessa tulee ”viimeinen päivä”, on
tieteellisestikin hyvin perusteltu. Tämän maan osalta ”viimeinen päivä” lähestyy melko varmasti joskus parin miljardin vuoden kuluttua, kun aurinko on kuluttanut polttoaineensa ja alkaa
laajentua. Siihen mennessä ihmiskunnan kokonaisuudessaan
olisi syytä etsiä ja löytää elämän pysyvä, muodoista riippumaton ydin, jonka säilyvyys ei ole sidoksissa aikaan ja tilaan.
Iankaikkista elämää ei tulisi ymmärtää (kuten usein tehdään)
rajattomaksi venytetyksi ajallisuudeksi, sillä kaikki ajallinen
nojaa peräkkäisyyksiin ja on luonteeltaan puutteellista, katkonaista tai kokonaan katoavaa.
***
Uskonkappaleiden selitysten lopussa todetaan hyvin ylimielisesti: tämä on varmasti totta. Tällaisen totuusnäkemyksen nojalla kristikunta ja useat muut uskonnolliset tai poliittiset järjestelmät ovat motivoineet ja suorittaneet – ja suorittavat yhä
– mitä kauheimpia tekoja.
Jeesuksen sanotaan varoittaneen vannomasta mitään, koska pelkkään inhimilliseen järkeilyyn nojaava tajunta ei kykene havaitsemaan välittömästi asioiden todellista ydinolemusta
– muuttumatonta todellisuutta.
Tunnustusten suhteen on syytä muistaa, että Nasaretin Jeesus
itse taisteli koko lyhyen ikänsä ympäristönsä tunnustuksellista
uskomustapaa (kuollutta sanaa) vastaan. Hänelle suoraan tiedostettava todellisuus (Isän sana, tietoisuus hengessä) oli ainoa
ehdottoman uskon arvoinen asia.
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Varoituksista huolimatta laitostuva kirkko teki Jeesuksen opastuksista omiin tarkoituksiin paremmin soveltuvan yksinkertaistetun ja lihallistetun ”opin Jeesuksesta”.
Viisas Siirak varoitteli määrittämästä mitään suoralta kädeltä
hyväksi tai pahaksi, koska ihmiset eivät tunne elämän dynamiikkaa: sitä, millaisia muutoksia erilaiset virikkeet tuottavat
aikojen saatossa ihmisten sisäisessä olemuksessa.
Sisäisessä (sielullisessa) olemuksessa tapahtuvat muutokset
ovat hengellisessä mielessä ainoita tärkeitä asioita (taivaallisia
aarteita). Muutokset ulkoisessa käyttäytymisessä ja totuuksina
omaksutut kiinteät ajatusmuodot eivät välttämättä edistä yksilön avautumista elämän todellisen lähteen suuntaan, josta Jeesuksen ja Jaakobin mukaan kaikki hyvä ja täydellinen on peräisin ja löydettävissä.
Jäykkien sanallisten tunnustusten laatiminen johtaa useimmiten siihen, mistä Uusi testamentti varoittelee erilaisin vertauksin: että ihmisten järjellinen toiminta rajoittuu tai jopa halvaantuu aivan liian pinnallisten käsitysten puitteisiin. Synoptiset
evankeliumit puhuvat ”leilien kovettumisesta” viitaten kiinteisiin ajatusmuotoihin, joita aletaan sellaisinaan pitää totuuksina
ja jotka estävät tai vääristävät uusien – mahdollisesti totuudellisempien – virikkeiden pääsyn ja vaikutuksen tajuntaan.
Myös Matteuksen ja Luukkaan kirjaamat vertaukset leivisköiden hengellisesti hyödyllisestä käytöstä viittaavat siihen, että
ihmisten tulisi pitää mielensä riittävän avoinna että tajunta saisi erilaisia virikkeitä työstettäväkseen voidakseen laajeta ja syvetä luonnollisesti.
Pelkän järjen tai tunteiden kautta todellisuus itsessään ei tietenkään avaudu, mutta ymmärryksen syveneminen, mielen
puhdistuminen ja vapautuminen enimmistä ehdollistumistaan
voi poistaa esteitä henkisen olemuksen luonnollisen ja armollisen avautumisen tieltä.
Uusi testamentti puhuu ”lasten kaltaisuudesta”, joka helposti
ymmärretään lapsellisuudeksi, jollaisen kanssa käsitteellä ei ole
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mitään tekemistä. Jeesus saattoi viitata jopa lapsiin, jotka eivät
ole vielä oppineet ajattelemaan käsitteellisesti saati lausumaan
sanaa ”minä”.
Hengellisessä mielessä lasten kaltaisuus merkitsee käsitteellisen ajattelun ja tunteilun ylittävää tietoisuuden tilaa, jossa kaikki asiat paljastuvat välittömästi sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat.
Paavalin Korinttolaiskirjeessään kauniisti kuvaama rakkaus
viittaa jumalalliseen, kaikkea yhtäläisesti syleilevään rakkauteen, jonka rinnalla inhimillinen rakkaus parhaimmillaankin
on vain kalpea esiaste.
Jumalallinen rakkaus pitää auringot ja planeetat kiertoradoillaan ja tekee mahdolliseksi sen, että kaiken ilmenneen elämän
on mahdollista palata korpivaelluksensa jälkeen takaisin alkuperäiseen, henkiseen tilaansa. Apostoli kuvaa tätä paluuta ihmiskunnan osalta prosessina, jossa ensimmäisestä Adamista
kehkeytyy (mikäli on kehkeytyäkseen) viimeinen Adam – Jumalan kuvan (Jumalan poikuuden, Kristuksen) toteuttamaan
kykenevä henkinen, elämää luova olemus.

8. Ei aivan vielä

Kirkkoisä (Pyhä) Augustinus huokaili nuoruudessaan: ”Da mihi
castitatem et continentia, sed noli
modo” – ”Anna minulle puhdas ja
siveä sydän, mutta älä aivan vielä!”
Voimakkaat lihalliset himot vaivasivat Augustinusta itseään lähes
koko hänen elämänsä ajan. Hän
vietti etenkin nuorena varsin nautintohakuista elämää ja piti mm.

Augustinus
äitinsä kanssa
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jalkavaimoa yli viidentoista vuoden ajan. Äiti-(Pyhä)Monica
kuitenkin järjesti hänelle hyvin nuoren ”virallisen vaimon”, jolloin hän irtautui jalkavaimostaan (jonka kanssa hänellä oli poika), mutta oli kuitenkin vaimon iän täyttymistä odotellessaan
”helpottavissa tekemisissä” jonkin toisen naisen kanssa.
***
Augustinus tulkitsi sukupuolisen himon kollektiiviseksi rangaistukseksi Aadaminlankeemuksesta. Ilman lankeemusta toimenpiteeseen ei hänen mukaansa olisi liitetty nautintoa (ihmisrotu olisi tosin kuollut sukupuuttoon). Lankeemuksen turmellus ”periytyi” kaikkiin myöhempiin ihmispolviin, joiden parista kukaan ei kirkkoisän mukaan koskaan kykene omin voimin
karttamaan tätä(kään) syntiä.
Augustinus viritteli teologisia tulkintoja siihen suuntaan, että
synnistä irtautumiseen tarvittiin välttämättä sekä Jumalan armoa että myös ihmisten suorittama kaste (ilman kastetta lapsetkin olisivat helvettiin tuomittuja) – ja näiden ehtojen lisäksi
piti vielä kuulua ennalta valittujen (lottovoittajien) joukkoon!
Pelastuksen syitä ei voi kirkkoisän mukaan tietää – niistä määrää ”Jumalan motivoimaton voima.” Suuri osa ihmiskunnasta
on tämän näkemyksen mukaan pantu kokemaan usein raskastakin elämää ilman toivon häivääkään – ikään kuin pilan vuoksi!
Kadotus on Augustinuksen mukaan osoitus Jumalan oikeamielisyydestä, pelastuminen Hänen armostaan – ja ne yhdessä kuvastavat Hänen hyvyyttään!
***
Augustinuksen näkemykset ovat valitettavasti kulkeutuneet
aina näihin päiviin saakka – joskaan predestinaatiota (ennalta määräytymistä) ei juuri nostella tasa-arvoon tottuneiden nykyihmisten tarkasteltavaksi.
Psykologit saattavat nimittää kirkkoisän näkemykset johtuviksi mielen puolustusmekanismeista, defensseista – etenkin tor-
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junnasta ja projektiosta. Augustinus projisoi omat heikkoutensa kauas itsensä ulkopuolelle: Aadamiin, Eevaan, käärmeeseen
ja äkilliseen omenanhimoon, josta armollinen Jumala oli heti
määrännyt iankaikkisen rangaistuksen etenkin naispuoliselle
luomukselleen.
Himo ”väärän puun hedelmiä” kohtaan oli mitä ilmeisimmin
piilevänä taipumuksena jo alkuperäisessä ihmisaihiossa, joten
sitä voitaisiin pitää ”valuvirheenä, jonka valaja kostaa valokselleen.”
Raamatun luomiskertomus lienee kuitenkin todellisuudessa lähinnä karkean symbolinen kuvaus alkuperäisestä ykseydestä
lähteneen alkuperäisen ”ihmisidean”, Adam Kadmonin, monivaiheisesta erillistymisestä sekä siitä johtuvasta samastumisesta ulkoiseen muotoonsa (nahkavaatteeseensa) ja ilmiöihin.
Kirkkoisä Origenes totesi, että vain idiootit uskovat Aadamiin ja
Eevaan tavanomaisen ihmiskuvan perusteella – kertomus tuli
tulkita allegoriana.
***
Tunnustuksissaan (VIII, 7.) Augustinus kuvaa omaa tilaansa,
jota hän halusi kyllä jonkin verran parannella, mutta piti kuitenkin kiinni entisistä kujeistaan, jotka tuottivat hänelle nautintoa.
Totuuden haluaminen ja etsiminen olivat hänelle ”hyvä harrastus”, jota hän ei uskaltanut ottaa elämäntehtäväksi: koska hänessä ei sellaiseen ollut vielä riittävästi muutosvalmiutta, sisäistä kypsyyttä ja paloa.
***
Mikä sitten voisi aiheuttaa näin suuren muutoksen pelon?
Yhtenä syynä saattoi olla vääristynyt kuva pyhimyksistä, jotka tahtoperäisesti kieltäytyivät kaikesta hauskasta ja nautintoa
tuottavasta. Augustinuksen aikana esiintyi ankaria askeetteja,
jotka kuvittelivat pääsevänsä oikotietä taivaaseen kiduttamalla fyysistä ruumistaan äärimmilleen. Varhaisemmat kirkkoisät
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olivat hekin luoneet ajatusmuotoja, joiden mukaan taivaspaikka ”voitiin ostaa ruumiin tuskilla.”
***
Asketismi voi tietenkin vapauttaa joitakin psyyken voimia, mutta se ei vapauta ihmistä niistä (voimista) – hän siirtyy vain ”vankilasta toiseen.”
***
Matteus ja Markus toteavat:
”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”

Lausumassa ”henki” tarkoittanee ihmisen mentaalisen olemuksen puhtainta puolta, kun taas ”liha” kuvaa alempaa mieltä, jossa nautintoon tähtäävät virikkeet saavat alkunsa ja leviävät sieltä hermokeskusten kautta rauhasiin. On väärin syyttää fyysistä
kehoa siitä, että mieli käynnistää sen rauhastoiminnat niin, ettei inhimillinen mieli enää kykene hillitsemään toimiaan.
***
Augustinuksen ongelman yksi osio oli siinä, ettei hän nähnyt
hengellisyydessä mitään varmaa päämäärää eli ”kannustimia ja
palkkiota”. Mestari Eckhart sanoisi, että hän rakasti Jumalaansa vielä kuin lehmää: siltä odottamansa maidon takia – ei siis yli
kaiken (vaan asettamalla omia ehtoja)!
Jumala lienee kuitenkin ehyt, jakamaton kokonaisuus, joka ei
siedä mitään osittunutta, koska sellainen ei kuulu Hänen luontoonsa. Jumalan puoleen ei siten voi kääntyä puoleksi, kuten
Augustinus halusi tehdä. Koko mielen maailman ehdollistama
ajallinen sisältö täytyy kammeta syrjään, että jokin todellinen ja
ajaton voisia astua sen sijaan.
***
Ihmisen mielestä on ”tuttu helvetti” usein turvallisempi kuin
”vieras taivas” – ja todellinen ajaton taivas (ei pelkkä mentaalinen, muotoperäinen tila) on taatusti jokaiselle vieras, ennen
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kuin se avautuu tyhjentyneen mielen takana sielun alkuperäisessä puhtaudessa.

9. Ei voi olla ruumiista riippumatonta elämää

Niin ainakin väittää (Iltalehden artikkelissa) Kalifornian yliopiston teknologisen instituutin arvostettu
(kaltaistensa keskuudessa)
professori Sean Carroll.
Kyseinen tutkija myöntää
olevansa ateisti – tai omien
sanojensa mukaan ”runollinen naturalisti”.

Sean Carroll

Tiedemiesten keskuudessa Carroll ei ole mikään kummajainen,
vaan ”puhdasrotuinen esimerkki” muutaman vuosisadan ajan
turhankin suosituksi nousseen materialistisen ajattelun voimasta – mutta tuskin sentään täydellisestä voittokulusta.
***
Carroll perustaa näkemyksensä yhteen fysiikan päätelmään (ole
tukseen),kvanttikenttäteoriaan, jonka mukaan ihmisen ajatukset muodostuvat ainoastaan atomien liikkeistä aivoissa.
Nykyisillä välineillä voidaan selvästi kuvantaa, kuinka ajatteluprosessi aiheuttaa atomien liikettä aivoissa.
Tämä ei kuitenkaan vielä todista sitä, että koko tietoisuus muodostuisi pelkästään fysikaalisista ilmiöistä. Tilanne saattaisi olla
todellisuudessa aivan toisen laatuinen: niin että tietoisuus sinänsä heijastuu atomien liikkeenä aivoissa silloin, kun on kyse
kehollisesta elämästä.
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On olemassa verraten paljon aineistoa siitä, että ihminen tiedostaa selkeästi asioita ja tapahtumia – jopa kehonsa ulkopuolisia – silloinkin, kun hänen aivotoimintansa on pysähtynyt.
Tiedemiehet esittävät näille mitä ihmeellisimpiä selityksiä, koska he ovat ehdollistuneet omiin teorioihinsa ja väittävät itsepintaisesti Carrollin tapaan, että kaikki elämään liittyvät ilmiöt
ovat jo hyvin tunnettuja (heidän tuntemiaan).
***
Tiede muistuttaa valitettavan monessa suhteessa uskontoja siinä, että se haluaa omia koko totuuden ”tunnustustensa” rajoihin – kaikki muu onkin sitten ”harhaoppia!”
Tiedemiehet myös usein vahtivat toisiaan yhtä tarkasti kuin
keskiajan piispat – ettei kukaan kovin kevein perustein uskalla
horjuttaa ”yhteisesti omaksuttuja totuuksia.”
***
Akateemisissa piireissä ei haluta keskustella siitä, että monet
heidän omistakin parhaimmista ja luovimmista neroista saivat
oivalluksensa aivan muun kuin tavanomaisen loogisen ajattelun tai kokeiden avulla.
Samoissa piireissä ei liioin haluta tarkastella ikivanhoja näkemyksiä, joissa monet nykyisen tieteen teoriat – gravitaatio ja
alkuräjähdys mukaan lukien – ovat selkeästi nähtävissä.
***
Kerrotaan, että Isaac Newton tutustui useita viikkoja mystikko
Jacob Böhmen kirjoihin ja poimi niistä gravitaatioteoriansa perusainekset.
Keskiaikana elänyt Böhme ei ollut saanut muodollista koulutusta, vaan ammensi tietonsa ”omasta kirjastaan”, joka avautui
hänelle ja hänessä samoin kuin kaikissa suurissa mystikoissa
ja uskontojen ja filosofioiden ydinpersoonissa (joille nämä kirjanoppineet ja ateismi-uskovaiset naureskelevat ylimielisinä).
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Elämän ja jopa olemassaolon samastaminen ajatteluun oli myös
filosofi Descartesin erehdys, jota häntä paljon syvempi filosofi,
jumalaton (ainakin vanhatestamentillisen jumalakuvan suhteen) Nietzsche yritti oikeasta toteamalla: ”Ajattelen, juuri siksi
en ole (pysyvästi) olemassa!”
Ajattelu on (sananakin) sidoksissa aikaan – eikä mikään ajallinen ole pysyvää (kuten totesi myös kreikkalainen filosofi Herakleitos).
***
Sean Carroll väittää, ettei ruumiillisen kuoleman jälkeen voi olla
minkäänlaista tietoisuutta, koska tietokoneen kovalevyn tapaan
tiedon tallentavat aivot eivät enää toimi.
Hänen mukaansa pitäisi olla joitakin eritasoisia hiukkasia, joihin tietoisuus olisi vuorovaikutuksessa. Mitään sellaisesta vuorovaikutusta ei hänen mukaansa edes tunneta!
***
Lähes kaikki filosofiat (epikurolaisuutta lukuun ottamatta) ja
uskonnot ovat kuitenkin aina väittäneet tietävänsä, että on olemassa sellainen ”korkeampi (sielullinen) vuorovaikutuskenttä”,
joka voi resonoida inhimillisten toimintojen (kuten tunteiden,
ajattelun ja asenteiden) kanssa.
Lisäksi esitetään, että ihmisyyden sisimmässä olemuksessa on
jotakin alkuperäistä ja erillistymätöntä, johon mikään ajattelu
tai ajateltavissa oleva ei voi kohota – ja jonka saavuttaminen
voisi kohottaa tietoisuuden riippumattomaksi kaikista välittävistä tekijöistä (kuten aivoista ja ajallisesta sinänsä).
***
”Hengellisten haihatteluiden ja harhojen” sijaan Carroll ehdottaa keskittymistä tutkimaan sitä, miten ihmisen mieli elämän
aikana oikeasti toimii.
Hän ei näköjään ota huomioon sitä, että mielen toimintoja on
tutkittu kautta aikojen ja löydetty lähes kaikki niiden tuottamat

44

heikkoudet – mukaan lukien tiedemiesten ehdollistuminen ja
rakastuminen omiin ajatusmuotoihin.
***
Parhaimmillaan on kyetty ylittämään ehdollisen ajattelun luomat kehäpäätelmät ja rajoitukset niin, että tietoisuus sinänsä
on alkanut toimia omassa ehdollistumattomassa olemuksessaan, jolloin kaiken muuttuvaisen takana oleva ydin avautuu
välittömästi havaittavaksi.

10. Elämmekö unessa?

Otsikko on opetusneuvos Yrjö Henrik Kallisen (1886–1976) erään hänen näkemyksistään laaditun kirjan nimi (Tammi 1971). Nuoret sukupolvet tuskin tietävät paljonkaan
tästä aikoinaan hyvin tunnetusta ja
– omaperäisyydestään huolimatta
– hyvin arvostetusta persoonasta.
Kallinen oli nuoresta saakka vannoutunut pasifisti, joka ilmeni mm.
siinä, ettei hän ennen sisällissotaa
hyväksynyt työväenkaartien aseistamista ja väkivaltaisen kumoukYrjö Kallinen
sen aloittamista. Hän osallistui
kuitenkin työväenliikkeen luottamustoimiin ja joutui niiden myötä sodan pyörteisiin.
Kallinen yritti Oulun seudulla rauhanomaista ratkaisua asettaen pantiksi oman henkensä, mutta hänet vangittiin ja kenttäoikeus tuomitsi miehen kuolemaan (ensimmäisen kerran).
Kallinen kertoi itse, kuinka heidät oli pantu kaivamaan hauta,
ja että hän oli pyytänyt saada lausua muutaman sanan tovereil-
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leen ennen teloitusta. Sanat olivat tehneet näihin ja myös teloittajiin niin suuren vaikutuksen, että he kaikki olivat alkaneet itkeä – ja ryhmän komentaja oli käskenyt Kallisen astumaan ulos
rivistä.
Valtiorikosoikeus tuomitsi Kallisen uudelleen kuolemaan heinäkuussa 1918, vaikka useat valkoiset vetosivat hänen puolestaan.
Hän ei itse milloinkaan suostunut anomaan armoa, joten muut
toimittivat anomuksen ylioikeudelle. Kallinen lienee yksi harvinaisuus siinäkin mielessä, että hänet tuomittiin kuolemaan neljään kertaan: mistä huolimatta hän eli lähes sata vuotiaaksi.
Toinen erikoisuus Kallisen elämässä on siinä, että hänet v. 1946
– vannoutuneena pasifistina – valittiin Pekkalan hallituksen
puolustusministeriksi. Tarkoituksena oli osoittaa Neuvostoliitolle Suomen rauhantahtoisuutta. Kallinen suostui tehtävään
sellaisin ehdoin, ettei hänen tarvinnut osallistua mihinkään sotilaallisiin tehtäviin.
Kallinen toimi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana, mutta kovin hyvin hän ei politiikan parissa ja puitteissa viihtynyt,
vaan keskittyi mieluummin koko ihmisyyttä koskevaan valistustyöhön.
***
Yrjö Kallinen oli jo nuorena kiinnostunut elämän syvimmistä
kysymyksistä, joihin hän pyrki etsimään vastauksia kauempaakin kuin vain helpoiten käsillä olevista uskonnollisista ja filosofisista lähteistä. Etsintää varten hän joutui mm. opettelemaan
englannin kielen.
Hän pyrki pikemminkin löytämään eri uskonnollisia tai poliittisia näkemyksiä yhdistäviä tekijöitä kuin eroavuuksia. Muodollisia ajatusmalleja paljon tärkeämpää oli hänen mielestään se,
mitä ne saivat maailmassa ja ihmisten elämässä aikaan.
Kallisen henkiset pyrkimykset johtivat jo varhaisella iällä myös
omakohtaiseen sisäiseen kokemukseen, joka vahvisti hänen näkemyksiään siitä, että ihmisen olemukseen kytkeytyy sellaisia
mahdollisuuksia, joista ei yleensä olla lainkaan tietoisia. Saate-

46

taan toki uskoa, että vain jotkut harvat ovat joskus kauan sitten
toteuttaneet niitä elävässä elämässä.
***
Yrjö Kallinen antoi v. 1971 tv-haastattelun, jossa käsiteltiin hänen jo vuosikymmeniä aikaisemmin valottamiaan näkemyksiä
”ihmisten unen kaltaisesta tilasta.”
Kallinen alustaa näkemyksiään kertomalla tutustuneensa jo
varhain mm. buddhismiin ja tulleensa sellaiseen johtopäätökseen, että ajatteluksi kutsutun toiminnan tuloksiin ei voida täysin luottaa, koska ajattelu nojaa aina ennalta oleviin ja omaksuttuihin ajatuksiin. Ihmiset tosin suodattavat ja tulkitsevat
ideoita oman mielensä mukaan, mutta kokonaisuus rakentuu
aina elämästä saatavan virikevaraston puitteisiin.
Näin ollen Kallinen toteaa, että ”me kaikki ihmiset nukumme.”
Mitä hän sitten tarkoitti nukkumisella? Hän tarkoitti samaa
kuin Tuomaan evankeliumin Jeesus todetessaan, että hänen
tullessaan maailmaan ”kaikki ihmiset olivat juovuksissa.” Kaikki ihmiset uskoivat omaksumiensa ajatusten edustavan ehdotonta todellisuutta.
Kallinen tiivistää, että ihmiset eivät ole vielä oikeasti syntyneet
ihmisiksi, vaan ovat yhä sikiöasteella. He ovat kyllä oppineet
käsitteellisen ajattelun ja sen ilmaisun sanallisin symbolein, joiden kautta ei voida kuitenkaan päästä käsiksi asioiden todelliseen olemukseen.
***
Kallinen toteaa, että kaikkina aikoina on tosin elänyt poikkeuksellisia henkilöitä, jotka ovat heränneet harhanomaisesta unestaan ja havainnoineet todellisuutta sellaisena kuin se on tässä
ja nyt – ilman ajallisen kokemuksen synnyttämiä eroja ja vääristymiä.
Nämä yksilöt havaitsevat tietenkin samalla myös ulkoisen maailman ilmiöt, mutta suhde niihin on muuttunut. Länsimailla
tällaisia yksilöitä on esim. Mestari Eckhart.
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Intiasta heitä löytyy huomattavasti enemmän, koska siellä näihin mahdollisuuksiin on uskottu ja pyritty niiden toteutumista
edistämään jo tuhansien vuosien ajan.
***
Kallinen jatkaa, että kristityiden valtaosa uskoo Jumalan pojan
syntyneen maan päälle ja opastaneen ihmisiä erottamaan oikean väärästä. Vuorisaarnaa pidetään hänen oppinsa tiivistelmänä, jossa edellytetään täysin pyyteetöntä rakkautta kaikkia
ihmisiä kohtaan.
Intialainen Mahatma Candhi (suvaitsevan uskonnon edustajana) piti Vuorisaarnaa maailman uskonnollisen kirjallisuuden
kalleimpana helmenä.
Valitettavasti saarnan 2000-vuotiset käytännön sovellukset
kristillisen kirkon piirissä ovat sisältäneet aivan liikaa verta,
tulta, kyyneleitä ja sotia.
Kallinen toteaa: ”Mitä touhukkaammin ihmiset tappavat toisiaan jonkin aatteen tai asian vuoksi, sitä syvempää ja täydellisempää on heidän unitilansa. Sama koskee myös täysin varmana pidettyjä käsityksiä maailmanjärjestyksestä.”
***
Kallinen vetoaa C.G. Jungiin, joka on todennut, että todellinen
selkiytyminen ja vapautuminen ovat aina ja kaikissa tapauksissa yksilöllinen asia. Toinen ihminen voi ainoastaan antaa virikkeitä, mutta kuten kylväjävertauksessa todetaan, niin siemenet
voivat pudota joko kasvukelvottomaan tai hyvään maahan.”
Kallinen kertoo omasta kokemuksestaan Tammisaaren pakkotyölaitoksessa, missä hän päivän päätyttyä katseli ristikkoikkunasta hiljaista tähtitaivasta ja tunsi yhtäkkiä olevansa absoluuttisesti vapaa. Vankilan muureilla, kaltereilla ja rautaovilla ei ollut mitään tekemistä tämän todellisuuden kanssa, koska todellisuus ei riipu ulkoisista olosuhteista.
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Nykyinen raamatuntutkimus on samoilla linjoilla Kallisen
kanssa siinä, että kristinusko on syntynyt prosessinomaisesti.
Jeesuksella itsellään on ollut oma uskonsa, jota hän ei kutsunut kristinuskoksi. Vasta Paavali muotoili asioita käsitteellisiin
puitteisiin, jota työtä myöhemmät kirkkoisät ja kirkolliskokoukset ovat jatkaneet.
Käsitteellisten erimielisyyksien takia on sitten käyty sotia, joissa jokainen osapuoli on ollut varma siitä, että vastapuoli on itsensä Perkeleen asialla.
***
Kallinen kertoi käsitteellisten asioiden tiivistelmien oikeina pitämisestä esimerkin. Hän oli (tosin hieman vastahakoisesti)
mennyt kuulemaan raamattuopistolla pidettyyn tilaisuuteen
erään kouluneuvoksen alustusta Albert Schweitzerin kristillisyydestä.
Alustaja oli esittänyt hyvin totuudenmukaisen kuvan ” Lambarenen viidakkotohtorista” ja todennut, että tämä alun perin hyvin harras kristitty oli irtautunut monista uskomuksista ja opinkappaleista, kuten syntiinlankeemus tarusta, neitseestä syntymisestä, Jeesuksen yksinomaisesta poikuudesta ja lihallisesta
ylösnousemuksesta. Schweitzerin mukaan tällaiset tulkinnat
olivat syntyneet Jeesuksen jälkeisen ajan messias-odotuksista.
Alustaja kuvasi vielä Schweitzerin ansiokasta toimintaa parantajana ja Jeesuksen ohjeiden käytäntöön soveltajana, mutta tuli
lopuksi siihen johtopäätökseen, ettei tätä tohtoria voida pitää
oikeana kristittynä.
Tilaisuuden lopuksi opiston rovasti-johtaja tiivistää näkemykset ”Herran totuuden hengen liikunnon ansioksi” seuraavasti:
”Olemme tutustuneet aikamme suurimpaan kerettiläiseen, totuuden kieltäjään, jonka nimi on Schweitzer. Jos minun sallitaan sanoa oma käsitykseni hänestä, niin totean, että tämä mies,
joka tekee Kristuksen töitä, parantaa sairaita ja auttaa köyhiä ja
hyljättyjä, hän kieltää uskontomme perustotuudet ja se merkit-
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see: että hän on meidän aikamme väkevin ase Perkeleen kädessä.”
Haastattelussa kosketellaan vielä sitä, miten kristinuskoon voitaisiin palauttaa Jeesuksen edustama alkuperäinen innoitus
– ja voisivatko idän uskonnot auttaa ihmisiä löytämään tästä
omasta uskonnostaan kestäviä perustoja?
Kallisen mukaan idän uskonnot tähtäävät heräämiseen ehdollistumien luomasta unesta, mutta niistäkin on ensin raivattavat
pois paksuja opillisia ja organisaatioiden muodostamia kerrostumia, joissa eletään seremonioiden ja varmojen uskomusten
maailmassa – pintakerrostumassa.
Ihmisen on itse koettava, mikä on totuus – kukaan ei voi sitä
näyttää, yksikään opettaja tai pyhä kirja ei pysty sitä selittämään. Zen-buddhistit sanovat: ”Sana on sormi, joka viittaa
kuuhun, mutta sormi ei ole kuu.” Pyhät kirjat ovat sarja sormia,
jotka viittaavat johonkin. Se, mihin ne viittaavat, on ihmisen
löydettävä omasta itsestään.
Kaikkien ulkoisten oppien ja opasteiden jälkeen saattaa tulla
vaihe, hiljaisuuden alue, jonka äärellä tavataan todelliset opettajat. He kuiskaavat korvaan: ”Tästä lähtien sinun on kuljettava
yksin, sillä vain sinä itse voit virittää sielusi niin, että se vastaanottaa totuuden.”

11. Enkeleitä – onko heitä?

Tässä ei kuitenkaan edes pyritä vastaamaan otsikon kysymykseen, vaan ainoastaan esitetään vanhoihin perinteisiin
nojaten luettelo ja lyhyt luonnehdinta niin sanotuista enkelikunnista.
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Enkelit on varhaisissa kristillisissä perinteissä eroteltu ominaisuuksiensa mukaan yhdeksään luokkaan tai kuoroon (jotka eivät liity laulamiseen), joista ylintä kutsutaan
Serafeiksi:
Nimi liitetään tuleen, valoon tai palavuuteen. Tulella tarkoitettaneen tässä kuitenkin aivan muuta kuin tunnettua palamisilmiötä.
Jesajan kirjan 6. luvussa kerrotaan: ”Serafit seisoivat hänen
ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.”
Kuvaus on tietenkin tarkoitettu symboliseksi, koska Serafit ovat
puhtaita erillistymättömän jumalallisuuden ilmauksia.
Vielä keskiaikana Mestari Eckhart valottaa enkelien hierarkista
jakoperustetta seuraavan esimerkin kautta:
”Aurinko ylhäisessä mestarillisuudessaan suorittaa tehtävänsä
valon antajana hyvin nope¬asti: sillä hetkellä kun se alkaa säteillä ovat maan ääretkin valaistut. Enkeli on sitäkin ylhäisempi, koska se tarvitsee vielä vähemmän muotoja ja muita välittäviä tekijöitä tehtävänsä suorittamisessa. Korkeimmalla Serafilla
on ainoastaan yksi muoto, missä se havaitsee ykseytenä kaiken
sen, mitä sitä alemmat pitävät moninaisuutena.”
Eckhartin mukaan jopa koko ilmennys on alun perin luotu (ajattomuudessa) Serafeihin, joista se vasta alkaa erillistyä ja jakautua päätyen lopulta aineellisiin muotoihin ajan ja tilan puitteissa.
Serafeihin yhdistetään käsite rakkaus, jolla tarkoitetaan jumalallista eli kaikkea syleilevää rakkautta. Paavali luonnehti sitä –
kaikista inhimillistä piirteistä irrotettuna – korkeimmaksi kaikista ominaisuuksista.
***
Toiseksi korkeinta enkeliluokkaa kutsutaan
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Kerubeiksi:
Niitä nimitetään myös Paratiisin ja kaiken salassa pidettävän
Vartijoiksi sekä jumalallisen viisauden ilmentymiksi.
Raamatussa kerubit mainitaan Vanhan testamentin puolella 68 kertaan, pääasiassa liiton arkin yhteydessä. Uudessa testamentissa maininta löytyy ainoastaan Hebrealaiskirjeestä.
Mielikuvituksellisin kuvaus lienee Hesekielellä. Hän luonnehtii kerubin nelikasvoiseksi. Kuvausta on sovellettu evankelistoihin (Matteus=ihminen, Markus=leijona, Luukas=härkä,
Johannes=kotka).
***
Kolmanneksi korkeinta luokkaa nimitetään
Valtaistuimiksi:
Paavali viittaa näihin (tarkemmin selittämättä) ja kolmeen
muuhun hierarkiaan Kolossalaiskirjeen 1. luvussa:
”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä
on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia (Kyrioteetteja), hallituksia (Arkai-enkeleitä) tai valtoja
(Voimia eli Eksusiaita).”
***
Neljänneksi korkeinta enkeliryhmää kutsutaan
Kyrioteeteiksi:
Niitä nimitetään myös herrauksiksi tai dominoiviksi, jotka pitävät huolta jumalallisuudesta ilmenneen universumin piirissä.
***
Viidenneksi korkein luokka on nimetty
Dynameiksi:
Niitä kutsutaan myös Hyveiksi ja Mahdeiksi, jotka suorittavat
ihme- ja sankaritekoja (ihmisten käsityksen mukaan) vahvistamalla rohkeutta ja lievittämällä kärsimyksiä.
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Kuudes luokka on
Eksusiait:
Näitä nimitetään myös Voimiksi ja Ilmestyksiksi, jotka taistelevat demoneja vastaan ja hallitsevat universumin luonnonvoimia.
***
Seitsemättä luokkaa kutsutaan
Arkai-enkeleiksi:
Niitä nimitetään lisäksi Prinsipaaleiksi, jotka suojelevat uskontoja ja uskonnollisia ihmisiä, pyhiä sekä alempia henkiolentoja,
jotka osaltaan ylläpitävät yhä jatkuvaa luomistapahtumaa.
***
Kahdeksatta luokkaa kutsutaan
Arkkienkeleiksi:
Raamattu puhuu näistä hyvin vähän, mainiten nimeltä ainoastaan (ylienkeli) Mikaelin ja Gabrielin, joista viimeinen esiintyy
Danielin kirjassa ja Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen syntymään liittyvässä kuvauksessa. Raamatun arkkienkelit on luonnehdittu lähinnä jumalallisiksi sanansaattajiksi.
Monissa muissa perinteissä arkkienkelit on yhdistetty koko planeettajärjestelmän ylläpitoon ja siihen olennaisena osana liittyviin astrologisiin tulkintoihin niiden vaikutuksesta lähes kaikkiin luonnonilmiöihin – mukaan lukien ihmisen psyyke.
Vanhat pakanalliset jumaluudet pohjautuivat suurelta osin juuri näihin planetaarisiin (tosin hyvin pitkälle personoituihin ja
inhimillistettyihin) voimiin, joita voitiin uhrein ja rukouksin
yrittää saada edistämään omilla toimialueillaan ihmisten itselleen hyväksi katsomia asioita.
Monesti palvonta tosin kohdentui kaikkia enkelikuntia alempiin näkymättömiin tekijöihin, niin sanottuihin elementaalei-
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hin eli luonnonhenkiin, joiden ajateltiin olevan ihmistä lähempänä ja siten ”helpommin houkuteltavissa.”
***
Alinta enkelikuntaa edustavat tavalliset
Enkelit:
Nimen alkuperä (angelos) merkitsee viestintuojaa. Dante nimitti näitä Jumalan linnuiksi, Lactantius taas Jumalan henkäyksiksi. Enkeli nimitystä Raamattu käyttää 287 kertaan.
Taiteessa enkelit kuvataan usein siivekkäiksi olennoiksi, koska
niiden uskotaan kulkevan ilmaa pitkin. Kautta aikojen monet
yksilöt ovat väittäneet nähneensä näitä siivekkäitä valo-olentoja, mutta näyt todistavat lähinnä sitä, miten inhimillinen tajunta hahmottaa jonkin ilmiön – ei sitä, mitä ilmiö todellisuudessa on.
***
Monissa piireissä enkeleihin luetaan tai sekoitetaan myös niitä
alempia luonnon puolipersoonallisia, useimmiten näkymättömiä olentokuntia, joita perinteisesti kutsutaan elementaaleiksi
eli luonnonhengiksi.
***
Erityisesti luterilaisuudessa enkelit ovat jo pitkään jääneet huomiota vaille muissa kuin Jeesuksen syntymään ja kuolemaan
liittyvissä kertomuksissa.
Tarkoituksena on saattanut olla keskittyminen ainoastaan pelkistettyyn näkemykseen kolminaisuudesta, joka tosin ilmenee
myös enkelihierarkioissa (kolme kolmen periaatteellisen luokan yhdistelmää).
***
Tieteellinen maailmankuva on lakaissut enekelit kuuluviksi pelkästään ihmisten mielikuvituksen ja lapsenomaisen tietämättömyyden piiriin.
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Länsimaiselle enkeliluokitukselle löytyy ominaisuuksiltaan samantapaisia vastineita myös monista muista perinteistä, mutta
niitä ei tässä ole tarkoitus käsitellä.
***
Tieteellisen maailmankuvan pohjalta enkelihierarkioita voitaisiin (haluttaessa) käsittää universumin syntyyn ja toimintaan
vaikuttavina voimina ja lakeina. Niitä on inhimillisten kulttuurien piirissä kautta aikojen personoitu, yksinkertaistettu ja inhimillistetty, että ihmiset voisivat rakentaa niistä edes jonkinlaisia mielikuvia.
Me tiedämme, että näkyvät ja aineellisiin muotoihin sidoksissa
olevat olennot ovat kukin omalla tavallaan tajuisia ja tietoisia.
Arkihavaintojen nojalla monet ovat päätelleet, ettei mitään tuntemastamme aineellisuudesta riippumatonta tajuisuutta, saati
persoonallista tai yksilöllistä olemusta voi olla edes olemassa.
Jotkut – usein viisainakin pidetyt – ovat kuitenkin kaikkina
aikoina väittäneet, että ihmisen on mahdollista saavuttaa tila,
joka tuo havaittaviksi myös eritasoisia ei-fyysisiä olemuksia –
ja mitä kauemmaksi arkihavainnosta tietoisuus etenee, sitä pyhemmiksi muodostuvat myös havainnot ja havaitsijat.

12. Et ole tosissasi!

Otsikon huudahdus liitetään useimmiten tilanteeseen, jossa
joku lausuu jotakin odottamatonta tai uskomatonta.
Toteamus voidaan sovittaa myös siihen, ettei ihminen suhtaudu
johonkin asiaan niin vakavasti kuin asian luonne edellyttäisi.
***
Ensimmäisten kristillisten vuosisatojen ”toisinajattelijat” arvostelivat laitostuvan suuntauksen edustajia siitä, etteivät nämä et-
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sineet henkisiä totuuksia aivan tosissaan, vaan tyytyivät niihin
sanallisiin vakuutteluihin, joita heidän johtajansa esittivät.
Nag Hammadin löytöihin kuuluva ”Arvovaltainen opetus” esittää, että tällaiset ihmiset kyllä kuulevat kutsun, mutta eivät ymmärtämyksensä puutteiden takia tiedä, mihin heidät on kutsuttu (Pagels: Gnostilaiset evankeliumit s. 165).
***
Tosissaan oleminen oli vaikeata myös kirkkoisä Augustinukselle, joka kyllä pyysi Jumalaa antamaan hänelle puhdas ja siveä
sydän – mutta ei aivan vielä:
koska lihalliset nautinnot näyttelivät yhä suurta osaa hänen elämässään (Tunnustukset VIII. 7 s. 270).
***
Liian vähäisiin henkisiin ponnisteluihin tyytymisestä huomauttaa myös Jeesus Tuomaan evankeliumin sanonnoissa. Niissä
nostetaan esimerkeiksi fariseukset, joista ainakin jotkut olivat
”kuin koira härkien seimessä, joka ei syö itse, eikä anna härkienkään syödä (Tuom. 102).”
***
Tosissaan oleminen ei tietenkään ole tosikkona olemisen synonyymi, joista jälkimmäinen johtuu yleensä siitä, että ihminen
suojaa ja sulkee mielensä torjumalla kaikki poikkeavat näkemykset.
Tosissaan olemisen tulokset riippuvat paljon siitä, että mieli
pysyy avoimena, mutta ei takerru pysyvästi mihinkään tilapäisiin ”totuuksiin”. Tuomaan evankeliumi (n:o 42) kehottaa pysymään liikkeellä, mutta ”tulemaan lopulta ohikulkijaksi (kaiken
tilapäisen suhteen).”
***
Monet humoristit suhtautuvat todellisuudessa elämään hyvin
vakavasti (ellei heidän huumorinsa ole pelkkä torjuntakeino).
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Yksi ei-tosissaan olon ilmentymä käy julki saksalaisessa sananparressa: ”Morgen morgen nur nicht heute sagen alle faulen
Leute.” Huomenna, huomenna, vaan ei tänään, sanovat kaikki
laiskat ihmiset.
Psykologit nimittäisivät välttämis-lähestymis -gradientiksi tällaista ikäviksi koettujen asioiden siirtelyä kauemmaksi tulevaisuuteen. Pahimmillaan se johtaa siihen, että ihminen kuvittelee
alkavansa tosissaan elää vasta joskus tulevaisuudessa, kun olosuhteet ovat siihen tätä hetkeä otollisemmat.
Tosissaan oleminen kuitenkin edellyttää valmiutta kohdata todellisuus sellaisena kuin se tulee, tässä ja nyt. Kukaan ei voi elää
eilistä eikä huomista muuta kuin omassa kuvitteellisessa, virtuaalisessa maailmassaan.
Toisaalta jotkut ottavat niin tosissaan eilisensä, että heijastavat siinä omaksumansa pelot automaattisesti huomiseensa – ja
unohtavat samalla elää nykyisyyttään.
***
Uskonnolliseen elämään keskittyvät luostarilaitokset tarjoavat
tietenkin tarvittavaa rauhaa mielen hiljentämiseen, mutta voivat toisaalta olla monille pakopaikkoja, joissa tajunnan avartumisen sijaan tapahtuu sen kaventumista ja supistumista, koska
rajoitettu ulkoinen virikeympäristö ei aseta riittävälle koetukselle mielen sisältöä (heikkoudet jäävät tiedostamatta).
***
Nykyisin on etenkin nuorten keskuudessa havaittavissa taipumusta olla tosissaan ainoastaan niissä toimissa, jotka kiinnostavat. Tämä saattaa suurelta osin johtua yleisestä elämäntavan ja
kasvatusmallien pehmentymisestä, joka kasvattaa ”välttämisgradientin” motivaatiota ja voimaa.
Elämässä ei tietenkään ole tarpeen tietoisesti hakea ikävyyksiä
– niitä tulee yleensä vastaan pyytämättäkin, mutta liiallinen ehdollistuminen pelkkiin mukavuuksiin madaltaa ihmisten sieto-

57

kykyä (lisää lyhytjänteisyyttä) antaen samalla väärän kuvan elämän luonnollisesta kulusta ja tarkoituksista.
Vanhurskaaksi mainittu Jaakob kehotti olemaan iloisia koetuksista, koska ne saattavat synnyttää kärsivällisyyttä, joka on ihmisyyden kehityksen kannalta hyvin tarpeellinen ominaisuus
(Jaak. 1:3).
***
Eräs syvällisesti nykysaksalaiseen kristillisyyteen perehtynyt
totesi kaikkien sen haaraumien olevan jäykkiä ja dogmaattisia
– sekä yksittäisten edustajien (pappien) kommunikoivan niin
neutraalisti, ettei kukaan pääse käsiksi heidän todellisiin ajatuksiinsa tai tunteisiinsa.
Sata viisikymmentä vuotta sitten filosofi Nietzsche arvosteli aikansa saksalaista kristillisyyttä ”tosissaan olemisen puutteesta”
todeten, että ”heidän polvensa palvovat, ja heidän kätensä ovat
hyveen ylistystä, mutta heidän sydämensä ei tiedä siitä mitään
(ote Zarathustrasta).”
Nietzsche tarkoitti todennäköisesti sitä, että tavallinen uskonnollisuus oli vain joukko rituaaleja ja sanallisia ajatusmuotoja,
jotka eivät sellaisinaan avanneet yksilöiden ymmärrystä ja tietoisuutta (sydäntä).
Mestari Eckhart olisi sanonut asiaan liittyen, että ”he ovat löytäneet tien, mutta kadottaneet Jumalan, joka on siihen kätkettynä (QT, saarna 6, Sielun syvyys).” He eivät siten ole ”oikealla
tavalla tosissaan!”
***
Muuan pastori totesi tutustuttuaan Jakob Böhmen kirjaan ”40
kysymystä sielusta”, ettei se perustu mihinkään, vaan kaikki on
temmattu ilmasta eikä siten edusta mitään ”todesta otettavaa.”
Pastori tarkoitti varmaan sitä, että kaiken pitää perustua raamattuun ja erityisesti siitä kirkollisten prosessien myötä laadittuihin tulkintoihin. Böhme kuitenkin kertoo saaneensa ymmärryksensä ja tietonsa ”omasta kirjastaan”, joka oli avautunut hä-
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nelle samaan tapaan kuin monille muillekin henkisille opettajille.
Pastori ei ottanut huomioon sitä, että myös Uuden testamentin
keskushahmo, Nasaretin Jeesus kertoi ammentavansa kaikki
tietonsa ja ymmärryksensä suoraan ja välityksettä ylhäältä, samasta lähteestä, josta kaikki ”todesta otetut ja otettavat profeetat” ovat näkemyksensä saaneet.
***
Paavalia pidetään ensimmäisenä kristillisenä teologina siitäkin
huolimatta, että hän oli alun alkaen juutalainen fariseus, jollaisia Jeesus itse kelpuutti lähinnä ”huonoiksi esimerkeiksi”, koska näistä turhan monet edustivat kaavamaisuuteen ja sanallisuuteen näivettynyttä uskonnollisuutta (kuollutta kirjainta).
Paavali tosin lienee ollut niin ”tosissaan”, että oli saavuttanut
jonkinasteisia sisäisiä kokemuksia, jotka syvensivät hänen näkemyksiään katoavaisten asioiden takana olevan todellisuuden
luonteesta.
”Farisealainen koulutus” oli tietenkin hyväksi siinä, että Paavali
kykeni ilmaisemaan abstrakteja asioita elävästi – tosin niin monitulkintaisesti, että niiden myöhempiin tulkintoihin jäi ehkä
turhankin paljon ”vapausasteita” (joihin väärennetyt kirjeet antoivat vielä oman lisänsä).

13. Evoluution ja luomisen päämääristä
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Voinemme olla yhtä mieltä siitä, ettei kukaan ole esittänyt täysin järkeä tyydyttävästi sitä, mistä syystä kerran (ennen aikojen
alkua) ehyt ja täydellinen (jumalinen) on joskus jakautunut ja
tullut epätäydelliseksi (langennut syntiin).
***
Monet viisaina pidetyt tekstit antavat ymmärtää (tai luovat
toivoa), että tajuisen olennon tai pikemminkin olemuksen on
mahdollista ja tarkoitus palata jossakin vaiheessa takaisin alkutilaansa, mutta tämän raskaan maallisen matkan mielekkyys –
tai jopa mielettömyys – jää useimmiten pahasti hämärän peittoon.
Vuorisaarnan (Matt. 5:48) mukaan ihmisen sisäisin lähtökohta
on täydellisyydessä tai täydellisyys:
”Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on.”

Samaa toteaa myös Johanneksen evankeliumin 10:34 (joka on
sitaatti Psalmista 82:6).
”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette
jumalia’?”

On täysin järjetöntä ajatella, että pelkkä ”alkuihmisen äkillinen
omenan himo” olisi johtanut jakautumattoman ja ehdollistumattoman ihmiskunnan (alkuperäisen Aadamin) pois täydellisyyden tilasta – välittömästä yhteydestä jumalalliseen – ilman
minkäänasteista jumalallista myötävaikutusta.
Alkuperäisessä ihmisyydessä on täytynyt olla ”sisäänrakennettu taipumus ja jopa halu” kääntää tajuntansa ja samastua ulkoisiin kohteisiin ja omaan erillistyvään olemukseensa.
Olisi hieman uskaliasta ajatella, että täydellinen jumaluus olisi
tehnyt alkuperäisen ajattoman luomuksen suhteen pahoja virheitä, joista nämä luomukset joutuisivat äärettömän pitkän ajan
maksamaan kärsimysten ja epätyydyttävän elämän muodossa.
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Apostoli Paavali hahmottelee ”ajallisen elämänmuodon isoa kuvaa” 1. Korinttolaiskirjeessään.
Hän puhuu ”sielullisesta ruumiista ja sen kantajasta, ensimmäisestä (erillistyneestä) Aadamista” kylvönä – ilmeisesti ajan
ja tilan luomiin puitteisiin.
Tämän kylvön tulisi aikojen saatossa tuottaa satoa ”henkisenä
ruumiina, jota kantaa viimeinen Aadam, eläväksi tekemään kykenevä henki.”
***
Nykytiede on jo pitkään ollut yksimielinen ns. evoluutiosta, jossa elävät organismit pyrkivät mukautumaan yhä paremmin vallitseviin olosuhteisiin.
Mukautuminen edellyttää luonnollisesti tietoisuutta, koska ilman sitä eivät mitkään impulssit johtaisi muutoksiin.
Ajan ja tilan puitteissa tietoisuuden ja muodon evoluutiot kytkeytyvät toisiinsa (ovat vuorovaikutussuhteessa).
***
Paavali kirjoittaa hänkin evoluutiosta – vieläpä sen kaikkein
olennaisimmasta osa-alueesta, tietoisuuden muutoksesta.
Siinä elämänkokemusten ohjaileman, aikaan samastuvan olemuksen, sielullisen ihmisen, tietoisuus avautuu lopulta (jos on
avautuakseen) kaiken ehdollistuneen yläpuolelle ja muuttuu
elämää ohjaavaksi, henkiseksi ja ajasta riippumattomaksi olemukseksi.
***
Kristillisissä piireissä kaikki eivät sulata käsitystä evoluutiosta,
vaan pitäytyvät siihen, että (Mooseksen kirjan määrittämä) Jumala on luonut kaiken täysin valmiiksi ”kuuden ensimmäisen
päivän aikana”.
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Eivät ainoastaan fossiilit, vaan myös jokapäiväinen alituinen
muutos todistaa kuitenkin sitä, että muutos kuuluu ehdottomana osana ajallisen ja muodollisen elämän dynamiikkaan.
***
Muutoksen taustalla ja perustana on aina sanottu olevan jotakin muuttumatonta, jota nykyinen tiedekään ei ainakaan periaatteessa kiellä – onhan tieteen mukaan aikani syntynyt vasta
alkuräjähdyksen myötä.
Ennen ajan syntyä täytyy siten olla olemassa jotakin tai jokin,
jossa on periaatteessa kaikki, mutta se itsessään ei ole sitä ”jotakin”, jonka me tunnemme.
***
Mestari Eckhart saattaa omalla tavallaan avata vaikean solmun
ja paradoksin sijoittamalla alkuperäisen luomisen ajattomuuteen, josta se heijastui yhtenä jakamattomuutena korkeimpaan
enkelikuntaan – Serafeihin.
Samantapaiseen ajatukseen viitannee myös Johanneksen evankeliumin alun ”luomiskertomus” todetessaan kaiken olleen
alussa Sanassa, joka oli Jumalana Jumalassa. Kaikki myöhempi
(ajallinen) on syntynyt (tai pyrkii toteuttamaan) hänen kautta
(mukaansa).
***
Johannes puhuu ilmeisesti ihmisyyden sisäisimpään olemukseen (henkiseen potentiaalisuuteen) ”istutetusta” Jumalan kuvasta, jonka toteuttaminen ajan ja tilan puitteissa saattaisi olla
koko ihmisyyden perimmäinen tarkoitus.
***
Mestari Eckhart tulkitsi asian niin, että koko luomakunta on
täällä ajassa ja tilassa joka hetki toteuttamassa ”jälkiperäistä
luomista”.
Sen tarkoitus on löytää lopulta kaiken taustalla oleva ”ajaton
esikuva” ja yhdistyä sisäisesti siihen – sekä tulla sen myötä lo-
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pulta Johanneksen evankeliumin edellyttämään tilaan, jossa
”Isä ja minä olemme yhtä”.
***
Mooseksen kirjan seitsemän luomisen päivää saattaisivat siten
viitata seitsemään äärettömän pitkään ajanjaksoon, joiden aikana alkuperäinen, ajattomuuteen luotu tajuisen elämän arkkityyppinen malli (Jumalan kuva) tulisi toteuttaa (nostattaa ylös
”kuin käärme erämaassa”).
***
Paavali toteaa, että ihmisissä (meissä) on ollut (koettavana)
maallisen (muodollisen, lihallisen tai psyykkisen ihmisen) kuva
ja että meissä on oleva (potentiaalisuutena tai tulevan muutoksen jälkeen) myös taivaallisen (Jumalan) kuva.
Lisäksi apostoli toteaa, ettei tuo katoava puoli sinänsä voi periä
Jumalan valtakuntaa – eli lihallinen ja psyykkinen ihmisyys ei
sellaisenaan (henkistymättä) kykene saavuttamaan katoamattomuutta, koska se on luonnostaan kiinnittynyt katoaviin asioihin.
***
Ehdollistuneen ajattelun puitteissa me emme varmaan koskaan
kykene ymmärtämään ilmennyksen tarkoitusta.
Me voimme tarkastella asiaa idealistiselta kannalta esim. filosofi Nietzschen tapaan, joka kirjoitti Zarathustrassaan:
”Minä opetan teille ystävän, jolla on aina valmis maailma lahjoitettavanaan. Ja niin kuin maailma vieri häneltä (Sanalta) hajalle (erilaistui ja samastui ulkoiseen), niin se jälleen vierii hänelle kokoon kehiksi (yhdentyy): hyvän sukeutumisena pahan
työstä, päämäärien sukeutumisena sattumasta.”
***
Vanhurskas Jaakob yhtyy hänkin ”positivismiin” todetessaan:
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”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen
varjoa.”

Idealistisen elämännäkemyksen vastapainoksi (painavuuden
hengeksi) tarvittaneen realistinen kuva ulkoisesta elämästä,
joka sisältää jatkuvaa muutosta jotakin kohden.
Muutos on vain ani harvoin niin täydellistä, että ihminen voisi lopettaa korpivaelluksensa ja todeta Kristuksen tapaan: Consummatum Est – se on täytetty.
***
Eräs kuva ulkoisen elämän paradoksaalisista syistä löytyy ”jumalattomalta” Nietzscheltä, joka kirjoittaa Zarathustran sanoiksi:
”Minun vuorilla syntynyt viisas kaipaukseni tempasi minut
ylös ja ulos kaukaisiin tulevaisuuksiin, joita ei mikään unennäkö ole vielä nähnyt, missä kaikki sukeutuminen näytti minusta
jumalten tanssilta ja huimuudelta: monien jumalien ikuisena
itsensä pakenemisena ja takaisin etsintänä, monien jumalien
itsensä vastustamisena, itsensä jälleen kuulemisena, itselleen
jälleen kuulumisena.”

Kuvaus tulee varsin lähelle evankeliumien viittauksia ihmisen
perimmäisestä jumalallisesta alkuperästä, johon inhimillisen
on määrä jossakin vaiheessa yhdistyä takaisin.
Tähän viittaa Johanneksen evankeliumin Jeesuksen toteamus:
”Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja
minä sinussa, että hekin meissä olisivat.”
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14. Harha- ja ristiaskeleita uskon poluilla

Julkisuudessa on tänäänkin puhuttu suomalaisten kristillisten
liikkeiden piirissä ilmenevistä kyseenalaisista asioista: manipuloinnista, painostuksesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jopa yrityksestä herättää pahoin leikelty ruumis
eloon.
Ihmisen oman psyyken osuus parantumisessa saattaa toki olla
varsin suuri. Siihen voidaan vaikuttaa positiivisesti myös toisten ihmisten taholta. Vaikutus lienee sitä voimakkaampi mitä
puhtaampi ja voimakkaampi (karismaattisempi) on vaikuttajan
kokonaisolemus.
Useimpien omituisten uskonnäkemysten takana lienee hengellisten asioiden aivan liiallinen konkretisointi. Sellainen on ollut
ymmärrettävää seurakuntien syntymisen aikoihin, jolloin mukaan tulevien ihmisten hengelliset ennakkokäsitykset saattoivat
olla hyvin personoituja (pakanallisia) tai sellaisia ei mahdollisesti ollut edes syntynyt (orjien keskuudessa).
Uusi Testamentti esittää hengellisiä periaatteita usein konkreettisten tapahtumien kautta – vertauskuvallisesti. Symboliset
esitykset joudutaan siten soveltamaan jokapäiväisen elämänkokemuksen puitteisiin, jolloin niistä helposti muotoutuu liiankin
jokapäiväisiä – maallisia.
Ihmiset odottavat helposti saavansa uskonnon ja sen edellyttämän elämäntavan kautta myös konkreettista hyötyä eikä vain
lupauksia viimeisen päivän varalle.
Ehtoollinen tulkittiin jo varhaisessa vaiheessa konkreettiseksi
fyysisen ruumiin ja veren nauttimiseksi, jonka osa roomalaisista tulkitsi kannibalismiksi. Jeesus itse pyysi nauttimaan ehtoollista lähinnä hänen muistokseen: niin että hänen edustamansa
hengelliset asiat pysyisivät ja syvenisivät ihmisten mielissä.
Marttyyrikirkon aikaan johtajat lupailivat välitöntä ja ikuista
autuutta kaikille, jotka antautuivat kuolemaan kieltäytyessään
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kaiken laatuisista kunnianosoituksista keisaria kohtaan. Jeesuksen seuraaminen tulkittiin täysin lihallisesti.
***
On täysin ilmeistä, että evankeliumien tarkoituksena ei ole ollut
fyysisen elämän pidentäminen – saati tietoinen lyhentäminen
– vaan sisäisen elämän ja olemuksen kohottaminen pysyvään ja
ehdollistumista vapaaseen tilaan (todellisuuteen).
Ihmiset hakevat seurakunnista ja muista yhteisöistä psyykkistä
turvaa ja virikkeitä, joiden muodollisiin ilmentymiin he helposti addiktoituvat. ”He löytävät tien, mutta kadottavat Jumalan,
joka on siihen kätkettynä (kuten Eckhart asian vaaratekijän ilmaisi).”
***
On valitettavan tavallista, etteivät kaikki hengellisten liikkeiden
johtajatkaan ole riittävästi (ainakaan selätykseen saakka) painiskelleet itsensä kanssa, vaan kantavat yhä ”kesyttämättömän
lihallisen olemuksensa vetovoimia”, jotka tulevat ilmi nautintohakuisina ”sakramentteina” (eli lihallisina ruokottomuuksina).”
Ihmetekoja yritetään saada aikaan uskomalla sananmukaisesti
lupauksiin, että ”kaikki mitä anotte nimissäni, teille annetaan.”
Asiassa jätetään huomioimatta se, mitä jonkun nimissä todellisuudessa tarkoittaa? Se edellyttänee sisäistä samuutta – kykyä
kohota samaan ja pysyä niin korkeassa sisäisen tietoisuuden tilassa, että siitä käsin puuttuminen aineellisen tai psyykkisen tason ilmiöihin tulee mahdolliseksi ja oikeutetuksi (koska tietoisuus havaitsee välittömästi, mitä on tarpeen tehdä).
***
Kirkollinen johtajisto otti jo ensimmäisillä vuosisadoilla mielellään itselleen ”taivasten valtakunnan avaimet”, jotka muka Jeesus oli pääsiäisen jälkeen ojentanut Pietarille – kolmasti kieltäneelle.
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Evankeliumit itsessään esittävät varsin selkeästi ne kriteerit,
joiden täyttyminen mahdollistaa inhimillisen ja ehdollistuneen
tajunnan armollisen korvautumisen täysin toisen laatuisella,
jumalallisella ja ehdollistumattomalla. Se edellyttää valmiutta
unohtaa itsensä (kadottaa elämänsä) ja voimaa kantaa kaikki
siitä aiheutuvat ikävyydet (kuvaannollisesti kantaa ristinsä).
***
Ajaton ei sellaisenaan voi turmeltumatta sekoittua ajallisuuteen
ehdollistuneeseen (ihmisten muodollisen elämän kautta luomiin ajatusmuotoihin) – ehdollisen ajattelun ja tunteilun on loputtavat tai ajauduttava nurkkaan ennen kuin jokin perustavaa
laatua oleva voi ”pystyttää majansa” sen sijaan.
***
Samastuminen Jeesuksen kärsimyksiin (De Imitatione Christi) saattaa toki osaltaan auttaa ihmisen mieltä irrottautumaan
hieman omista ehdollistumistaan. Sen sijaan ruumiin kiusaaminen (askeesi) tuskin johtaa kovin yleviin tavoitteisiin, koska
ongelmat (paheet ja puutteet) eivät ole fyysisessä, vaan lähinnä
mentaalisessa olemuksessa.
***
Pääsiäinen kuvaa myös yksilöllistä kehitystä tai kulminaatiota,
jossa ihminen luovuttaa vapaaehtoisesti oman persoonallisen
minuutensa ”ristille” – risteyskohtaan, jossa se vapauttaa paikkansa persoonattomalle, ajattomalle olemukselle ja olemiselle.
Ihminen kadottaa sisäisesti ajallisen elämännäkemyksensä ja
vaihtaa – tai pikemminkin sallii sen vaihtua – ikuisesti pysyvään elämään ikuisesti pysyvässä tietoisuudessa.
***
Lohdullista kaikessa on se, että harha-askeleetkin johtavat pitkän ajan kuluessa ylentävään suuntaan, kunhan niistä syntyneet hiertymät ovat parantuneet.
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Hengellisinä johtajina toimivien ja sellaiseksi pyrkivien tulisi
pitää huolta siitä, että he heräävät ensin itse henkeen (voittavat
kuoleman kuolemalla sisäisesti kuolevaiselle) ja pyrkivät vasta sitten herättelemään toisia pysyvän elämäntietoisuuden piiriin.
Muussa tapauksessa heitä joudutaan yhä kutsumaan sokeiksi
oppaiksi, jotka eivät todellisuudessa tiedä, mistä he ovat tulleet
ja mihin ovat menossa – ja mihin johdattamassa heihin tukeutuvia muita ihmisiä.

15. He eivät etsi!

Otsikon ajatus on poimittu yhdestä toisen kristillisen vuosisadan kirjoituksesta, jonka otsikko on”Arvovaltainen opetus”
(NHK VI,3). Se kuuluu v. 1945 Egyptin Nag Hammadista löydetyn yli 50 tekstin kokoelmaan, josta osa luokitellaan puhtaasti gnostilaisiksi, osan ollessa lähempänä katoliseksi kristillisyydeksi muodostuneita ajatusmalleja.
***
Arvovaltaista opetusta (Authentikos logosta) ei voida sanallisen
analyysin nojalla sijoittaa yksiselitteisesti kumpaankaan suuntaukseen. Se ei viittaa raamattuun tai käytä gnostilaisia käsitteitä, vaan keskittyy kuvaamaan sielun jumalallista alkuperää,
sen laskeutumista tai lankeamista maailmaan sekä ponnistelua
täällä ja palaamista lopulta takaisin puhtaasti henkiseen alkutilaansa.
***
Kirjoitus jakaa asiat luonteiltaan ”syntyneisiin” tai todella ”olemassa oleviin” – jollaista voitaisiin pitää platonisena ajatteluna.
Tällainen jako on kuitenkin helposti löydettävissä myös Uuden
Testamentin ydinsanomista, joissa kehotetaan etsimään ensin
ikuisesti olemassa olevaa taivasten tai Jumalan valtakuntaa ka-
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dottamalla tavanomainen, ehdollinen (syntynyt) orientoituminen elämään.
***
Arvovaltaisesta opetuksesta tulee esiin joitakin ensimmäisten
kristillisten vuosisatojen aikaan syntyneitä ”oikean hengellisen
elämän” periaatteita koskevia tulkintaerimielisyyksiä.
Teoksen tuntematon kirjoittaja katsoo, että katoliseksi kirkoksi
hitaasti muodostumassa oleva suuntaus oli harhautunut siinä,
ettei se ottanut lainkaan todesta raamatun kehotusta”etsimisestä
ja kolkuttamista”, vaan tyytyi sanalliseen kokoelmaan valmiita
ratkaisuita:
”He eivät etsi Jumalaa ja kysele Hänestä. He kyllä kuulevat kutsun, mutta ovat tietämättömiä siitä, mihin heidät on kutsuttu.
Saarnaa kuullessaan he eivät kysele, missä on se temppeli, johon heidän tulisi astua palvomaan?”
He, jotka uskovat saarnan kyselemättä mitään, eivät ainoastaan itse jää tietämättömiksi, vaan pyrkivät sensuroimaan ja
vaientamaan kaikki muutkin pelastusta etsivät.”

Kirjoittajan mielestä edellä kuvatut (katoliset) olivat jopa pahempia kuin varsinaiset pakanat, jotka eivät olleet kuulleet minkäänlaista evankeliumia. Hänen mukaansa pakanatkin ymmärsivät kyllä hämärästi Jumalan olemassaolon maailmankaikkeuden tutkimattomana Isänä.
Arvovaltainen opetus ei pidä Kristuksen sanomaa pelkkänä valmiiden vastausten kokoelmana, vaan lähinnä rohkaisuna ryhtyä omakohtaiseen etsimisen prosessiin:
”Etsikää ja tutkikaa teitä, sen parempaa ei ole. Sielu kaipaa
nähdä ja käsittää mielensä kautta ja oppia omista perustuksistaan, että se voisi vastaanottaa sellaista, joka sille kuuluu. Sitä
ennen se on työskennellyt kysellen, väsyen ja kestäen oppiakseen Jumalasta – päästäkseen lepoon siihen, joka on ikuisesti
levossa.”
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Arvovaltaisen opetuksen kirjoittajan aikaan kiistely erilaisista
tulkinnoista pysyi vielä sanallisella (tosin varsin kiivaalla) tasolla. Itseään puhdasoppisiksi kutsuvat alkoivat kuitenkin varsin
pian karsastaa niitä, jotka löysivät ja laativat teksteistä muita
kuin sanallisia tulkintoja (esim. allegorioita).
Jo toisen vuosisadan lopulla kirkkoisä Tertullianus totesi, ”ettei
kannattanut kolkutella, sillä ketään ei ollut avaamassa – eikä
etsiä, koska mitään ei ollut löydettävissä” – kaikki kun oli valmiiksi kiteytettynä hänen edustamansa suuntauksen käyttämissä teksteissä ja toiminnoissa (Myöhemmällä iällä Tertullianus tuli hieman katumapäälle ja liittyi montanolaisiin).
***
Nikean kirkolliskokoukseen (v. 325) mennessä pannaan julistamiset ja karkotukset vähänkin poikkeavien tulkintojen johdosta
olivat jo yleisessä käytössä.
Entisistä vainotuista kehittyi kaikkien toisinajattelijoiden vainoajia vasta sitten, kun keisari Theodosius 300-luvun loppupuolella julisti puhdasoppisen kristillisen näkemyksen valtionuskoksi ja asetti maallisen väkivaltakoneiston sen vahvistukseksi.
***
”Katolinen” kirkko ei kuitenkaan milloinkaan ole ollut täysin
katolinen = yksi, yhtäläinen ja alkuperäinen – siinä ja sen ohella on aina esiintynyt poikkeavaa ajattelua ja ajattelijoita.
Erilaiset tulkinnat ovat johtaneet liikkeen jakautumiseen suuriin ja pieniin ryhmiin, jotka kaikki uskovat omaavansa oikean
tai (nykyisen ekumenian hengessä) ainakin muita oikeamman
näkemyksen.
Ahtaat sanalliset tulkinnat tunnustuksiin tiivistettyinä ovat luoneet näennäisen ”katolisuuden” ohella ääretöntä suvaitsemattomuutta, joka konkreettisina ilmauksina on johtanut kristillisen lähimmäisen rakkauden irvikuviin: kirkonkirouksiin, kidutuksiin, polttorovioihin ja uskonsotiin.
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Asian näkymättömät ilmaukset saattavat olla jopa vakavampia
siinä mielessä, että kirkko on pyrkinyt tietoisesti rajoittamaan
ihmisten omaehtoista ajattelua ja sisäistä etsiskelyä, koska se
on kokenut kyseisen toiminnan häiritsevän kirkollista uskonrauhaa ja valtaa ihmisten suhteen.
***
Kirkon ”äidillinen holhous” (ellei kirkko eli seurakunta ole äitinä, ei Jumalakaan voi olla Isänä) alkoi murentua mm. Valistusaatteiden ja Ranskan vallankumouksen edistämänä. Kriittinen
raamatuntutkimus on myös nakertanut (ja tulee nakertamaan
yhä enemmän) osan raamatun tulkinnasta ehdottomana totuuden lähteenä.
Tärkein lähivuosisatojen murentava tekijä lienee kuitenkin tieteellisten näkemysten nousu alisteisesta asemasta, sekä teollistumisen mahdollistama yleinen sivistys ja vaurastuminen. Ne
ovat ennen muuta auttaneet materialististen näkemysten muodostumista todelliseksi ”uususkonnoksi.”
Hieman karrikoidusti voitaisiin todeta, että Jeesuksen uuden
tulemisen sijaan on tapahtunut filosofi (?) Epikuroksen uusi
tuleminen (uskontunnustuksenaan: nauttikaa niin kauan kuin
vielä voitte!).
***
Ihmisten kaipaus saada vastauksia elämän syvimpiin arvoituksiin ei kuitenkaan ole milloinkaan täysin kadonnut – joskaan se
ei tule esiin iltapäivälehtien pääotsikoissa.
***
Vaikka ns. Maslowin tarvehierarkia ei kaikilta osin kestä kriittistä tarkastelua, on siinä kuitenkin sen verran totuutta, että ainakin osa ihmispopulaatiosta näyttää hiljalleen kyllästyvän aineellisen ja psyykkisen hyvinvoinnin mahdollistamiin virikkeisiin ja alkaa etsiä jotakin niitä syvempää tarkoitusta olemiselleen ja olemukselleen.
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Tässä olisi tietenkin kirkolle ”tuhannen taalan tai ainakin euromääräisen kirkollisveron” mahdollisuus. Sillä on mitä ylevimmät puitteet ylevien asioiden esiintuomiseen – kunhan vain
löytyy riittävästi paimenia, jotka ovat itse etsineet ja nauttineet
sitä ”elävää leipää”, joka voi ravita janoiset sielut tukehduttamatta niitä kuolleisiin sanoihin.
Suomen kirkko näyttää tällä hetkellä innostuneen politiikasta.
Se kiinnittää enemmän huomiota maailman tuskiin kuin oman
henkilökuntansa ja seurakuntalaistensa sisäiseen tilaan. Ajatus vaikuttaa hieman siltä, että ensin olisi parannettavan koko
maailma ja vasta sitten saatava muutos aikaan omassa tietoisuudessa.
***
”Jumalaton filosofi Nietzsche” totesi edellisen ja otsikon mukaisen peri-inhimillisen ajatustaipumuksen (vakavan etsimisen
välttämisen) sanoessaan:
”Omaajaltaan näet kaikki oma on hyvin kätketty. Kaikista aarrekaivoksista joutuu oma viimeisenä kaivettavaksi - näin vaikuttaa painavuuden henki.

16. Hengellinen laiskuus – kuolemansynti vai
saavutettu etu?
Sananlaskujen 6:6 antaa neuvon: ”Mene, laiska, muurahaisen
tykö, katso sen menoja ja viisastu.” Muurahaista seuraten voisi oppia, että sen toiminnoilla on aina mielekäs tavoite, jota se
pyrkii toteuttamaan niin yksilöllisesti kuin hyvin koordinoituna, kollektiivisena joukkona. Muurahaisilta saisi oppia ennen
muuta yhteisöllisten asioiden organisointiin.
***
Ihminen voi olla hengellisesti laiska istuessaan hengellisessä
tilaisuudessa antaen mielensä vaeltaa arkisissa turhanpäiväisyyksissä. Toisaalta ihminen saattaa olla hengellisesti aktiivi-
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simmillaan istuessaan yksin erämaan hiljaisuudessa – ollen
kaikkein parhaimmassa tapauksessa ajattelematta ja tunteilematta yhtään mitään (kontemplatiivisessa tilassa).
***
Hengellisestä ahkeruudesta voidaan näin ollen antaa varsin ristiriitaisiakin määritelmiä. Siihen luetaan perimmäisten asioiden omakohtainen pohdinta, mutta ”ahkeruuden todelliseksi
kruunuksi” esitetään tilaa, missä ihminen irtautuu kaikesta aisteihin, tunteisiin ja ajatteluun liittyvästä (pysyen silti elossa).
***
Eräs omituinen suuntaus hengellisessä ahkeroinnissa on oman
kehon kiusaaminen, josta karkeimpia esimerkkejä ovat pylväspyhimysten kaltaiset persoonat. Kansa odotteli malttamattomana heidän kuolemaansa saadakseen haltuunsa palan ”pyhäinjäännöstä”.
Askeesilla on toki oma merkityksensä siinä, että kehon aiheuttamia häiriöitä voidaan vähentää harjoittamalla se tulemaan toimeen hyvin vähällä huomiolla. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole
se, että kehoa kohdellaan niin kaltoin, että se aiheuttaa mieleen
kemiallisen epätasapainon kautta hallusinaatioita. joita sitten
tulkitaan ”henkisiksi”.
Monet Intian joogit ovat tehneet kehon hallinnasta elämäntehtävän, joka ei välttämättä ole missään tekemisissä todellisen
henkisyyden kanssa. Länsimaihin kulkeutuneet joogalajit ovat
laadultaan varsin fyysisiä (kuten tantra- ja hathajooga). Usein
niiden harjoittajille luvataan henkisessä mielessä paljon enemmän kuin mitä kehon harjoittamisen kautta voidaan yleensä
saavuttaa. Parhaimmillaan tällaiset joogamuodot saattavat rauhoittaa mieltä ja edistää terveyttä – pahimmillaan aiheuttaa
hengitysvaurioita (hengityksen pidättämiset) ja peräpukamia
(lootus-asennossa istuminen).
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Henkinen ei todellisuudessa liene konkreettisen ja objektiivisen
vastakohta, vaan kaiken objektiivisuuden ydin - ja siten subjektiivisuuden eli mielen tavanomaisten oheistuotteiden vastakohta.
Hengellisissä pyrkimyksissä ongelmapisteet löytyvät miltei aina
ihmisen oman mielen alueelta. Monet tietenkin näkisivätkin
ongelmien syyt mieluummin itsensä ulkopuolella – ja juuttuvat
usein alituiseen jossitteluun oman tilansa suhteen.
***
Hyvin suosittu hengellisen laiskuuden ilmentymä on se, että ihminen joko täyttää kaiken aikansa ulkoisilla toimilla ja virikkeillä tai vatvoo mielessään jatkuvasti ajatuksia, kuvitelmia tai
vaikka sävelmiä, jotka estävät kaikkien liian vakaviksi koettujen
teemojen esiin nousun. Hengelliset asiat saattavat muistuttaa
pyörien päällä olevia huonekaluja, joita voi kevyesti siirrellä siivouksen ja muiden ”elintärkeiden toimintojen” tieltä.
Hengellisen laiskuuden piiriin voitaisiin lukea myös sellainen
”valmiina poimittu patenttiusko”, joka nojaa vain toisten ajatusten totena pitämiseen, ja joka ei siten ole todella muodostunut ”omaksi lihaksi” – ihmisen sisäisiksi ominaisuuksiksi.
Laiskuus johtuu varsin usein myös pelosta tai arkuudesta, joka
on kylvetty jo lapsuudessa mielen syövereihin. Se nostaa ”heristävän sormen” niin sanottuna omanatuntona heti, kun jokin asia näyttää uhkaavan ennalta omaksuttuja käsityksiä – ns.
esiymmärrystä. Omatunto koostuu päällimmäisiltä osiltaan
lähiyhteisön normistojen omaksumisesta – lauman äänestä –
joka syyttää heti, kun henkilö rikkoo sovittuja sääntöjä. Todellinen oma ”parhain tieto” (jos sitä on) kuiskailee hyvin vaimeasti
ja on siten helposti sivuutettavissa tai vaimennettavissa.
***
Omakohtaista hengellistä aktiviteettia on jo hyvin varhaisissa
kristillisyyden vaiheissa pyritty tietoisesti tukahduttamaan, kuten Tertullianuksen kehotukset etsimisen ja kolkuttamisen tur-
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huudesta todistavat (kaikki oli valmiina kirkon – ja vain kirkon
puitteissa).
Hyvänä myöhäisempänä esimerkkinä tällaisesta käy RuotsiSuomen aikainen Konventikkeli Plakaatti, joka monopolisoi
kaiken vapaan hengellisen kokoontumisen kirkon valvonnan
alle. Siellä täällä hengellinen nälkä pyrki kuitenkin murtamaan
asetetut rajat, jolloin ryhdyttiin tukahduttamistoimiin (Esim.
Erickssonin veljekset ajettiin maanpakoon, Kärmäet vankeuteen Turun linnaan, Wallenberg tuomittiin kuolemaan, Kalajoen käräjät määräsivät toimintakieltoja).
***
Blogistot – etenkin niiden lukijatilastot - kuvannevat jossakin
määrin ihmisten kiinnostusten ja harrastusten kohteita. Esim.
tässä blogistossa suurin kirjoitusinto näyttäisi kohdistuvan kakkuresepteihin (missä ei tietenkään ole mitään pahaa, saati halveksittavaa).
Kirjoituksissa otetaan kantaa päivänpolttaviin kysymyksiin ja
vältellään sellaisia, jotka liittyvät elämän syvimpiin tarkoituksiin. Valmiita mielipiteitä on helppo heitellä toisten mielipiteiden sekaan ja väittää niitä totuuksiksi, jolloin usein väittely alkaa ja keskustelu loppuu.
Suomessa voi löytää jonoja marketeissa ja katujakelussa, virikkeiden perään jonotusta esiintyy festivaalien ja jäähallien lähettyvillä, mutta hengellisten asioiden perään ei näyttäisi muodostuvat jonoja – paitsi esim. suviseuroissa.
***
Mauno Isolan sanoitus tutussa joululaulussa kuvannee hyvin
tavallista tilannetta, missä ”suun ruoka, juoma, meno muu –
laps’ hankeen hukkuu, unhottuu!” Kyseinen lapsi ei välttämättä tarkoita ketään itsensä ulkopuolista persoonaa, vaan ihmisen itsensä syvyyksissä piilevää mahdollisuutta ”lapsen kaltaisuuteen” – siihen todellisen henkisen periolemuksen kaltaisuuteen, jonka onnen ehtona ei enää ole mahdollisimman runsas
ulkoinen virikkeistö.
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17. Hoosianna!

Hoosianna on alkujaan hepreankielinen
huudahdus, joka varsinaisesti merkitsee
”oi auta” tai ”pelasta”.
Nykyisen virsikirjan
ensimmäinen virsi on
peräisin 200 vuoden takaa, saksalaiselta Voglerilta, jonka Ruotsin kuningas Kustaa kolmas palkkasi hovimusiikkinsa johtajaksi.
Hymni rantautui Suomeen 1800-luvun puolenvälin jälkeen,
mutta virsikirjassa se sai kärkipaikkansa vasta v. 1986.
Hoosianna on muodostunut symboliksi joulun odotukselle. Se
lienee yksi koululaisten suosikkivirsistä, jota veisattiin poikkeuksellisen innokkaasti adventin alkua edeltävissä aamuhartauksissa (nykyisissä avauksissa).
Suosion salaisuus saattaa piillä sekä hymnin reippaassa rytmissä että sanoituksen niukkuudessa, joista jälkimmäinen muistuttaa nykyistä kevyttä musiikkia ylenpalttisine samojen sanojen
kertauksineen.
Tässä virressä löytyy ainoastaan kaksi teemaa: Daavidin pojan
kiittäminen, ja hänen tulonsa Herran nimeen.
Virren sanat viittaavat konkreettisesti tulkiten siihen, että Nasaretin Jeesus olisi ollut Joosef-isänsä kautta Daavidin sukua
(Luuk. 1:27; 2:4. Ilm 22:16).
Sekä Matteus 1:18 että Luukas 1:34 sitä vastoin väittävät Jeesuksen saaneen alkunsa Pyhästä Hengestä, joka ei liene Daavidin sukua.
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Uskontunnustuksemme on omaksunut tämän neitseellisen sikiämisen ilmeisesti korostaakseen Jeesuksen ainutlaatuisuutta.
Tämän päivän rationaaliseen ajatteluun tottuneet ihmiset saattavat olla jo varsin skeptisiä asian suhteen.
Luukas kertoo hieman aikaisemmin (1:15) Johannes kastajan
alkuvaiheista sanoen, että hän oli Pyhän Hengen täyttämä jo äitinsä kohdusta saakka, mutta ei kuitenkaan Hengestä siinnyt.
Evankeliumien ristiriitaisuuteen saattaisi tuoda ratkaisun Johanneksen 3:3, jossa Jeesus esittää, ettei kukaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei hän ensin synny uudesti ylhäältä.
Johannes puhuu tässä inhimillisessä tietoisuudessa tapahtuvasta täydellisestä muutoksesta, jota voidaan kutsua myös Pyhän Hengen kasteeksi tai hengen tulella kastamiseksi. Se lienee
ainoa ihmiselle mahdollinen ”neitseellinen alku”, koska eläinkunnassa partenogeneesiin kykenevät vain kummitussirkat,
jotkut hämähäkit, kirvat, amatsonimollit ja kalkkunat.
Saattaa hyvin olla, että Matteus ja Luukas eivät tyytyneet vain
siihen, että Jeesus olisi ollut sisäisessä mielessä ylivertainen ihminen. He halusivat rakentaa hänelle myös kuninkaallisen lihallisen alkuperän – eivätkä välittäneet asiaan tulleesta ristiriidasta.
Evankeliumien nojalla ei voida päätellä varmasti, oliko Nasaretin Jeesus täysin yhdistynyt jumalalliseen perusolemukseen
(Isäänsä) jo syntyessään (niin sanottu avataara, jumalallinen
inkarnaatio), vai tapahtuiko ”ylhäältä syntyminen” hänessä
vasta myöhemmin.
Henkisen olemuksen avautumisessa saattaa lisäksi olla erilaisia
asteita, joista vasta korkeimmassa kaikki rajat inhimillisen ja
jumalallisen välillä poistuvat.
Johanneksen evankeliumin 19:30 voisi mahdollisesti kuvata
(ainakin symboloida) niistä viimeistä ja korkeinta vaihetta, jossa Jeesuksen kerrotaan lausuneen: ”Se on täytetty – consummatum est!” Ihmisyyden mitta on joka suhteessa tullut täytetyksi!
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18 Hylättyjen evankeliumien kelvollista sanomaa

Käsitykset ensimmäisten kristillisten vuosisatojen opillisista näkemyksistä saivat uutta valoa, kun
Egyptin Nag Hammadista tuli v.
1945 esiin yli 50 kirjoituksen kokoelma kristillisen alkuimpulssin
synnyttämiä kirjoituksia.
Suurinta osaa niistä voitaneen kutsua gnostilaisiksi, jollaisista
aikaisemmin oli lähinnä vain ”voittaneen tahon” poleemisia ja
negatiivisia kuvauksia.
Gnostilaisuuden tunnuspiirteenä pidetään usein sitä, että se
erottelee ilmenneet asiat ja olennot luoneet jumaluudet perimmäisestä jumaluudesta, joka on ajattomuudessa oleva erillistymätön täydellisyys.
Juutalais-kristillinen käsitys siitä, että Jumala on luonut kaiken
valmiiksi seitsemässä päivässä (tai kuudessa) ei näytä kestävän
tämän päivän vähänkään kriittistä tarkastelua – ellei ko. luomista tulkita symbolisesti ajattomuudessa tapahtuvana ”kaikkeuden ydinolemusten” hahmottumisena.
Johanneksen evankeliumin alku kuvannee kaikkeuden esityyppien ”ennalta olemista” jumaluudessa itsessään, josta ne vasta
ajan ja tilan muodostumisen myötä (alkuräjähdyksen, ”tulkoon
valkeuden”, jälkeen) ovat alkaneet saada erillistyviä ja yhä (evoluutiossa) muuttuvia muotoja.
Toinen gnostilaisuuteen liitetty tunnusmerkki on oikean tiedon
korostaminen, johon liikkeen nimityskin liittyy. Gnosis ei kuitenkaan varsinaisesti tarkoita pelkkää käsitteellistä tai sanallista tietoa, vaan tavoiteltavaa välitöntä, sisäistä tietoisuutta asioiden ja elämän todellisesta olemuksesta.
Matteuksen evankeliumi puhuu periaatteessa samasta ”gnosiksesta” (tai pikemminkin sen puuttumisesta) esittämällä, että

78

”jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”
***
Toiselta tai kolmannelta vuosisadalta peräisin oleva Filippuksen evankeliumi kirjoittaa (123):
”Puu kukoistaa, kun sen juuret ovat piilossa. Jos ne tulevat näkyviin, puu kuolee. Samoin on kaiken maailmassa syntyneen
laita, oli se sitten näkyvää tai piilossa. Pahan juuri on voimakas
niin kauan kun se on piilossa. Kun se tunnistetaan, se hajoaa,
kun se tulee esiin, se tuhoutuu.”

Kirjoitus tuo esiin yhden puolen synoptisten evankeliumien toteamuksesta:
”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä,
mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon.”

Salatun esiin tulemisesta nousee ensimmäisenä mieleen negatiivisten asioiden tulo muiden ihmisten tietoon, jollaisesta nykyisen median rakastamat vuodot ja paljastukset käyvät ”hyviksi” esimerkeiksi. Sellainen voi tietenkin havahduttaa kohteensa
huomaamaan omat virheensä, mutta varsinaisesti evankeliumit
tähdentävät sitä, että omat vajavaisuudet tulisi tiedostaa itse ja
tunnustaa itselleen.
Toinen salatun ilmitulon ”paikka” on tietenkin kuoleman jälkeinen tila, jossa ihmisen olemus sinänsä paljastaa välittömästi
oman todellisen tilansa ja joutuu todennäköisesti kohtaamaan
ja työstämään sitä – ikään kuin puimaan ja seulomaan elämänsä sadon.
***
Toisella vuosisadalla kirjoitettu Arvovaltainen opetus sisältää
tekstin:
”Paholainen panee murheen sydämeesi, kunnes se on tuskan
vallassa jonkin pienen tähän elämään kuuluvan asian vuoksi.
Sitten hän ottaa sinut kiinni myrkyillään. Sen jälkeen tulet yl-
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peäksi halutessasi vaatteita. Tätä seuraa rahanhimo, kateus,
kaunis ulkomuoto sekä toisen ihmisen hyväksikäyttö. Näistä kaikkein pahimmat ovat tietämättömyys ja välinpitämättömyys.”

Matteuksen evankeliumi nostaa sekin esiin etukäteen murehtimisen turhuuden:
”Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”

Matteuksen tunnetut sanat kuuluvat:
Etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.”

Arvovaltainen opetus väittää, etteivät kaikki ensimmäisten vuosisatojen kristityt (erityisesti niin sanotut puhdasoppiset) etsineet aivan tosissaan:
”Ne, joilla ei ole tietoa (tarkemmin sanoen henkistä tietoisuutta), eivät etsi Jumalaa eivätkä halua tietää asuinpaikasta, joka
on levossa (ajaton tila), vaan vaeltavat eläimellisesti.
He ovat pahempia kuin pakanat. He eivät etsi Jumalaa, koska
heidän sydämensä kovuus ajaa heitä harjoittamaan julmuutta.
Jos he sitä paitsi huomaavat jonkun toisen etsivän pelastusta,
heidän sydämensä kovuus alkaa vaikuttaa tuohon ihmiseen.
Ellei hän vaikene etsimisestään, he tappavat hänet julmuuksissaan kuvitellen tekevänsä hyvän teon.”

Kirkon historia pannaan ja kiroukseen julistuksineen, karkotuksineen, kidutuksineen, polttorovioineen ja joukkomurhineen todistanee vakuuttavasti viimeisen lauseen paikkansa pitävyyden puolesta. Karkeimpia esimerkkejä tällaisista ”hyvistä
teoista” lienee Juhana Hussin polttorovio, johon yksinkertainen
eukko kantoi ”hyvänä työnään” lisää polttopuuta.
Tuomas Kilvoittelijan kirja toteaa:
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”Tyhmälle hyvä ja paha ovat yksi ja sama asia. Heitä johtaa tuli,
joka polttaa heidän sielunsa ja kahlehtii heidät näkyväiseen,
joka tuhoutuu, vaihtuu ja muuttuu.”

Teksti esittänee, että jokainen ihminen kyllä tuntee ”hyvän ja
pahan”, mutta kaikki eivät kykene erottamaan niitä toisistaan,
vaan toimivat toisilta omaksumiensa kaavojen ja mallien mukaan.
***
Keskustelu Vapahtajan kanssa (59) toisen vuosisadan alkupuolelta kirjoittaa:
”Mikä syntyy totuudesta, se ei kuole. Se, mikä syntyy ihmisestä, kuolee.”
Kirjoitus jatkaa (68): ”Te saatte levon, kun luovutte siitä, mitä
ette voi ottaa mukaanne.”

Lausumat toteavat sen, ettei taivasten valtakuntaan tai ajattomaan olemiseen voi nousta mikään maalliseen elämään kuuluva asia, joka ei sitä ennen ole kadottanut ehdollista luonnettaan.
***
Filippuksen evankeliumi (62) opastaa ihmisiä suhtautumisessa
maallisen elämän yhteen osatekijään, omaan kehoonsa:
”Älä pelkää lihallista ruumista äläkä rakasta sitä. Jos pelkäät
sitä, se alkaa hallita sinua; jos rakastat sitä, se tukahduttaa sinut.”
Samainen evankeliumi (52) jatkaa: ”Myllynkiviä pyörittävä
aasi kiersi tuhannen kierrosta. Kun se päästettiin vapaaksi, se
jäi paikoilleen.
Vaikka jotkut ihmiset kulkevat paljon, he eivät pääse minnekään. Illan koittaessa he eivät ole nähneet kaupunkia, kylää,
luomakuntaa, luontoa, voimaa eivätkä enkeliä. Aivan turhaan
nämä raukat ovat vaivaa nähneet.”
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Tuomaan evankeliumi (42) ensimmäisen vuosisadan loppupuolelta valottaa samaa tarvetta olla pysähtymättä mihinkään
tilapäiseen:
”Vaeltakaa, älkää pysähtykö!” (tarkasti: Tulkaa ohikulkijoiksi!)

Myös Totuuden evankeliumi toisen vuosisadan loppupuolelta
varoittelee pysähtymisestä ja taakseen katsomisesta:
”Älkää välittäkö siitä, jonka olette jo hylänneet. Älkää palatko
syömään oksennustanne.”

Arvovaltainen opetus näyttää saaneen vaikutteita Jaakobin kirjeestä kuvaillessaan paholaisen toimia:
”Vastustaja valmistaa kaikki nämä kauniisti ja levittää ne ruumiin eteen, koska haluaa sielullisen mielen taipuvan niistä jonkin puoleen. Näin se saa sielunkin valtaansa kuin koukku ja vetää sen väkivalloin tietämättömyyteen.
Vastustaja pettää sielua, kunnes se tulee raskaaksi, kantaa pahaa ja synnyttää aineen hedelmiä. Se elää saastaisesti toteuttaen monenlaisia haluja ja himoja. Samalla lihan suloisuus viettelee sen tietämättömyyteen.”

Opetus tuo esiin ihmisyyden sisäisen kehityksen ”prosessinomaisuuden” ja sen (Jaakobin kirjeen toteamuksen), että lopulta ”kaikki hyvä tulee ylhäältä”:
”Sielu hylkää valheellisen ravinnon ja oppii tuntemaan valonsa. Vaeltaessaan eteenpäin se riisuu tämän maailman yltään.
Sielun todellinen vaate pukee sen sisältä.”
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19. Hyvän ja pahan tiedon sekä elämän puun
symboliikasta

Ensimmäisen Mooseksen
kirjan kolmannessa luvussa kerrotaan paratiisin
kielletystä puusta:
”Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ’Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.’
Niin käärme sanoi vaimolle:
Syntiinlankeemus Isonkyrön
vanhan kirkon
seinämaalauksissa

’Ette suinkaan kuole; vaan
Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja

te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.’
Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti
sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen
kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain
silmät, ja he huomasivat olevansa alasti.”

Kertomusta pidetään alkuperäisenä syntiinlankeemuksena (perisynnin alkuna), josta ihmiskuntaa on sittemmin rangaistu
mitä moninaisimmin kärsimyksin. Vieläpä naisten synnytystuskat selitetään tämän hetkellisen makeanhimon ja näpistyksen aiheuttamiksi.
Kirkkoisä Origenes edellytti kaikkien järjellisten ihmisten pitävän tätäkin tarinaa vertauskuvana. Se viitannee koko ihmiskunnan tajunnan suunnassa ja laadussa jossakin vaiheessa tapahtuneeseen periaatteelliseen muutokseen – irtautumiseen välit-
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tömästä, aikaan ehdollistumattomasta, sisäisestä tiedostamistavasta.
Ensimmäinen varoitus puhuu kuolemisesta, jota ei kuitenkaan
näytä välittömästi tapahtuneen, joten sana kuvannee sitä, että
inhimillinen olemus tai sen muotoon sidostunut osa on vain tajunnallisessa mielessä siirtynyt ajallisuuden ja jaksottaisuuden
piiriin: ihminen ei enää tiedosta eikä ole välittömästi ja välityksettömästi Jumalan ajattomassa yhteydessä ja ykseydessä.
***
Paratiisin käärmettä pidetään kristillisessä ajattelussa paholaisen symbolina – tosin Uudessa Testamentissa se Matteuksella
kuvaa (monien muiden perinteiden tapaan) älykkyyttä (Lutherin ja King Jamesin käännöksissä viisautta).
”Käärme” puhuu silmien avautumisesta eli siitä, että ihminen
alkaa havainnoida aika- ja tilasidonnaisia ilmiöitä ulkoisten aistiensa kautta vertaillen niiden itsessään synnyttämiä vaikutelmia mielessään.
Käärmeen lupaus siitä, että ihmisistä tulisi pelkästään ulkoisia
ilmiöitä vertaillen samanlainen kuin perimmäinen jumaluus,
lienee pahasti ylimitoitettu (elleivät ”kuolleet ilmiöt ole tulleet
täysin syödyiksi ja sulatetuiksi”).
***
Hieman myöhemmin samassa luvussa todetaan:
”Herra Jumala sanoi: ’Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin
joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.’”

On ilmeistä, että Herra Jumalalla (monikko) tarkoitetaan tässä joitakin perimmäisestä ehdollistumattomuudesta lähteneitä
luovia tekijöitä (ns. aioneita tms.), joiden tietoisuus toimii ainakin osittain erillisyyden ja ajallisuuden piirissä.
”Lankeemusta” kuvataan siten, että puun hedelmät maistuvat
hyviltä ja ovat kauniita, mikä tarkoittanee sitä, että ihminen on
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jo alkanut arvostaa omia aistimuksiaan ja mielikuviaan (samastunut ilmiöihin).
Lisäksi puun hedelmien sanotaan tuottavan ymmärrystä, mikä
viitannee ”hyvän ja pahan tiedon puun” perimmäiseen merkitykseen: erotuskyvyn (viisauden tai sen esiasteen) muodostumiseen ihmisyyden mentaaliseen olemukseen.
Kun puhutaan jumalien kaltaisesta erotuskyvystä, ei silloin tarkoiteta tavallista älyllistä ja loogista päättelytoimintaa, vaan
korkeampaa, paljon sisäisempää ja välittömämpää mentaalista
oivalluskykyä eli viisautta.
***
Mooseksen kirjan sananmukaisen tulkinnan mukaan niin sanottu syntiinlankeemus olisi ollut yksittäinen ajallinen tapahtuma, jonka aiheuttaja oli ihmisessä jo mahdollisuutena ollut
nautinnon halu ja kapinahenkisyys.
Lankeemukseen liitetään usein myös erilaistuneesta sukupuolisuudesta juontuva alastomuuden häpeäminen, mikä tosin Mooseksen kirjan ajoituksessa on hieman hämmentävä, koska Jumala teki pariskunnalle fyysiset ruumiit (vaatteet nahasta) vasta lankeemuksen jälkeen (tutkijat arvelevat, että 1. Mooseksen
kirjassa on sekoitettuna kaksi erilaista luomisversiota).
***
Jonkinasteinen luonnollinen kapinamieli kuuluu nykyisinkin
ihmisyyden kehitykseen silloin, kun siirrytään kehitysvaiheesta
toiseen, kuten nuoruudesta aikuisuuteen.
***
Voidaan perustellusti kysyä, miksi Jumala olisi sisällyttänyt ihmisyyteen jonkin sellaisen heikkouden, josta Hän myöhemmin
(eli ajallisuuden synnyttyä) joutuisi ihmiskuntaa – omaa luomustaan – ankarasti ja jatkuvasti rankaisemaan?
Entä jos kaikella ”syntiselläkin” on jokin tarkoitus?
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Ehkä ihmiskunnan on määrä rajallisten ilmennysvaiheiden
kautta muodostua sillaksi ajallisen ja ajattoman välille. Ehkä
ihmiskunnan pitää opetella ymmärtämään erillistynyttä ulkoista maailmaa myös vastakkaisten ja suhteellisten polariteettien
pohjalta voidakseen joskus täysin tietoisina toimia Paavalin kuvaamina luovina henkinä – viimeisinä Aadameina.
Vastuullinen luova toiminta edellyttää luonnollisesti sitä, että
ihmiskunta on itse kokenut elämää ajan ja tilan rajoituksissa
niin pitkään ja perusteellisesti, että on itse valmis kaikista sen
ulkonaisista hedelmistä irtautumaan (kadottamaan katoavaisen elämänsä) ja mahdollisesti luovuttamaan ”koululaitoksen”
seuraavien olentokuntien käyttöön.
***
”Jumalaton” filosofi Nietzsche kuvaa erillistyneen (alkuräjähdyksen jälkeisen) maailman ”henkistämistä” seikkailuna, jossa
lukemattomat alun perin puhtaan jumalalliset olemukset heittäytyvät vapaaehtoisesti erillisiin muotoihin tehdäkseen ne ensin tajuisiksi kadottamalla oman alkuperäisen luontonsa.
Aikojen ja kokemusten saatossa he etsivät ja löytävät kuitenkin
(kuten raamatun tuhlaajapoika) tien takaisin alkuperäiseen ehdollistumattomaan tilaansa (etsien ja löytäen jälleen todellisen
itsensä, kuuluen jälleen itselleen).
Paluu kuitenkin edellyttää sitä, että kaikki ulkoisen kokemisen
vaiheet on käyty läpi ja ollaan sisäisesti valmiita ja vapaita palaamaan takaisin henkiseen alkutilaan – tosin mukanaan kaikki
ne sisäiset ominaisuudet (taito eritellä hyvän ja pahan tiedon
puun hedelmiä), joita luomistyö ilmennyksen puitteissa tulee
vaatimaan.
Mooseksen kirja kuvaa paluun edellytyksiä vertauksella elämän
puusta:
”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että
hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!”
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(Monikollisen) Herra Jumalan pelko siitä, että ihminen sattumalta huomaisi ojentaa kätensä ja syödä elämän puusta, on hieman erikoinen: paluu takaisin ajattomuuden piiriin kun lienee
ihmisyyden ilmeisin tavoite.
Suhteellisen hyvän ja pahan erottamisen opettelu ulkonaisen
elämän kokemisen kautta lienee siten tarkoituksenmukainen
”välivaihe”, missä ihmisen kokonaisolemuksen on mahdollista
muodostua ajallisen ja ajattoman yhdistäväksi sillaksi, jota niin
sanottu ”Pyhän Hengen temppeli” todennäköisesti tarkoittaa.
***
Elämän puu ei tietenkään löydy ajallisista ilmiöistä sellaisinaan,
vaikka ne pohjimmiltaan ovat sen ”erillistyneitä lapsia”. Kaikki ajallinen on muutoksen ja katoavuuden alaista, joten todella
”elävä” löytyy vasta ajallisen ajattomasta ydinolemuksesta, jota
kristinuskossa kutsutaan Jumalaksi.
Ajallisuus toimii jumalallisten lakien puitteissa, joten niiden
oppiminen saattaisi ainakin jossakin määrin johdatella tajuntaa totuutta kohden.
Tuomaan evankeliumi (no 77) toteaa:
”Minä olen valo heidän kaikkien yläpuolellaan. Minä olen
kaikkeus. Minusta kaikkeus on lähtenyt, ja minun luokseni se
on jälleen palannut. Halkaiskaa halko, ja minä olen siellä. Kohottakaa kivi, ja löydätte minut sieltä.”

Sanoman mukaan ajaton ja jumalallinen on löydettävissä myös
kaikkien ajallisten ilmiöiden sisimmästä olemuksesta.
***
Elämän puuta käytettiin yleisesti Lähi-Idässä, Egyptissä ja juutalaisen tooran selityksissä. Germaanisissa myyteissä sitä kutsutaan maailmanpuuksi, suomalaisessa Kalevalassa Isoksi tammeksi. Kaikki myytit viittaavat mahdollisuuteen saavuttaa kuolemattomuus.
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Aistimukset, tunteet ja ajatukset ovat sidoksissa ajassa ja tilassa koettuun, joten niiden kautta ei voida välittömästi (kasvoista
kasvoihin) tiedostaa mitään alkuperäistä ja ehdollistumatonta.
Niitä tulee muokata niin, etteivät ne kiinteydessään estä tajunnan vapautumista kaikista ”vanhoista viineistä.”
Hengellisen elämän tarkoitus ei liene rakentaa muuria eli torjuntaa tavanomaisten elämänilmiöiden suhteen, koska silloin
tajunta rajoittaa itsensä oikeiksi katsomiinsa kiintoajatuksiin
ja menettää samalla kykynsä ottaa vastaan mitään poikkeavaa
(leili kovettuu ja suolapatsas muodostuu).
Uuden Testamentin kehotus olla vastustamatta pahaa tarkoittanee ennen muuta sitä, ettei ihminen yritä pakottaa itseään
sellaiseen, johon hän ei ole sisäisesti valmis: koska väkivalta itsensä suhteen ei yleensä synnytä todellista muutosta, vaan lähinnä torjuntamekanismin.
Olennaista on lähinnä se, mihin ihmisen mieli takertuu ja samastuu. Ihminen on saattanut kuulla tai lukea määritelmiä Jumalasta. Todellisuudessa hän ei kuitenkaan tiedä mitään ehdollistumattomasta, koska ajattelu toimii vain omien ehdollistumien puitteissa.
Hengellisyyteen pyrkijällä on kuitenkin yleensä jonkinlainen
käsitys siitä, mikä ei ole jumallista – ja kaikesta sellaisesta ”jokainen viisas ihminen pyrkii tietenkin eroon (Mestari Eckhartin
neuvo).”
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20. Ihmisen määrä

Otsikko on yhden kirjailija Uuno Kailaan runon nimi.
Hänen tuotannostaan yleisesti tunnetuin lienee kuitenkin
Suomalainen rukous – Siunaa
ja varjele meitä.
Uuno Kailas (Frans Uuno Salonen) syntyi v. 1901 Heinolassa.
Hänen lapsuuteensa vaikutti äidin varhainen poismeno ja isoäidin ankara uskonnollinen
kasvatus. Uuno osallistui pian vapaussodan jälkeen epäonnistuneeseen Aunuksen retkeen, jonka aikana hänen hyvä ystävänsä Bruno Schildt sai surmansa.
Kailaan ystäväpiiriin kuului useita Katri Valan kaltaisia tulenkantajia, vaikka hän ei kovin paljon omaksunutkaan heidän näkemyksiään. Runojen kirjoittamisen lisäksi hän suomensi mm.
saksalaista runoutta, kuten Göetheä, sekä Edith Södergrania.
Hän tuli suosituksi 1920-luvulla erityisesti nuorten runoilijoiden keskuudessa, mutta vuosikymmenen lopulla herkän miehen mielenterveys alkoi horjua.
On mahdotonta ja tarpeetonta päätellä, olivatko sairastumisen
syynä lapsuuden traumat ja identiteettikriisi, vai jotkin muut
mahdolliset tekijät. Tilannetta pahensi myöhemmin tuberkuloosi, johon hän menehtyi jo v. 1933.
Joitakin huomioita ”Ihmisen määrästä”:
Ei ole ihmisen hyvä, jos hän on heikko, tuntea, nähdä ja elää
kaikkea:
kuilu on syvä, siellä on vaaniva peikko.
Inhimillisen luota on moni mennyt- inhimillisen tähden.
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Hukkunut, harhaten suotta viekkaita virvoja nähden.

Kaila saattaisi kahdessa ensimmäisessä säkeessä kuvata liiallisuuksiin menevää heittäytymistä sekä maallisiin että hengellisiin asioihin. Sellainen voi etenkin herkässä ihmisessä nostaa
esiin alitajuisia patoutumia tai harhoja, joita hän ei kykene hallitsemaan.
Tasapainoiset ja psyykkisesti vahvatkin persoonat saattavat
vaatia itseltään aivan liian nopeata henkistä kehitystä, jolloin
vaarana on se, että he tarkastelevat asettamiensa kriteereiden
kautta myös toisia ihmisiä - ja alkavat kovettua sisäisesti.
Toinen on - veljeni, tiedä - ihmisen määrä:
kaikessa ihminen olla, suostakin polkunsa viedä
vuorille, hyljätä väärä.

Runoilija päättelee, että on parasta pitää jalat riittävästi maassa
ja hakea elämään vakaata suuntaa.
Matkalla voi moni tällä langeta, nousta.
Mutta jos itsesi hukkaat sielusi näännyttämällä,
on sinun mahdoton nousta.

Kaila tarkoittanee sitä, etteivät epäonnistumiset sinänsä kaada
ketään, mikäli ihminen pitää ohjat omissa käsissään eikä hajota
voimiaan tarttumalla kritiikittä kaikkiin virtauksiin.
Matkaan, veljeni, loiton määräsi nähden!
Ihmisen ylpein arpa:
tietäen turhaksi voiton taistella turhan tähden.
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Hän katsoo, että ulkoisia voittoja tärkeämpiä ovat omien toimien sisäiset eettiset ja henkiset tavoitteet.
Kauneus, untemme sisar, on opas meillä:
laulaen kuoleva joutsen, lehdellä kasteen pisar,
myös tomu kultainen teillä.

Kaila tarkoittanee kauneudella sekä luonnossa havaittavaa, että
sen perustalla olevaa kauneutta. Tuomaan evankeliumin sanonta 77 saattaisi kuvata tällaista kuolemankin synkeyden ylittävää
kauneuden ajatusta:
Halkaiskaa halko, ja minä olen siellä. Kohottakaa kivi, ja löydätte minut sieltä.”

21. Ihmisen poika

Vanhassa testamentissa esiintyy käsite ”Ihmisen poika” 12 kertaa. Uusi testamentti käyttää nimitystä 87 kertaa. Niistä lähes
puolet (30) löytyy Matteukselta, joka oli evankelistoista kaikkein innokkain kaivelemaan lisäaineistoa ja (useimmiten keinotekoista) vahvistusta kerronnalleen juutalaisten vanhoista
teksteistä.
Vanhan testamentin ”Ihmisen, eli Adamin poika” kuvasi ihmisyyden ydinolemusta (arkkityyppiä), joka voisi lopulta toimia
välittävänä ja yhdistävänä tekijänä ihmisen ja Jumalan kesken.
Se täytynee kuitenkin Danielin kirjan symboliikan mukaan jossakin vaiheessa vielä ylentää kuninkaalliselle valtaistuimelle
– takaisin alkuperäiseen henkiseen olemukseensa (Isänsä kotiin).
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Kristillinen kirkko on tulkinnut ilmauksen tarkoittavan ainoastaan Nasaretin Jeesusta, joka sen (kyseenalaisen) tulkinnan
mukaan oli kutsunut itseään tällä kolmannen persoonan nimityksellä. Ainakin evankeliumitekstien nojalla vaikuttaa siltä,
että Jeesus itse kuului niiden harvojen joukkoon, joissa lisäksi
”Ihmisen pojan ylentäminen” oli jo sisäisesti toteutunut – mikäli hän siinä vaiheessa ylipäänsä oli sisäisesti ”yhtä ja välittömässä yhteydessä Isänsä kanssa”.
Johanneksen evankeliumin Jeesus ulottaakin ”Ihmisen pojan”
kaikkiin ihmisiin, mikäli nämä ensin ymmärtäisivät sekä Jeesusta itseään että hänen välittömästi edustamaansa henkistä ja
jumalallista mahdollisuutta ja alkutilaa.
***
”Ihmisen pojan” merkitystä ei ole syytä etsiä ulkopuolisista tekijöistä, vaan jokaiseen ihmiseen kytkeytyvistä sisäisistä mahdollisuuksista ja olemuksista. Tietenkin nämä potentiaalisuudet jo itsessään toteuttaneet yksilöt voivat toimia esikuvina
muille, mutta esikuvien ihastelu sinänsä ei paljonkaan auta ketään ”Kristuksen ylleen pukemisessa, tai hänelle muodon antamisessa.”
***
Englanninkielen ”Ihmisen poika, The Son of Man”, juontuu
sanskritin järkeä tarkoittavasta sanasta ”Manas”.
Joissakin itämaisissa perinteissä kerrotaan, että ”Järjen pojat,
Manasaputrat” luovuttivat ihmiskunnalle jo ylittämänsä järkiolemuksen. Tämä muistuttaa 1. Mooseksen kirjan kuvausta ”Jumalan pojista”, jotka yhtyivät ihmisten tyttäriin – tuottaen näin
”kuuluisia sankareita”.
***
Jokapäiväinen havainto osoittaa selvästi, että ihmiset ilmentävät järkeään toisistaan hyvin paljon poikkeavin tavoin – ja että
”surullisen kuuluisia sankareita” on esiintynyt paljon useammin kuin toimillaan ihmisyyttä ylentäviä.
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Terroritekojen ja vakavien rikosten toteuttaminen vaatii sekin usein järkeilyä ja älykästä suunnittelua. Niille voidaan etsiä
jopa jumalallisia perusteita ja palkkioita.
”Ihmisen poika” lienee täten ihmisyydessä yleisesti vielä ”nukkuvassa tilassa (ellei jopa sikiöasteisena)”. Tuomaan evankeliumin Jeesus kutsui tällaisia ihmisiä ”(maailmasta) juopuneiksi”.
Järkiolemuksen kehitys on ihmiskunnassa yhä pahasti puolitiessään. Tällainen vajaamittainen ihmisyys on luettavissa yhä
rajallisen vastuulliseksi, ”lihalliseksi – jopa eläimelliseksi ihmiseksi” (jollaista kuva ”lukevasta apinasta” karkeasti symboloi).
***
Usein tosin väitetään, että jokaisessa ihmisessä on myös ”universaali omatunto”, joka heristelee näkymätöntä sormea, mikäli ihminen ylittää yleisesti määritellyn moraalin rajat.
Omatunto ei kuitenkaan useimmiten ole läheskään omaa, vaan
koostuu suurelta osin ”lauman äänestä”, joka heijastaa syyllisyyksinä yhteisön luomia sosiaalisia ehdollistumia.
***
Varsinainen omatunto eli korkeampi järki ja ymmärrys poikkeavat luonteeltaan tavanomaisesta älyllisyydestä ja loogisesta
ajattelusta siinä, että sellaisen kautta ihminen kykenee suhteuttamaan ilmiöitä toisiinsa ja havaitsemaan, mitkä asiat edustavat ”elämän ylentämistä”.
Tällainen ”korkeampi järjellisyys” voi syntyä kokemalla ja sisäistämällä elämää (syömällä kuollutta) – mikäli ”siemenet vain
putoavat otolliseen maaperään” – ja yksilö vaivautuu pitämään
huolta niiden kasvusta (eikä hautaa leivisköitään maahan).
***
Korkeampi järjellisyys on näin ollen ihmisessä itsessään kehittyvä sisäinen mentaalinen olemus, ”Ihmisen poika”, joka tosin ei vielä parhaimmillaankaan ole ihmisyyden syvin ja kor-
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kein tarkoitus, vaan kaipaa vielä ainakin yhden periaatteellisen
muutoksen.
***
Johanneksen evankeliumi käyttää Mooseksen kirjan kuvakieltä ”käärmeen ylentämisestä erämaassa” viitatessaan siihen, että
inhimillisyyden korkein aste – Ihmisen poika – on lopulta tarkoitus ylittää todellisen ”Pyhän Hengen kasteen avustamana”
(jolla ei ole mitään tekemistä ihmisten suorittaman vesikasteen
kanssa).
Se tarkoittaa inhimillisen, aikaan ja tilaan ehdollistuneen tietoisuuden muuttumista ja vaihtumista sellaiseksi, joka havaitsee
välittömästi ja välityksettömästi itsessään kaiken ydinolemuksen (elämän itsessään) ja joka on siten sisäisesti (tietoisuuden
suhteen) vapautunut ajallisten ja katoavaisten ilmiöiden ja ilmentymien otteesta.
Sitä ennen voidaan lohduttautua Mauno Koiviston kuuluisin
sanoin: ”Kyllä se siitä!” (lähimmän parin miljardin vuoden kuluessa)

22. Ihmisetön taivas ja helvetti
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Ihmiset ovat aikojen saatossa luoneet taivaasta mielikuvia, jotka perustuvat heidän parhaisiin kokemuksiin fyysisen ja psyykkisen elämän puitteissa.
Mielikuvien luomisessa ei ole otettu huomioon sitä, että todellinen taivas – puhtaasti henkisenä olotilana – ei koostu erillisistä
fyysisistä tai psyykkisistä asioista, vaan poikkeaa luonteeltaan
kaikesta aikaan ja tilaan liittyvästä.
Kaikki synoptiset evankeliumit esittävät Jeesuksen sanomaksi sen, että ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle,
vaan ollaan niin kuin enkelit taivaassa.
Johanneksen evankeliumi kuvaa taivastilan luonnetta toteamalla, että siinä ollaan yhtä eli sisäisesti samaa olemusta Isän
kanssa. Tämän näkemyksen mukaan kaikki kuvaukset ihanteellisesta erillisestä elämästä ovat inhimilliseen kokemukseen rajoittuneen mielikuvituksen tuotteita.
Tavanomaiset taivaskuvaukset saattavat kuvata erilaisia psyykkisiä olemisen tai kokemisen tiloja, joissa on mukana käsitys
ajasta sekä erillisistä muodoista ja olemuksista.
Filosofi Nietzsche väitti, että taivas on julma, ihmisetön maa.
Samaa voitaisiin ajatella esitettävän myös evankeliumien kohdissa, joissa taivaaseen astumisen ehdoksi asetetaan itsensä
unohtaminen ja elämänsä kadottaminen. Tämä ei tietenkään
tarkoita fyysistä kuolemaa – saati sellaiseen hakeutumista –
vaan tajunnan irrottautumista ilmiöistä, jotka ovat luonteeltaan
katoavia.
Köyhäksi tai lapsen kaltaiseksi tuleminen kuvaavat nekin inhimillisistä ehdollistumista vapautunutta mieltä tai puhdasta olemusta, joka voi ajallisuuden kahleista sisäisesti vapautuneena
päästä ahtaan portin tai neulansilmän läpi.
Nietzsche tarkoitti ihmisellä jotakin projektinomaista, joka on
ylitettävä, että sen tarkoitus tulisi toteutetuksi.
Evankeliumien tai Paavalin sanoman nojalla tässä ei ole mitään
uutta ja ihmeellistä, koska nekin kehottavat taivaallisen Isän
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täydellisyyteen syntymällä uudelleen ylhäältä – ja antamalla
sen kautta muoto Kristukselle. Evankeliumit puhuvat Kristuksesta, joka saavutetaan ylentämällä ihmisen poika. Nietzsche
puhuu yli-ihmisestä, joka saavutetaan ylittämällä kaikki inhimilliset heikkoudet eli virheelliset samastukset, joita kristillisessä terminologiassa kutsutaan synniksi.
***
Taivas on ihmisetön maa tai pysyvän olemisen tila siinä mielessä, ettei se sisällä ajallisten, peräkkäisten kokemusten aiheuttamia rajoitteita ja puutteita, vaan on kaiken sellaisen perusta ja
ydinolemus, joka ei kaipaa täydennystä.
Synoptisten evankeliumien rikas mies -vertauksien yhteydessä opetuslapset kauhistelevat pelastumisen vaikeutta juuri siitä
syystä, että ihmisen tulee olla sisäisesti valmis luopumaan kaikesta siitä (hyvästä ja pahasta), mihin hänen mielensä on ehdollistunut.
Jeesus toteaa tähän, että ihminen itse ei kykene saamaan aikaan
sisäistä muutostapahtumaa, vaan siihen tarvitaan henkisen olemuksen myötävaikutusta, jota yleensä kutsutaan armoksi.
Periaatteessa lienee niin, että armo sisältyy olennaisena tekijänä kaikkeen elämään ja erityisesti kehitykseen niin, että prosessin tuotoksen kohoaminen astetta korkeammalle tasolle edellyttää alkutilaa kahta astetta korkeamman tekijän läsnäoloa,
myötävaikutusta eli ”hapatuksen kaltaista toimintaa.”
Johanneksen evankeliumi esittää muutosprosessin loppuvaiheita asettamalla Jeesuksen edustamaan jumalallisen rakkauden olemusta, jonka (sisäinen tai ulkoinenkin) läsnäolo voi kohottaa ajalliseen ehdollistuneen, mutta siitä vapautumassa olevan tajunnan ehdollistumattoman todellisuuden välittömään
tiedostamiseen – vapauttavaan totuuteen.
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Voitaneen ehkä todeta, että todellinen taivas – kaiken alkuna ja
loppuna – on inhimillisistä rajoitteista ja puutteista vapaa, pysyväisluonteinen tila.
Miten lienee sitten helvetin laita?
Kuvaukset helvetistä ”toisena mahdollisuutena” on tarkoitettu pelotteiksi ja erinomaisiksi vallan käyttövälineiksi erityisesti
niitä vastaan, joilla on asioista poikkeavia ajatuksia.
Helvetin ”esikuvana” on Jerusalemin eteläpuolella oleva laakso
(Gehenna), jossa Aahaan ja Manaksen aikana uhrattiin Moolokille lapsia ja johon myöhemmin toimitettiin rikollisten ja itsestään kuolleiden eläinten ruumiit. Kristityt rakensivat tämän
pohjalta näkemyksen kuolemantakaisesta rangaistuspaikasta,
joka ei ollut vain elinkautinen, vaan jopa iankaikkinen.
***
Helvetille voidaan löytää vastaavuuksia jopa itämaisista näkemyksistä – tosin ei vain toisena mahdollisena ”loppusijoituspaikkana”, vaan ainoastaan kaikkein äärimmäisenä – taivaan
tapaan ”ihmisettömänä” tilana.
Puranoissa luokitellaan seitsemän hyvää ja seitsemän vähemmän hyvää tietoisen olemisen tilaa. Hyvistä ainoastaan kolme
korkeinta – kristillisenkin näkemyksen mukaista (Isä, Poika ja
Pyhä Henki) – takaavat pysyvän (ei katkonaisen) olemuksen ja
olemisen.
Huonommista tiloista kolme alinta ovat sellaisia, joista on vaikea nousta – alinta niistä (Atalaa) voidaan luonnehtia ihmisettömäksi, koska siinä koko sielullinen olemus katoaa. Tilaa pidetään kuitenkin hyvin poikkeuksellisena – ja siinäkin ainoastaan
”ihmisyyden projekti” raukeaa tyhjiin, kun taas sen sisin, henkinen itu palaa alkutilaansa.
Puranoiden mukaan taivas on inhimillisyyden ylittävä, helvetti
(Atala) sen alittava tila, kun taas rajallinen inhimillisyys kasvaa,
kukoistaa tai degeneroituu lukuisissa ajattomien ääripäiden välisissä tiloissa.
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Uusi testamentti saattaisi Johanneksen evankeliumissa viitata
näihin ”luonnollisiin, laatukohtaisiin, mutta vielä väliaikaisiin
tiloihin” Isäni monina asuinsijoina (uusin raamatunkäännös
puhuu huoneista).
Paavalikin kirjoittaa (todennäköisesti omasta kokemuksestaan)
kolmannesta taivaasta, joka olotilana muistuttaa huomattavasti
intialaisten Puranoiden ”kolmatta taivasta” – Svarlokaa.

23. Jokapäiväinen leipämme

Isä Meidän rukouksessa
on lause, joka on yleisesti
käännetty tarkoittamaan
”jokapäiväistä leipää”.
Kreikaksi se kirjoitetaan
”arton epiousion”, jossa
arton tarkoittaa selkeästi
leipää, kun taasepiousionsanan merkityksestä on syntynyt kiistaa. Joidenkin (harvojen)
tutkijoiden mukaan Jeesus on saattanut lausua sanan hebreaksi, jossa sanaa vastannee ilmaus ”tamid”, jatkuva, alituinen. Todella kyseenalaista on se, lausuiko Jeesus mitään hebreaksi, hänen kun uskotaan puhuneen lähinnä arameaa?
Löytyy tosin joitakin epämääräisiä toisen käden viitteitä (piispa
Jeromen kirje) siitä, että 300-luvulla olisi ollut olemassa hebrealainen Matteuksen evankeliumi, jonka silloinen Kesarean piispa olisi lukenut ja havainnut ”pahasti harhaoppiseksi”.
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Oikean käännöstavan löytämisen tekee vaikeaksi mm. se, että
latinalainen Vulgata kääntää kreikan ilmauksen Matteuksen
evankeliumissa sanoilla ”panem supersubstantialem”, joka
merkitsee kiistatta ”yliaineellista, henkistä leipää”. Luukkaan
evankeliumin kohdalla sama kääntäjä sen sijaan kääntää ”panem cotidianum”, ”jokapäiväinen leipä”.
***
Myöhemmät käännökset ovat ”tyytyneet jokapäiväiseen leipään” huolimatta siitä, että evankeliumien sanoma keskittyy pikemminkin ”ylhäältä tulevaan leipään” (kuten Joh. 6:51. ”Minä
olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta”).
Nykyisten katolistenkin tutkijoiden keskuudessa epiousion-sanan käännös johdetaan kuitenkin tavallisimmin yhdistelmästä
epi = yli ja ousia = aine, materia. Kyse on siten yliaineellisesta,
henkisestä, taivaallisesta, jumalallisesta leivästä eli impulssista
tai virikkeestä.
Jokapäiväinen leipä saattaa olla sellainen leipälaji, jonka eteen
ihmisen itsensä on ponnisteltava otsa hiesssä (tai ainakin usein
kurtussa).

24. Jumala varjelkoon minua järkeilemästä
Jumalani luonnetta!

Otsikon lauseen huokaisi arkkimandriitta Eutykhes yhdessä
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa v. 448, kun kokous oli
juuri sinetöinyt erään version kristologiasta. Paavi Flavius julisti huokailijan välittömästi pannaan.
Efesoksen kirkolliskokouksessa vuotta myöhemmin tilanne
kääntyi taas Eutykhesinedustamaan suuntaa, jolloin osallistujien enemmistö syöksi Flaviuksen vallasta antaen hänelle niin
konkreettiset lähtöpotkut, että piispa kuoli muutaman päivän
kuluttua vammoihinsa.
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Ensimmäinen varsinainen (ekumeeninen) kirkolliskokous oli
pidetty v. 325 Nikaiassa pakanallisen keisari Konstantinuksen
kutsusta. Tarkoituksena oli yhtenäistää (katolistaa) liikkeen näkemyksiä, joissa oli koko ajan ilmennyt erilaisia tulkintoja erityisesti Kristuksen olemuksen suhteen.
Nikaiassa päädyttiin keisarin (tai hänen hovipatriarkkansa)
avustuksella seuraavaan sanalliseen muotoiluun:
Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, kaikkien näkyvien ja näkymättömien luojaan. Ja yhteen Herraan,
Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan,
Isästä syntyneeseen, joka on peräisin Isän olemuksesta, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt
eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, jonka kautta kaikki on tehty niin taivaassa kuin maan päällä; meidän ihmisten
tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas ja tuli
lihaksi, tuli ihmiseksi, kärsi ja nousi ylös kolmantena päivänä,
astui ylös taivaisiin, tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja
Pyhään Henkeen.

Vakuudeksi lisättiin vielä loppuun ns. areiolaisten käsitysten
kumoamiseksi ”anateema”, jossa päätettiin erottaa katolisesta
ja apostolisesta kirkosta kaikki, jotka esittivät poikkeavia tulkintoja erityisesti Kristuksen olemuksesta. Areius itse ajettiin
maanpakoon.
***
Sirmiumin kokouksessa v. 357 Areiuksen kannattajat pääsivät
kuitenkin vuorostaan voitolle, kun Isä ja Poika todettiin eri olemuksiksi.
Vuotta myöhemmin Ankyrassa Pojan tulkittiin kyllä olevan eri
olemusta, mutta kuitenkin olemukseltaan Isän kaltaisen.
Saragossassa v. 380 julistettiin Isä, Poika ja Pyhä Henki yhdeksi
ja samaksi persoonaksi, Kristuksen inhimillisen olemuksen ollessa vain pelkkä illuusio.
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Konstantinopolin ensimmäinen kokous pidettiin keisari Theodosiuksen kutsusta v. 381. Tämän keisarin toimesta kristinuskosta tuli ainoa sallittu uskon muoto. Sen jälkeen entisistä vainotuista muodostui valitettavan pian toisinajattelijoiden ankaria vainoajia. Kokouksessa vahvistettiin Nikaian uskontunnustus hieman laajennetussa ja areiolaistetusta muodossa. Samalla
tuomittiin harhaoppiseksi ns. apollonarianismi.
Jo aikaisemmin oli päästy eroon useimmista gnostilaisista
suuntauksista, juutalaiskristillisestä ebioniiteista ja natsareeneista, samoin markionilaisuudesta, monarkismista, montanolaisuudesta ja alogeista.
Efesossa v. 431 tuomittiin vielä nestoriolaisuus, Kalkedonissa v.
451 monofysitismi ja Konstantinopolissa v. 680 monotlitismi.
***
Teologian tohtori Kari Kuula kirjoitti jo yli 20 vuotta sitten
(Vartijassa), ettei mm. Jeesuksen historiallinen olemus lepää
kovin vankalla pohjalla, puhumattakaan hänen neitseestä syntymisestään, myöhemmistä kristologian kiistakysymyksistä tai
luterilaisesta sakramentologiasta.
Kuulan (Puijon seurakunnan kappalainen) mukaan vakavaan
tutkimukseen rehellisesti suhtautuva teologi voisi juotua kertomaan seurakuntalaisilleen, että kristinusko ei perustu raamattuun sellaisenaan, vaan on valikoitujen teemojen ja teologien
vuosisataisten opetusten sekoitusta poliittis-kirkollisen historian myllerryksessä.
***
Kristillisen kirkon ”katolisointi” on merkinnyt ajattelutapojen
pakonomaista yhtenäistämistä ja kaventamista, jollaisia keinoja maallisissa organisaatioissa käytetään lähinnä totalitaarisissa järjestelmissä eli diktatuureissa.
Tietenkin kirkolliskokoukset edustivat muodollista demokratiaa, mutta aikaisemmat yhdessä ”jumaliseksi kiteytetyt” tunnus-

101

tukset näyttävät olleen omiaan rajaamaan käsitykselliset uudistukset varsin ahtaisiin puitteisiin.
***
Demokratisoituminen ei etenkään hengellisissä asioissa johda
aina yleviin tuloksiin, koska johtajia valitsevilla ihmisillä on taipumus valita kaltaisiaan – niitä, jotka eivät esitä kovin paljon
elämäntapaan liittyviä vaatimuksia.
Rooman piispaksi valittiin kolmannen vuosisadan alussa Galixtus I (Pyhä?), entinen orja, joka kavalsi haltuunsa annetut almurahat, mutta oli muuten ”riittävän liberaali” salliakseen sekaantumisen orjiin. Myöhemmistä (Pyhistä?) Borgioista onkin
sitten julkistettu jo enemmän tietoa.
***
Matteuksen evankeliumi edellyttää hengellisiltä johtajilta (kuten kirjanoppineilta ja fariseuksilta) sitä, että he ovat ”puhdistaneet myös maljansa sisäpuolen”.
Luukas toteaa, että jos sokea taluttaa sokeaa, niin molemmat
lankeavat kuoppaan.
Johtajalla tulisi siten olla todellinen omakohtainen näkemys
(tietoisuus, Kristuksen sisäinen tuntemus tai mieluiten samuus)
siitä, mihin hän on alaisiaan johtamassa.
Käytännössä tämän vaatimuksen täyttäminen on osoittautunut
lähes mahdottomaksi, joten on tyydytty muodollisen pätevyyden (kirjanoppineisuuden) vaatimukseen. Alkuperäinen luterilainen ajatus maallikkopappeudesta on kuitenkin jollakin tavoin tämän ajatuksen vastainen, mutta on jäänyt käytännössä
taka-alalle.
***
Reformaatio synnytti jonkin verran eroavuuksia perinteiden
kaavoittamiin tulkintoihin, mutta jakoi samalla koko liikkeen
toisille vihamielisiin leireihin – ikävine ja pitkäaikaisine seurauksineen.
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Raja-aitaa katolisten ja luterilaisten välillä on koetettu hieman
alentaa laatimalla v.1999 yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, jossa ei tosin paljonkaan kyseenalaisteta niitä perinteisiä
nikaialaisia näkemyksiä, jotka jo alun perin aiheuttivat päänvaivaa.
**
Ehkä olisi jo aika miettiä sitä, mitä Johanneksen evankeliumi
tarkoitti Jeesuksen ja hänen Isänsä yhtä olemisella? Tai sitä,
oliko Jeesus tosissaan todetessaan Psalmin tavoin, että ”te olette Jumalia (ja kaikki tyynni Korkeimman poikia)?”
***
Johanneksen 14. luvussa todetaan, että Isä on suurempi kuin
minä, mikä näyttäisi olevan jossakin suhteessa Nikaian tunnustuksen vastainen näkemys.
Näkemys tulee kuitenkin ymmärrettäväksi, jos ajatellaan Jeesuksen puhuneen (näillä tai joillakin muilla sanoilla) sisäisestä samuudesta ja ykseydestä, makrokosmoksen ja mikrokosmoksen samankaltaisuudesta, ja siihen nojaavasta täydellisestä
resonointikyvystä (todellisesta pyhäin yhteydestä).
***
Evankeliumit ja niitä vanhemmat Paavalin kirjeet luovat lisäksi
sellaista kuvaa, että jokaisen yksilön tulisi pyrkiä (etsiä ja kolkutella) taivaallisen Isän täydellisyyteen – sisäiseen samuuteen,
jonka saavuttanutta (jokaista) kutsutaan Kristukseksi (Kristuksen ylle pukeneeksi ja sille muodon antaneeksi – oman olemuksensa ilman omaa itsekästä tahtoa luovuttaneeksi).
Mestari Eckhart vakuuttaa, että on olemassa ainoastaan yksi
hengellinen Poikuus, joka jokaisen on mahdollista saavuttaa,
mikäli hän vain kykenee kääntymään täydellisesti Jumalan
puoleen. Tämä edellyttää valmiutta irrottaa mielensä ote kaikista tilapäisen elämän virtausten aiheuttamista tuntemuksista
ja ajatuksista. Ajattelu ja tunteilu ovat peräisin katoavuudesta,
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joten ne on ylitettävä, mikäli pyritään johonkin pysyvään tietoisuuden tilaan.
***
Lienee selvää (myös tieteellisesti), että kaikki on alun perin ollut (ja on yhä) jossakin ajattomassa ydinolemuksessa (kuten
Johanneksen evankeliumin alku niin juhlallisesti lausuu – in
principio erat verbum), josta vasta ns. alkuräjähdyksessä (valkeuden tulossa) syntyy aika ja kaiken myöhemmin ilmenevän
perustekijät.
Raamattu saattoi jopa symboloida tätä alkua (räjähdystä) valkeuden tulolla. Siitä kertoivat myös muinaiset sumerit sekä paljon nykyisiä tieteitä muistuttavalla tavalla keskiajan mystikko
Jakob Böhme.
***
Periaatteessa kaiken on täytynyt olla tuossa alkujen alussa (Jumalassa) täydellisesti mukana, koska tyhjästä ei voi tulla mitään – in nihilo nihil fix. Kyseessä on ajaton ja siten muuttumaton asia, joten kaiken ydinolemuksen täytyy myös jäädä siihen
ikuisesti (täyteys ei vähene eikä lisäänny).
Tällaisessa mielessä jokainen olento ja olemus on henkiseltä alkuperältään pysyvästi jumalallinen, mutta vain ani harvat kykenevät sen rajallisessa ja kauas erillistyneessä olemuksessaan
tiedostamaan, koska inhimillinen tajunta on jossakin vaiheessa
samastunut pelkkiin ulkoisiin asioihin – ”kääntynyt pois Jumalasta (perisynnin alainen).”
***
On mahdollista, että kristityt ovat ensimmäisissä kokouksissaan liiaksi personoineet käsitystä jumaluudesta, jolloin se on
menettänyt suuren osan alkuperäisestä universaalista luonteestaan.
Samalla ihmisyys on käsitteellisesti etäännytetty alkuperästään
niin kauas, että hänen saattamisensa takaisin ”Isän kotiin” vaatii mitä erilaisimpia seurakunnallisia toimenpiteitä (kastetta
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ja katolisilla katumusta ja rippiä) ja ulkopuolista sovitusta, tai
vankkaa uskoa sanallisiin tulkintoihin.
***
Vuorisaarna ja Johanneksen evankeliumi (muiden muassa)
edellyttävät ”olemista sisäisesti yhtä alkuperäisen kanssa”, mikä
samalla tuonee ”pelastusvarmuuden”, mikäli tietoisuus ei enää
toimi pelkästään tunne- ja mentaalisissa olemuksissa, vaan on
siirtynyt ajalliseen sidostumattomiin olemuksiin (Pyhän Hengen ja Pojan pysyviin tiloihin) – eli vapautunut katoavaisuudesta totuuden suoran ja välittömän avautumisen myötä.
Tämän tapaisten fundamenttien pohdintaa harjoitettiin tietenkin myös varhaisissa kirkolliskokouksissa, mutta päädyttiin
useiden osallistujienkin mielestä omituisiin tuloksiin, joita ei
vieläkään uskalleta kyseenalaistaa – saati pyrkiä niitä päivittämään.
***
Nykyisin painitaan pääasiassa muodollisten tai sosiaalisten (parisuhteiden, maahanmuuttajien) kysymysten parissa, jotka tuskin edistävät ihmisten hengellistä kehitystä, vaan synnyttävät
usein tarpeetonta vastakkaisuutta.
Kirkon houkuttelevuutta näytetään parantelevan varsin matalin ja maallisin keinoin, joissa ei tosin ole vielä päädytty aivan
”kaljakellunta-kirkon” tasolle. Kilpaa käydään siitä, kuka uskaltaa vihkiä ilman kirkon lupaa, tai kuka rohkenee vastustaa
maallisia päätöksentekijöitä.
Kirkon ydintehtävän mukaan johtajien tulisi kilvoitella siitä,
miten hyvin he kykenevät näyttämään totuutta etsiville ihmisille suuntaa, jonne kulkien todellisuus saattaisi avautua tai ainakin hieman raottua. Puitteet ovat vielä mitä parhaat (kirkkoja ei
sentään ole jouduttu käytön puutteessa myymään).
Ainut mitä tarvitaan, on henkisesti kantava sisältö, joka löytää
vastakaikua kaikkien vakavien pyrkivien sisikunnasta.
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Mestari Eckhartin varsin lyhyitä saarnoja tultiin 700 vuotta sitten kuulemaan jopa satojen kilometrien päästä – jalkaisin. Hän
tosin kertoi saavansa perusteellisen muodollisen oppinsa lisäksi myös sellaista suoraa ja sisäistä ”opetusta”, jota mitkään oppilaitokset eivät voi tuottaa.
***
Ihmiset eivät ole muuttuneet niin paljon, etteikö heissä enää
löytyisi hengen kaipausta – sillä sellainen on istutettu ihmisen
syvimpään olemukseen jo ennen aikojen alkua – Ajattoman
Isyyden kotona.

25. Kaidan tien navigointia
Kristillisyyden piirissä on pitkien aikojen saatossa tapahtunut
hengellisten asioiden ja niiden
harjoittamisen yksinkertaistumista. Hengelliset menetelmät
ovat supistuneet sanan kuulemiseen, sakramentteihin ja rukouksiin. Jälkimmäisiksi mielletään useimmiten kirjoista ja opetuksista saatujen sanojen rituaalinomainen toistaminen, johon
saatetaan lisäksi sekoittaa annos
ajankohtaisia omia toivomuksia.
Vuorisaarnan ja monien muiden
Uuden Testamentin selkeät viittaukset mielen vapauttamiseksi siihen kertyneistä luonnollisista kiintymyksistä ja vastenmielisyyksistä näyttävät vain harvoin
nousevan kristillisten opetusten keskiöön. Tämä tendenssi on
saattanut osaltaan aiheuttaa sen, ettei todellisia ”hengessään
täysikasvuisia, näkeviä oppaita” ole kovin suurin määrin julkisuudessa esiintynyt. Joitakin on tosin julistettu pyhimyksiksi,
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mutta kuinka moni heistä todella ansaitsisi suoranaiseen jumalisuuteen liitetyn nimityksensä – siinä kysymys.
Vuorisaarna kehottaa sulkeutumaan (sisäiseen) kammioonsa ja
rukoilemaan salattua Isäänsä -hokematta mitään sanallisia litanioita pakanoiden tapaan. Tämä yksilölliseen, sisäiseen toimintaan suuntaava ohje on useimmiten ohitettu ja korvattu Vuorisaarnassa välittömästi seuraavalla, muodollisella Isä Meidän
rukouksella, joka saattaisi olla evankelistojen vanhoista juutalaisista perinteistä tai jopa egyptiläisten pakanoiden monisanaisuudesta (Siirakilta ja Seti I haudasta) poimima lisäys.
Mikä sitten on hengellisten pyrkimysten tavoite?
Miltei kaikissa uskonnollisissa käsityksissä tavoitteena pidetään sitä, että ihminen pääsee fyysisen kuolemansa jälkeen tai
ainakin jossakin tulevaisuudessa ikuisesti elämään hänelle persoonallisesti kaikkein eniten onnellisuutta tuottaviin, paratiisinomaisiin olosuhteisiin. Tavoitteen saavuttamisen edellytykseksi ajatellaan usein pitäytymistä ja käyttäytymistä omaksuttujen uskonnollisten perusajatusten puitteissa.
Käsitys ikuisuudesta tulkitaan usein rajattomasti pidennetyksi ajallisuudeksi. Taivaassa olemiseen liitetään lisäksi selkeitä
erillisyyden piirteitä. Erillisyys tai erillään olo ei kuitenkaan sovellu mihinkään todella henkiseen. Hengen ykseyttä voitaneen
(tosin huonosti) verrata olemiseen pisarana ”ajattomassa täydellisyyden meressä”. Pisara on oma itsensä, mutta kuitenkin
yhtä ja samaa olemusta meren kanssa.
Apostoli Paavali totesi, että (yksilössä oleva) henki tutkii Jumalan syvyydetkin (kunhan inhimillinen tajunta on ensin tietoisesti yhdistynyt henkeensä).
***
Edellä kuvatun kaltainen taivasnäkemys lienee lähinnä kaunisteltu, inhimillinen projektio maallisesta elämästä (koska käsitteellisyys ei parempaa kykene). Se tosin saattaa hyvinkin sovel-
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tua kuvaamaan mahdollisia eritasoisia sisäisiä (psyykkisiä) olemisen tiloja – niitä ”monia asuinsijoja”, joissa yhä ilmenee jonkinasteista samastumista aikaan ja muotoihin.
Äärimmäisenä tavoitteena taivaan tulisi kuitenkin edustaa jotakin täysin ajasta riippumatonta. Sen tulee säilyä silloinkin, kun
universumin aika ja tila katoavat ns. mustaan aukkoon. Lienee
perusteltua olettaa, että myös kaikki aikaan sidoksissa oleva tajuisuus menettää silloin perustansa ja sammuu, josta monet
vanhat kirjoitukset varoittelevat.
***
Jo äärettömän kauan ennen suuren ajattoman (lepo) kauden
alkua oma aurinkokuntamme tulee muodollisen kehityksensä
päähän, kun auringon polttoaine loppuu yli kahden miljardin
vuoden kuluttua. Muodollisen elämäntavan aikaan ja tilaan nojaavat psyykkiset olotilat ja olemuksetvoivat toki säilyä tämän
jälkeenkin. Ne eivät kuitenkaan kestäne sitä, että ajan ja tilan
perustatkin katoavat.
Tieteellinenkin näkemys (mm. Steven Hawking) esittää, että
universumi aloittaa taas uuden ilmennyksen alkuräjähdyksen
myötä, jossa myös aika saa syntynsä. Siinä ja sen tulevissa vaiheissa syntyvät asiat ja ilmiöt saattavat (ainakin teoriassa) pohjautua edeltäneen ilmennyskauden aikana arkkityypeiksi muodostuneisiin, hengen piirissä säilyneisiin malleihin – koska tyhjästä ei ainakaan joidenkin käsitysten mukaan synny mitään (ex
nihilo nihil fix).
Mielen puhdistamisesta
Mielen puhdistamisen yksi parhaimmista menetelmistä lähtee
siitä, että harjoittaja alkaa päättäväisesti sulkea pois mielestään
kaikki epäpuhtaat ajatukset ja tunteet korvaten ne välittömästi
puhtaammilla ja korkeammilta.
Tätä tulee tietenkin jatkaa niin pitkään, että mieli alkaa luonnollisesti ja pakotta reagoida ainoastaan puhtaisiin asioihin.
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Ajan mittaan harjoittajan mentaalisessa olemuksessa tapahtuu
muutos, joka on ehdoton edellytys siihen, että ”kaidalla polulla”
voitaisiin edetä.
Halu on ihmisyyden kehityksen kannalta välttämätön tekijä. Se
pitää mielen jatkuvassa liikkeessä, mikä edistää etenkin alemman järkiolemuksen kehittymistä (lähinnä laajentumista). Tarkoituksena on kuitenkin, että halu aikojen saatossa muuntuisi
tahdoksi, joka ei enää toimi ja reagoi automaattisesti, vaan vastuun ja suunnan tiedostavan tajunnan ohjauksessa.
Hengellisissä ”harjoituksissa” tajunta alkaa vetäytyä itseensä.
Silloin ei tietenkään enää keskitytä mihinkään ulkoiseen muutokseen, vaan tavoitteena on pikemminkin ”irti päästäminen”
kuin ”jonkin uuden rakentaminen”.
Hengellisen pyrkijän ongelmaksi muodostuu usein mielen hallitsematon liikunto, joka periaatteessa johtuu halusta (kiintymyksistä ja vastenmielisyyksistä). Sisäisyyteen keskittyminen
on mahdotonta, jos mieli syöttää tajuntaan jatkuvasti häiriöitä. Halun liikuttaman voiman laannuttua mieli voi saavuttaa levon.
***
Valitettavasti (tosin hyvin luonnollisesti) monien henkisyydestä
kiinnostuneiden ongelmaksi muodostuu se, etteivät he ole aivan tosissaan. Tämän vuoksi heiltä puuttuu tahdonvoimaa, jonka avulla he voisivat raivata tieltään kaikki esteen ja vaikeudet.
On selvää, että heikkoudet ja halut haihtuvat vain sellaisessa ilmapiirissä, jonka ihminen itse muodostaa itseensä ollessaan todella vakavissaan. Tässä saattaisi piillä myös yksi ”usko-käsitteen” syvällisistä merkityksistä. Myös ”toivoa” tarvitaan siinä,
että tahto tavoitteen saavuttamiseksi pysyy vakaana ja voimakkaana kaikkien ulkoisten tukien kaatuessa.
***
Periaatteessa todellisuuden avautuminen saattaa tapahtua nopeastikin, mikäli yksilö on ”todella tosissaan” (haluaa sitä enem-
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män kuin elämäänsä). Sellaista mielen tilaa voitaisiin kutsua
täydelliseksi suuntautumiseksi pois ulkoisesta itsestä ja siihen
liittyvästä, jolloin vasta saatetaan puhua ”Jumalan rakastamisesta yli kaiken”.
Mystikko Ristin Johannes tulkitsee ”uskon, toivon ja rakkauden” liittyvän nimenomaan, tai jopa ainoastaan, niihin hengellisen tien kokemuksiin ja koettelemuksiin, jotka tulevat eteen
silloin, kun pyrkijä on todella tosissaan. Hän puhuu aistien ja
hengen yöstä, joiden aikana mielestä on tarkoitus poistaa ja
poistua kaikki elämän luomat sidokset.
Ihmiskunnan tajunnallisen kehityksen tässä vaiheessa mielen
ehdollistumat pitävät tavallisesti huolta siitä, ettei tajunta pääse (tai edes halua) irti kiintymyksistään omaan sisältöönsä. Ihmisillä on vielä liiaksi ”elämätöntä elämää.” Tässä ei sisänsä ole
mitään väärää, koska täällä suhteellisen objektiivisessa maailmassa ollaan juuri elämästä oppimista varten.
Pyrkimys kaiken käsitteellisen ylittävään totuuteen ja todellisuuteen ei ole halua sanan tavanomaisessa merkityksessä. Sen
täytyy olla lannistumatonta, intensiivistä ja keskittynyttä tahtoa, joka sulattaa vähitellen kaikki esteet ja vaikeudet.
Mystiikan kaksi linjaa
Mystiikassa, ja hengellisissä toiminnoissa yleensäkin, voidaan
periaatteellisessa mielessä erottaa toisistaan kaksi erilaista
suuntausta. Harjoittajat itse eivät tosin useinkaan kykene huomioimaan kulkemiensa polkujen laatueroja.
Toisessa (alemmassa) pyritään herättämään sisäisiä kykyjä ja
voimia, joita voidaan käyttää omaksi ja omien viiteryhmien
eduksi. Tällaisten piilevien kykyjen kehittäminen on mahdollista ilman kovin korkeita moraalisia vaatimuksia.
Toinen (ylempi), edellistä paljon vaikeampi tie (se kaidaksi kutsuttu) ei tarkoita sellaisten voimien kehittämistä, joita voitaisiin käyttää itsekorostukseen tai itserakkauden tyydyttämiseen
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(egon tarpeisiin). Siinä pyritään sitä vastoin puhtaasti henkiseen tietoisuuden tilaan ja sen kautta vapautumiseen kaikista
maallisen elämän muodostamista harhoista ja rajoituksista.
Juuri tämän tien kulkeminen edellyttää sekä fyysistä että psyykkistä kurinalaisuutta. Lähes kaikki sitä kulkeneet ovat lisäksi todenneet, että jokaisen tämän polun askeleen suunta ja vakavuus
tulee mitä ankarimmin koetelluksi.
Mainitut polut alkavat melkein samanlaisina, mutta eroja syntyy varsin nopeasti jo varhaisissa vaiheissa. Toinen polku johtaa
yhä kasvavaan voiman keskittämiseen yksilön omaan käyttöön
ja hänen erottautumiseensa yhdestä, jakamattomasta elämästä
(jossa me liikumme).
Toinen polku johtaa yksilöllisen tajunnan sulautumiseen vähitellen universaaliin tajuntaan (sisäisesti yhtä olemiseen, pyhäin
yhteyteen) sekä vapautumiseen kaikista sidonnaisuudesta ja
harhoista.
Edellisen tien kulkijoiden toivo on luonnollisesti erittäin rajoitettua, koska sen tuoma tietoisuus rajoittuu älyn alueelle. Jälkimmäistä kulkevan saavutuksille ei ole olemassa mitään rajaa,
sen tien kulkenut muuttuu sisäisesti ”eläväksi tekeväksi hengeksi”, kuten Paavali tätä tilaa kuvasi.
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26. Kaikkein selkein on kaikkein mystisintä

Otsikko pitää paikkansa, mikäli mystinen käsitetään sanan sisimmässä merkityksessä – kaikkien elämän mysteerien avautumisena.
Sanakirja antaa mystiselle useita merkityksiä, kuten arvoituksellinen, salaperäinen, selittämätön, salamyhkäinen tai jopa salakavala.
Sana mystiikka tulee kreikankielen vaikenemista tarkoittavasta
sanasta (μυω, muo).
Kun sanan merkityksestä karistetaan pois ”kansanomaiset vivahteet”, voidaan käsite määritellä suoraksi yhteydeksi asioiden
perimmäiseen luontoon. Yhteydellä ei silloin tarkoiteta asioiden havainnointia ulkopuolelta, vaan niiden alkuperäisen olemuksen tiedostamista omassa ja omana olemuksenaan – johon
raamatullinen ilmaus ”elämä itsessä” viittaa.
Usein mystiikaksi käsitetään kaikki sisäiset pyrkimykset, joista suurin osa tapahtuu ihmisen tunne- tai järkiolemuksen puitteissa, jolloin ne ovat luonteeltaan psyykkisiä.
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Kristillisissä piireissä puhutaan ns. Pyhän Hengen armolahjoista, jollaisiksi luokitellaan tavanomaisista inhimillisistä taidoista
poikkeavat kyvyt.
Apostoli Paavali esittää sellaisiksi mm. viisauden ja tiedon ilmaisukyvyn, parantamisen lahjan, profetoimisen eli ennalta
tietämisen kyvyn, henkien eli näkymättömien vaikutusten erottelutaidon sekä kielillä puhumisen ja puheen selittämisen kyvyn.
Tällaiset poikkeavat tavanomaisista kyvyistä lähinnä siinä, että
ne eivät näyttäisi olevan synnynnäisiä tai harjoituksen tulosta,
vaan ilmenevät yksilöissä täysin spontaanisti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö kyvyt ole jo voineet olla henkilössä
piilevinä.
Periaatteessa suurin osa tällaisista kyvyistä on luokiteltavissa
psyykkisiksi – parhaimmillaan sielullisiksi – mikäli niitä verrataan todellisiin henkisiin kokemuksiin, joissa ei enää ole minkäänlaista erillisyyttä, epätietoisuutta tai epätarkkuuksia.
Parantamisen lahja saattaa perustua kykyyn vapauttaa elinvoimia niitä tarvitsevan käyttöön. Parhaimmillaan on kyse ns. sielun voimista, joiden vapautuminen riippuu suuresti parantajan
sisäisen ja ulkoisen olemuksen puhtaudesta.
Sisäisten virtausten laadun havainnointia voidaan nykyisin käsittein nimittää selvänäkemiseksi, selväkuulemiseksi tai selvätuntemiseksi – tulosten ”selvyydessä” on tosin usein varsin
suuria eroja.
Kielillä puhumisen tavanomaisin muoto (todellistakin ilmenee)
lienee tunneolemuksen ”ylikuormituksesta” johtuva kontrolloimaton ääntelehtiminen, jota on turha yrittää tulkita.
Jotkut harvat kykenevät tosin puhumaan todellisia vieraita kieliä saavuttaessaan joko omassa sisäisessä (sielullisessa) olemuksessaan tai kollektiivisessa tietoisuustasossa olevan informaatiokentän, jollaisesta on saatu näyttöä mm. hypnoosikokeissa.
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Profetoimista pidetään usein jo kiinnostavuutensa takia korkeana armolahjana, koska ihmiset ovat luonteeltaan uteliaita
erityisesti tulevaisuuden suhteen. Lahja ei tosin ole niin harvinainen kuin yleensä ajatellaan, sillä hyvin monet ovat kokeneet
unessa jotakin, joka on myöhemmin konkretisoitunut. Unitietoisuudessa käsitys ajasta ei ole täysin rajoittunut menneeseen
ja nykyisyyteen, vaan siihen saattaa heijastua jotakin, joka sisäisessä olemuksessa kulkee (hieman sääennusteiden tapaan)
jonkin verran ”fyysisen todellisuuden edellä.”
Pitkän aikavälin ennusteissa on yleensä varsin paljon poikkeamia ja väkisin tulkintoja (mikäli ne eivät ole tapahtumien jälkeen tehtyjä – kuten jotkut raamatun profetioista).
Menneiden tapahtumien näkeminen on huomattavasti varmempaa kuin tulevien, koska kaikesta ilmennyksen piirissä tapahtuvasta jää muistijälkiä, joita tietynasteisen mentaalisen kyvyn omaava voi havaita.
Raamatussa Ps. 69:29, Fil.4:3 ja viisi Ilmestyskirjan kohtaa puhuu ”elämän kirjasta”, johon ihmisen kaikki toimet on kirjattu.
Kyseiset kohdat ovat rajoittaneet (pelotemielessä) alkuperäisen
universaalin käsitteen koskemaan ainoastaan sellaisia yksilöitä, jotka olivat oikeutettuja saavuttamaan pysyvän elämäntilan
hengessä.
Itämaiset näkemykset puhuvat ns. akaasasta, jonka tutkiminen
(muuten kuin epämääräisinä heijasteina) ei onnistu tavallisille
selvänäkijöille, vaan edellyttää paljon syvempää, lähes mystistä
tilaa. Sellaiseen kykenevät (hyvin harvat) ovat kaivelleet tietoa
aina alkuräjähdyksestä saakka, koska todellinen mystiikka voi
ylittää kaikki ajalliset rajoitteet.
***
Paavali toteaa Korinttolaiskirjeessään, että henki kykenee tutkimaan Jumalan syvyydet, koska ihmisen henki on samaa olemusta alkuperänsä kanssa.
Henki ei tosin ole hetikään sama asia kuin psyyke, vaan on olemuksena aistimusten, tunteiden ja ajattelun ulottumattomissa.
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Tämä tekee hengen kautta tutkimisen – mystiikan – tavattoman vaikeaksi, koska ihmisen tajunta on yleensä täysin samastunut ja ehdollistunut kehonsa ja mielensä toimintoihin.
Kiistely ihmisen vapaasta tai sidotusta ratkaisuvallasta on suurelta osin mieletöntä. Ihminen toki voi tehdä tunneperäisiä tai
loogisia päätöksiä ”suhteellisen vapauden puitteissa”, mutta ne
ovat syntyneet hänen omaksumiensa ajatusmallien ja luontaisten tunnelatautumien pohjalta.
Ulkoisen elämän puitteet ovat kyllä jossakin määrin objektiiviset – tosin alati muuttuvat – mutta jokainen ihminen kokee
niissä tapahtuvat ilmiöt omien mielikuviensa ja tunnelataustensa värittäminä tiloina.
Mystiikan tarkoituksena on päästä sellaiseen tietoisuuden tilaan, joka ei sisällä mitään maallisen elämän aiheuttamaa väristystä ja vääristymiä.
Ajattelu on jo sananakin sidoksissa aikaan. Ajattelemalla voidaan toki tulkita käsitteellisesti mm. kvanttifysiikan omituisuuksia, mutta ei havaita välittömästi ajasta ja tilasta riippumatonta todellisuutta – elämän syvintä ja alkuperäisintä olemusta.
Monet ”viisaina pidetyt” ovat väittäneet, ettei mitään muodoista riippumatonta elämää voi olla olemassa. Viisaat tosin uskovat, että kaikki ilmennyt – aika mukaan lukien – on lähtöisin
täysin käsittämättömästä tilasta, jossa ei oikeastaan ole aikaa
ja tilaa, mutta kuitenkin sen täytyy potentiaalisuutena sisältää
ne kaikki.
***
Johanneksen evankeliumin alku kuvaa hyvin tilaa ennen ilmennyksen alkua eli alkuräjähdystä kertomalla, että kaiken ilmenevän mahdollisuudet olivat tuossa ajattomassa alussa. Mahdollisuudet ilmenivät sitten erilaistuneissa muodoissa aikaan
ja tilaan, että tajuiset – mutta vielä ”pimeyden vallassa olevat”
olentokunnat voisivat pirstaleituneisuutensa havaittuaan jos-
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sakin vaiheessa oivaltaa oman todellisen olemuksensa ja lähtökohtansa – ja alkaa sisäisen paluunsa takaisin ”Isänsä kotiin.”
***
Mestari Eckhart kuvaa kolmenlaisia ”mystisiä tiloja”, joista tavallisimpia ovat tilapäiset tempautumiset ajattelun ylittävään
tilaan. Tällaiset eivät ole kovin merkittäviä – saati merkkejä
”pelastusvarmuudesta”, vaan niistä tulee edetä pysyvään tilaan,
jota hän kutsuu ”Jumalan Pojan syntymäksi ihmisen sielun
puhtaimmassa olemuksessa.”
Tämäkään ei vielä ole (ihmisyyden kannalta) lopullinen tavoite, vaan kaikkien olemusten tulisi avautua (murtautua) esteettä
aina jumaluuteen saakka. Vasta silloin ”Pyhän Hengen temppeli” on valmis ”ylhäältä johdettu kokonaisuus” – vasta silloin
Kristus on päälle puettu ja saa ”ylhäältä syntyneessä ihmisessä”
arvoisensa ilmauksen.
***
Luterilaisuudessa toisinaan tavattava ”neuroottisen kielteinen”
suhtautuminen mystiikkaan ei ole järkevästi perusteltavissa,
mikäli otetaan todesta Johanneksen evankeliumissa ilmaistu
Jeesuksen kehotus jokaiselle seuraajalle tulla samaan ”mystiseen yhteyteen” Isän kanssa, kuin missä hän itse jo sisäisesti
oli.
Kielteisyys johtunee ainakin osaksi kirkon piirissä joskus tunnetusta pelosta, että maallikot voisivat ”kohota hengessä” kirkollisten vallanpitäjien yläpuolelle.
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27. Kaikki on valmista – älkää Herran tähden
vaatiko muutoksia!

Keskiviikon (27.9.2017) Iltalehti kirjoittaa, että joukko piispoja ja kardinaaleja syyttää nykyistä paavia seitsemän eri kerettiläisen ajatuksen tukemisesta. Erityisen vakavana pidetään sitä,
että paavi lievensi viime vuonna julkaistussa apostolisessa kehotuksessaan kirkon kantaa katolisiin, jotka ovat menneet avioeron jälkeen uudelleen siviilimenoin naimisiin.
Jo aikaisemmin on herättänyt paheksuntaa se, että paavi Franciscus (kuvassa) on pukeutunut edeltäjäänsä vaatimattomammin, käynyt pesemässä nuorisovankien jalkoja, viettänyt syntymäpäiviään asunnottomien kanssa ja ilmoittanut, että ei lähde tuomitsemaan homoseksuaaleja vaan haluaa antaa heille armoa.
Syytökset ovat selkeä näyttö siitä kuinka joskus muuttumattomiksi määritellyt ajatukset muodostuvat ”koviksi leileiksi”, jotka eivät siedä minkään laatuista ”uutta viintä”. Vaatimukset
muuttumattomuuteen tulevat selvästi ilmi siitäkin, että edellisen kerran vastaavia syytöksiä on esitetty vuonna 1333, jolloin
Johannes XXII väitti sielujen näkevän Jumalan kasvot vasta
tuomiopäivänä.
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Vihkiminen tai vihkimättä jättäminen eivät ainakaan Uuden
testamentin mukaan kuulu lainkaan alkuperäisten kristillisten
ydinkysymysten piiriin, vaan ovat puhtaasti sosiaalisia toimia,
joita kirkko on vasta myöhemmin liittänyt toimintoihinsa. Perheen perustamiseen osallistuminen on luonut kirkon kannalta
jäsenyyden suhteen jatkumon, jota lapsikaste ja rippikoulu vahvistavat ja josta irtautuminen on sosiaalisen paineen johdosta
vaikeata (tai on aikaisemmin ollut täysin mahdotonta).
***
Yhteisöllisyys sinänsä on tietenkin ihmisille tarpeellista, koska se tarjoaa mentaalisen olemuksen kehitykselle riittävän monipuolisen virikeympäristön. Avioliitto – tai minkä muotoinen
parisuhde hyvänsä – tarjoaa (ihmispopulaation jatkumisen lisäksi) persoonallisuuden kasvulle aineksia ja täydennystä.
Yhteisöllisyys on lähes välttämätöntä tavanomaisten yhteisten
asioiden hoidossa, jotka luovat perusturvaa jokapäiväiseen elämään. Hengellisten asioiden kohdalla ongelmia syntyy silloin,
kun organisaatio kasvaa isoksi ja laitostuu, jolloin sille yleensä
laaditaan ”kaikille yhtäläisesti soveltuvat” säännöt, eli ns. tunnustukset. Näiden puitteisiin rajoittuu sitten ”ainoa oikea” tie
taivasten valtakuntaan (ns. pelastusoppi).
Vinoumia ja valtataistelua on synnyttänyt myös se, kun hengellinen ja maallinen valtarakennelma ovat lyöttäytyneet yhteen
lujittaakseen kukin tahollaan omaa asemaansa. Näin tapahtui
kristilliselle liikkeelle jo Nikaian kokouksessa ja tiiviimmin keisari Theodosiuksen aikana.
Liikkeen laajentumisen ja laitostumisen myötä kadotetaan helposti hengellisyyteen pyrkimisen todelliset tavoitteet. Hengelliseltä kannalta katsoen yhteisöiden jäsenyydet ja inhimilliset parisuhteet – laadusta riippumatta – eivät ole kovin merkittäviä.
Ainoa todella merkittävä ”parisuhde” on inhimillisen saattaminen takaisin jumalallisen yhteyteen tai ykseyteen. Tästä asiasta
ollaan periaatteessa varsin yksimielisiä myös eri uskontokuntien kesken – kristillisiä pelastusnäkemyksiä on tosin ”liuden-
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nettu” varsin muodolliselle tasolle (malliin: joka uskoo ja kastetaan, pelastuu).
On saattanut käydä niin, että Uuden testamentin ohjeita on tulkittu liian suoraviivaisesti ja konkreettisesti (ns. terveellä tavalla), jolloin muodolliset toimet ja ajatusmuodot on nostettu ”pelastavaan rooliin”.
Lienee kuitenkin selvää, ettei todellisuudessa ole kovin merkittävää, jos menee ja myy kaiken omaisuutensa ja antaa varat
köyhille. Lausuma on tarkoitettu tulkittavaksi niin, että ihmisen tulee sisäisesti kasvaa ja päästä irti kaikesta aineellisen tai
psyykkisen omistamisen halusta. Konkreettinen luopuminen
ei merkitse mitään, vaikka ihminen luopuisi omasta kehostaan
(joka on etenkin marttyyrikirkon aikaan tulkittu autuuttavaksi
toimeksi).
***
Valitettavasti näyttää jopa siltä, että osa papistostakin on vaihtanut Uuden testamentin kuvaamat hengelliset tavoitteet pelkkiin sanallisiin tunnustuksiin, joihin sitoutumisen vakuutetaan
automaattisesti johtavan viimeisenä päivänä ylösnousemukseen.
***
Todellisen hengellisen tavoitteen kadottamista ja vaihtumista
käsitteellisiin symboleihin on tapahtunut jo Jeesuksen itsensä
aikana. Tuomaan evankeliumin kirjausten mukaan hän arvosteli aikansa uskonnollisia johtajia siitä, että nämä ”olivat ottaneet tiedon avaimet ja kätkeneet ne. Itse he eivät ole menneet
sisälle (löytäneet henkistä) eivätkä ole päästäneet sisälle niitäkään, jotka olisivat sinne halunneet (Tuom. 39).” ”Voi fariseusta! Hän on kuin koira, joka makaa härkien seimessä. Se ei syö
itse eikä anna härkienkään syödä (Tuom. 102).”
***
Hengellisyyttä ei kuitenkaan voida määritellä saati rajoittaa sanallisten käsitteiden puitteisiin, koska henki on tunteet ja aja-
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tukset ylittävä olemuksellinen tai pikemminkin periolemuksellinen tila. Todellisuudessa se voi avautua vasta silloin, kun koko
mentaalinen olemus on ”rauhan tilassa”, mihin Vuorisaarnan
yksi autuaaksi julistettu piirre perustuu (autuaita ovat rauhan
tekijät).
***
Ahtaat sanalliset tunnustukset ovat aikojen saatossa jäykistäneet kirkollisen toiminnan puitteet niin, että tarjottava johdatus ja opetus eivät ota riittävästi (jos ollenkaan) huomioon ihmistyyppien erilaisuutta. Asiantila on hieman sama kuin jos
syötettäisiin kaikille joka päivä samaa ruokaa ottamatta huomioon ihmisten makueroja, kyllästymistä ja allergioita.
Seremonioista ja tunteeseen vetoavista kertomuksista pitävät
ihmiset saanevat todennäköisimmin vastinetta sisäisille tarpeilleen, mutta mentaalisesti suuntautuvat eivät useinkaan löydä sellaista ravintoa, joka edistäisi heidän omakohtaisia hengellisiä pyrkimyksiään.
Itsenäisesti ajattelemaan pyrkivät yksilöt ovat historian aikana
turhan usein joutuneet hankauksiin kirkollisissa piireissä aina
siitä saakka (osaksi jo sitä ennen), kun tunnustukset on määritelty ”ehdottomiksi totuuksiksi”, joita yhteisön on oikeus ja velvollisuus puolustaa keinoja kaihtamatta.
***
Usein sanotaan, että tottumus on toinen luonto. Käytännössä
tottumus on valitettavan usein ensimmäinen ja päällimmäinen,
koska ihmiset eivät viitsi tai uskalla ajatella itsenäisesti, vaan
pitäytyvät siinä, mikä on heille valmiiksi ajateltuna ja ”ainoana
oikeana” tarjottu.
***
Nykyisessä pappiskoulutuksessa annetaan kyllä varsin laaja näkemys siitä, millaisiin tuloksiin vakavassa raamatuntutkimuksessa on päädytty. Seurakuntien papeille näyttää kuitenkin olevan tavattoman vaikeata esittää uusia näkemyksiä vakituisille
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kuulijoilleen, koska he pelkäävät järkyttävänsä ja jopa karkottavansa nämä vähäisetkin uskolliset kirkon piiristä.
Teologian dosentti, kappalainen Kari Kuula totesikin jo 1990luvulla, että jos lääkärit käyttäisivät yhtä vähän yliopistotason
oppejaan kuin papit, niin kukaan ei uskaltaisi kääntyä lääkärin
puoleen.
Todellisuus lienee kuitenkin sellainen, että juuri vanhat näkemykset ovat suurelta osin jo menettäneet uskottavuutensa ja
vanhat esitystavat entisen vetovoimansa.
Epätoivoiset yritykset houkutella väkeä kirkkoihin ”mitä kansanomaisimmin keinoin” saattavat viedä lopunkin kunnioituksen koko laitosta ja sen henkilökunnan hengellistä pätevyyttä
kohtaan.
***
Kristillisissä luostarilaitoksissa on jossakin määrin otettu huomioon yksilöiden välisiä eroja. Fransiskaanit korostavat palvelua ja antaumusta. Mainittakoon, ettei Fransiskuksen alkuperäisenä tarkoituksena edes ollut perustaa organisoitua sääntökuntaa, mutta väkimäärän kasvun vuoksi sellainen kuitenkin
laadittiin.
Fransiskus on saattanut ajatella samaan tapaan kuin Krishnamurti, joka hajotti nimiinsä kaavaillun kirkon toteamalla, että
totuutta ei voi organisoida – sen on jokaisen löydettävä omasta
itsestään omaa polkuaan kulkien.
Dominikaanit kiinnittävät huomattavasti enemmän huomiota mentaalisen olemuksen kehittämiseen filosofian ja teologian perusteellisten opintojen sekä sen syventämiseen niin sanotun mentaalisen rukouksen (eli meditaation ja kontemplaation)
kautta.
***
Kirkon piirissä on annettu ymmärtää, että heillä on tarjottavanaan valmiiksi tehty tie – jopa ainoa sellainen (extra ecclesiam
nulla salus), joka voi johtaa iankaikkiseen elämään. Uusi testa-
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mentti kehottaisi sen jälkeen aivan turhaan etsimiseen ja kolkutteluun, kun taivaallinen ”patenttiratkaisu” oli kehitelty kirkon piirissä – vieläpä paljon pitemmälle ja helpompaan muotoon kuin Jeesuksen itsensä esittämä versio elämänsä kadottamisen ja ylhäältä syntymisen välttämättömyydestä.
Väitetään, että ”kirkastuksen vuorelle” kulkee vain yksi polku
– ja että kaikki muut tavat johtavat kadotukseen. Periaatteessa
asia lienee kuitenkin niin, ettei ole olemassa mitään valmista ja
oikeaa tietä, vaan jokaisen tulee itse muodostua omaksi tiekseen todellisten sisäisten muutosten myötä.
Hengelliset järjestelmät voivat toki antaa viitteitä siitä, miten
sisäistä vaellusta voidaan edistää – kristillisyyden piirissä keinojen valikoima on tosin supistunut niin, etteivät kaikki ihmistyypit löydä niistä itselleen sopivia lähestymistapoja hengellisyyteen.
***
Itämaisista uskomuksista sinänsä voidaan olla montaa mieltä,
mutta heidän järjestelmiensä puitteissa löytyy huomattavasti
enemmän persoonalliset ominaisuudet huomioon ottavia variaatioita.
Länsimailla on tunnetuimmaksi tullut kaikkein fyysisin joogan
menetelmä, jota on lisäksi muokattu (lihallistettu) ja helpotettu
niin paljon, että todellista henkistä funktiota joutuu etsimään
suurennuslasilla. Valikoimasta löytyy mm. antaumuksellisia,
toiminnallisia ja tietoisuuden kehittämiseen pyrkiviä suuntauksia, joiden kaikkien tarkoituksena on vapauttaa mieli ajallisten
kokemusten synnyttämistä ehdollistumista havaitsemaan kaiken ajallisen taustalla oleva ajaton todellisuus.
***
Historian näyttöihin vedoten voidaan perustellusti todeta, että
siellä mihin on laadittu tunnustuksia, on varsin pian syntynyt
riitoja niiden yksityiskohtien tulkinnoista – ja samalla koko
hengellisen liikkeen tavoitteet ovat saattaneet hämärtyä sanal-
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listen määritelmien (kuolleen kirjaimen) ylikorostuksen taakse.
Evankeliumin julistaminen voi tietenkin asiallisesti suoritettuna ja ymmärryksen kautta suodatettuna avartaa ihmisten käsitteellisiä näkemyksiä, mutta liian ”tiiviiksi tallottuna” se kaventaa heidän oman ajattelunsa sisällöttömiksi kehäpäätelmiksi.
Parhaimmillaan inhimillisten rajoitteiden on määrä (armosta)
raueta, jolloin vasta todellinen viisaus voi virrata ja avata koko
Pyhän Hengen temppelin sisäisesti ja suoraan tiedostettavaksi,
pysyväksi tilaksi.

28. Kaitaa polkua kuljetaan peräkkäin ja ilman
pelkoa

Ihminen saattaa erehtyä luulemaan, että henkistä tietä voidaan
edetä ajautumalla sen joukon mukana, joka väittää omistavansa
koko autuuttavan totuuden. Yhteisöä uskomuksineen voidaan
jopa ajatella ”Troijan hevoseksi”, jonka sisällä kulkeudutaan automaattisesti ”ahtaan portin läpi.”
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Kristillinen kirkko on historian kuluessa alkanut kutsua itseään pyhäksi yhteiseksi seurakunnaksi, Kristuksen morsiameksi, joka yhteys olennaisesti parantaa jäseniensä mahdollisuuksia osallistua yksilöinä ”taivaallisiin häihin.”
Riitainen ja jopa verinen kirkkohistoria ei anna tukea kirkon
ykseydelle – saati pyhyydelle.
Kirkon ydinpersoonan, Nasaretin Jeesuksen, sanotaan kehottaneen ihmisiä seuraamaan jalanjälkiään elämällä todeksi hänen
esittämiään ohjeita. Ensimmäisen vuosisadan aikaan Jeesusta
pidettiin lähinnä suurena esikuvana. Vainojen aikaan esikuvaa
suositeltiin seurattavan hakeutumalla itse konkreettisesti kuolemaan (josta luvattiin palkaksi ikuinen autuus).
***
Niin sanotusta kristologiasta päästiin (ankarien vääntöjen jälkeen) jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen vasta 300-luvulla.
Kristuksen sovitustyö ei ollut hyvin pitkään sen jälkeenkään
niin keskeisessä asemassa kuin mihin se seuraavien vuosisatojen kuluessa on noussut tai nostettu.
Kristillinen käsitys sijaissovituksesta pohjautuu vanhoihin juutalaisiin synti- ja vikauhreihin, joissa viattomien eläinten surmaamisen katsottiin käyvän korvaukseksi ihmisten pahoista
aikeista ja toimista. Kyse oli siten ”kaupankäynnistä Jumalan
kanssa”, jollaisesta Jeesus myöhemmin varoitteli, koska ihmisellä ei ole Jumalalle mitään annettavaa.
***
Psykologian valossa uhrikäytäntö luettaisiin ihmisten irrationaalisiin puolustusmekanismeihin– ennen muuta ns. kypsymättömiin defensseihin: todellisuuden kieltämiseen, projektioon ja ulkoistamiseen, joissa omakohtainen vastuu siirretään
itsensä ulkopuolelle.
Mikä on tällaisen menettelyn syy? Yhdellä sanalla – pelko!
Mikä sitten on kristillisen pelon perussyy? Sellaisen karrikoidun uhkakuvan luonti ihmisen tulevaisuudesta, joka sisältää ai-
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noastaan kaksi vaihtoehtoa: ikuisen autuuden tai ikuisen kadotuksen.
***
Uusi testamentti itsessään asettaa hyvin korkeat vaatimukset
todelliseen taivaaseen pääsylle todeten ainoastaan harvojen ja
valittujen kykenevän sen saavuttamaan. Jeesus tarkoitti taivaalla tai todellisella Jumalan valtakunnalla täysin tietoista ja
pysyvää tilaa, jossa on ”elämä – eli kaiken sisin, muuttumaton,
ajasta riippumaton olemus itsessään.”
***
Ihmiset ovat pelästyneet yrittäessään soveltaa Vuorisaarnassa
ja monissa muissa UT:n kohdissa ilmeneviä vaatimuksia omalle
kohdalleen. Pelko on synnyttänyt tarpeen ulkopuoliselle väliintulolle, koska muuten näkemys tulevaisuudesta (helvetin tulessa) olisi ollut liian synkkä ajatellen etenkin seurakuntien jäsenmäärän kasvua.
***
Vanha testamentti tuo esiin Jumalan armoa lähes ”kaksin verroin (233 kertaan)” Uuteen verraten (125 kertaa). Uudessa testamentissa armo-sanaa viljellään etupäässä Apostolien teoissa
ja Paavalin kirjeissä. Evankelistoista ainoastaan Luukas (4 kertaa) ja Johannes (3 kertaa) käyttävät sitä – jälkimmäisen väittäessä koko käsitteen riippuvaksi ainoastaan Jeesuksen Kristuksen tulosta (armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen
kautta).
On täysin virheellistä väittää, että Vanha testamentti olisi Jumalan armosta kirjoittaessaan viitannut ainoastaan Jeesuksen
toiminnan (tai pikemminkin kuoleman) kautta kaikkien (tosin
vain uskovien) ihmisten puolesta ”maksettavaan” armoon.
***
Johanneksen (ja vain hänen) evankeliumi julistaa: ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
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ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.”
Johannes ei esitä, että Jumala olisi tietoisesti lähettänyt Poikansa surmauttaakseen hänet uhrina itselleen (niin kuin asia usein
tulkitaan). Hellenistinen evankelista rakentaa omaa teologista
symboliikkaansa, joka viittaa universaaliin hierarkkiseen järjestykseen ”armon laskeutumisessa.”
Siinä ihminen tarvitsee Jumalan Pojan, eli universaalin rakkauden, apua ja läsnäoloa voidakseen kohota tietoisuudessaan ”Pyhän hengen tilaan” – kaikesta ajallisesta ja katoavasta vapauttavaan ”sisäiseen, objektiiviseen ja pysyvään todellisuuteen, jossa
on elämä itsessään.”
***
Luukkaan evankeliumissa Jeesus viittaa siihen, että niin sanottu paratiisi ei olekaan sama kuin taivas, vaan sinne voi jopa sisäisesti paheistaan irrottautuva ryöväri parhaimmillaan siirtyä
välittömästi kuolemansa jälkeen (vielä tänä päivänä – tai ainakin sopeutumisvaiheiden kautta).
Johanneksen evankeliumi myös kertoo, että ”Isän kodissa on
monta asuinsijaa” – ei siis ainoastaan kahta äärimmäistä, joita
myöhemmät tulkinnat tarjoavat ”loppusijoituspaikoiksi.”
***
Korinttolaiskirjeessään Paavali puhuu (todennäköisesti omasta) tempaamisestaan ”kolmanteen taivaaseen”, mikä viittaa selkeästi siihen, että elämän näkymättömässä puolessa on lukuisia
sisäisen olemisen tiloja, jotka eivät ole sidoksissa fyysiseen olomuotoon (jota useat tiedemiehet pitävät tietoisuuden synnyttäjänä ja ylläpitäjänä).
***
Vanhassa testamentissa (kuten monissa muissakin perinteissä
– tosin eri nimikkein) luonnehditaan kuoleman jälkeisiä tiloja
tuonelaksi 65 kertaan. Uusi testamentti mainitsee sanan aino-
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astaan 10 kertaa, evankelistoista Matteus ja Luukas kumpikin
vain pariin kertaan.
Vanha testamentti ei tunne helvettiä lainkaan, Uudessa se mainitaan 12 kertaan, joista 7 löytyy Matteukselta (Markus 3, Luukas ja Jaakob 1).
***
Taivas sen sijaan on hyvin suosittu käsite sekä Vanhassa (425
kertaa) että Uudessa testamentissa (260 kertaa).
***
On erikoista, että helvetistä (juutalaisten Gehennasta) on näiltä
pohjilta voinut muodostua niin suosittu sijoituspaikka kuin se
historiassa näyttää olleen ja yhä on.
Tutkijoiden (ks. esim. professori Elaine Pagelsin kirja ”The Origine of Satan”) mukaan jo evankelistat rakensivat tietoista kontrastia alkavan kristillisen liikkeensä ja sen ulkopuolella olevien
(alussa juutalaisten, myöhemmin roomalaisten) välille.
Helvetti (tolkuttomasti värittäen) oli erinomainen paikka kuvaamaan liikkeen laajenemisen kannalta uhkaksi koettujen hirvittävää tulevaisuutta. Myöhemmin se toimi erinomaisena pelotteena niille, jotka eivät halunneet sovittaa ajatteluaan ja toimiaan ”ainoan oikean uskon ja sitä edustavan laitoksen puitteisiin.”
***
Kuitenkin Johanneksen evankeliumin tulkinnan mukaan ”Isän
käsky on iankaikkinen elämä” – ei ainoastaan ”ruohon kaltainen lyhyt kukoistus, joka loppuu ensimmäiseen tuulenpuuskaan.”
Mikäli kuitenkin ”siemenet ovat pudonneet hyvään maahan”, ja
”leiviskät tulleet asiallisesti käytetyiksi”, ja kun vielä ”aarteet on
koottu oikeaan paikkaan”, niin lyhyeksikin jäävä elämä on osaltaan vienyt salatun sisäisen olemuksen kehitystä lähemmäksi
todellista, kestävää tavoitetta – niin sanottua ylösnousemusta.
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On varsin todennäköistä, että vain harvat todella astuvat niin
sanotulle kaidalle tielle elämänsä aikana. Valtaosa ihmisistä
elää toki yhteisön asettamien normien (lavean, mutta tiukasti
aidatun tien) puitteissa pyrkien minimoimaan elämästään epämiellyttäviä tekijöitä ja lisäämään niin sanottua hyvinvointia.
”Ikuinen hyvinvointi” vaikuttaa useimmista turhan abstraktilta
ja epäuskottavalta asialta, joten sillä ei kannata vaivata päätään
sen enempää kuin osallistumalla mahdollisesti joihinkin kirkollisiin tilaisuuksiin.
Tiettyyn rajaan saakka tällainen ”maallinen”, rationaaliseksi
katsottava suhtautuminen on täysin luonnollista ja hyvää, koska ihmisen lienee määrä oppia tärkeimmät asiat ulkoisten ilmiöiden lainalaisuuksista ennen kuin hän on kypsä ottamaan
niihin etäisyyttä. Ulkoisten virikkeiden myötä ihmisyyden mentaalinen olemus (olennainen osa ”ihmisen poikaa”) voi kehittyä
”täyteen mittaansa.”
***
Ihmisen ”sisäinen tulevaisuus” ei liene kovinkaan paljon sidoksissa siihen, millaisia uskomuksia hän on pinnallisesti omaksunut. Sisäisissä ”maailmoissa” (niissä monissa asuinsijoissa)
lienee oman laatuiset psyykkiset olosuhteet (sisäisen luonnon
lait), jotka vetävät puoleensa itsensä kaltaisia tajunnallisia olemuksia – ruumiista irtautuneita persoonallisuuksia.
Periaatteessa ihmisen tajunta toimii fyysisen elämänkin aikana laatunsa mukaisissa subjektiivisissa puitteissa, mutta hänen
päivätietoisuutensa ei sitä havaitse.
Unitilassa ihminen on hieman lähempänä kuoleman jälkeisiä
tajunnallisia tiloja (joihin tosin kehon toiminnot ja päivätietoiset kokemukset heijastuvat).
***
Voitaisiin väittää, että etenkin kristinuskon ja islamin piirissä
tapahtunut ihmisyyden tulevaisuuskuvan kaventuminen tai tietoinen supistaminen kahteen äärimmäiseen vaihtoehtoon on –

128

käytännön valtapoliittisista eduista huolimatta – ollut eräänlainen ”rikos ihmisyyttä vastaan”.
Se on luonut lähinnä pelkoja, samoin suvaitsemattomuutta niitä kohtaan, ”joilla ei (väärin tulkitun) Paavalin mukaan toivoa
ole.”
***
Parikymmentä vuotta sitten suomalainen pastori Antti Kylliäinen antoi kyytiä helvetille ja väitti, että kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen. Kylliäinen itse ei uskonut edes sovitukseen, vaan
katsoi Jeesuksen ansion olleen siinä, ettei ihmisillä olisi ilman
häntä vieläkään tietoa Jumalan armosta.
Kuitenkin Vanha testamentti nostaa esiin Jumalan armoa enemmän kuin Uusi – eikä jälkimmäinen todellakaan päästä kaikkia
taivaaseen, vaan edellyttää pyrkijöiltä (kolkuttajilta), että nämä
ovat riisuneet sisäisestä olemuksestaan kaiken ”maasta peräisin olevan” (jonka jälkeen Kristus voidaan vasta pukea heidän
ylleen).
Taivaan suhteen Kylliäinen saattaa kyllä olla täysin oikeassa,
mikäli otetaan huomioon kristinuskoa paljon vanhemmat perinteet, joissa mainitaan useita erilaatuisia olotiloja, joihin kukin tajuinen olemus armollisesti ohjautuu todellisen laatunsa
(ei sattuman) nojalla.
Esimerkiksi Patanjalin sutrat kuvaavat 14 luonnollista sisäistä
tilaa, joista puolet on hyviä ja toinen puoli ”vähemmän hyviä”
(eli enemmän maallisen elämän kaltaisia).
Niistä ainoastaan kaikkein äärimmäisiä ja harvinaisimpia tiloja voitaisiin kutsua taivaaksi ja helvetiksi, joista edellinen merkitsee tajunnan muuttumista ajattomaksi (ylösnousemusta) ja
jälkimmäinen yksilöllisen tajuisuuden sammumista (ei kuitenkaan – Jumalan kiitos – ikuista kärsimystä helvetin tulessa).
***
Fyysisen olemuksen menettämisen jälkeisille tiloille on tietenkin hyvin vaikea löytää täysin vakuuttavia todisteita – huoli-
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matta siitä, että niiden olemassa olosta on lähes kaikissa kulttuureissa puhuttu jo tuhansia vuosia.
Käsitys, että olisi ainoastaan kaksi mahdollisuutta, on hieman
samantapainen kuin jos elämä koostuisi vain syntymästä ja
kuolemasta ilman pitkää välivaihetta, jota kutsutaan elämäksi,
mutta joka itsessään saattaa olla välivaihe johonkin kestävämpään – jopa ajattomaan – olotilaan.

29. Kallistuuko kirkkolaiva paarpuuriin?

Professori Heikki Hiilamo totesi vuonna 2005, ollessaan vielä
Kirkkohallituksen palveluksessa, että Suomen luterilainen kirkko asemoitui 1900-luvun alussa oikealle mm. siitä syystä, ettäsosiaalidemokraattien ohjelmassa kirjattiin tavoitteeksi kirkon ja valtion erottaminen, uskonnonopetuksen poistaminen
kouluista, sekä seurakuntien omaisuuden palauttaminen kunnille.
***
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Viimeisen sadan vuoden kuluessa tosiasiallinen tilanne on
muuttunut tai suorastaan mullistunut, tosin kansan syvissä riveissä – niin vasemmalla kuin oikealla – sitä eivät kaikki ole
vieläkään huomanneet.
***
Vuonna 2004 Kuopion piispa Wille Riekkinen kehotti suomalaisia perehtymään vakavasti Karl Marxin teoksiin.
Kirkolliskokoukseen osallistunut sosiaalidemokraattinen Pertti
Rajala väitti, että kirkko oli jo ajanut vasemmalta hänen oman
puolueensa ohitse.
Erkki Tuomiojakin tunnusti löytäneensä kirkon markkinataloutta suomivista kannanotoista ajatuksia, joita hän kaipasi omalta puolueeltaan.
Terho Pursiainen totesi, että hänen aikansa piispat edustivat
yhteiskunnallisesti 1960-luvun uusvasemmistolaisuutta ja ettei
porvarillisesti ajattelevilla pian olisi sijaa kirkossa – siitä kun oli
muodostumassa sosiaalidemokratian ”hengellinen siipi.”
Kuinka tähän on päädytty?
Arkkipiispojen näkemykset heijastavat yleensä varsin hyvin
ajan suuntauksia.
Muutoksien lähtökohta lienee Johannes Salomies, joka toimi
arkkipiispana 1951–1964. Hän piti tiivistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä Paasikiven että Kekkosen kanssa, mutta ei vielä
törmännyt puoluepoliittisiin asioihin. Esillä oli ainoastaan Tiililään ja Niinivaaraan henkilöityvä kiista kirkon maallisesta ja
hengellisestä roolista. Siinä Salomies otti tyynnyttelijän roolin,
joka ei tietenkään miellyttänyt kummankaan näkemyksen kannattajia.
***
Tilanne muuttui ratkaisevasti Martti Simojoen tullessa arkkipiispaksi v. 1964. Hänen juurensa olivat herännäishenkisessä
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pohjalaisuudessa, jossa isänmaallisuus ja sen puolustaminen
olivat arvossa.
Sodan jälkeen näyttää Simojoen näkemys kulttuurielämää ja
kirkon yhteiskunnallista roolia kohtaan muuttuneen. Hän pyrki
mm. parantamaan suhteita työväestöön. Toisaalla hän palautti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvostuksen ja sai niin paljon poliittista huomiota, että häntä pyydettiin jopa ehdokkaaksi
vuoden 1962 presidentin vaaleihin, josta hän kieltäytyi.
Simojoki joutui kohtaamaan 1960-luvun vasemmistolaisen radikalismin, jonka yhtenä laukaisijana oli Hannu Salaman ”Juhannustanssit” ja siitä syntynyt oikeusprosessi. Simojoki otti
Salomiehen varoituksista huolimatta voimakkaasti kantaa teokseen. Tämä saattoi osaltaan johtaa kirkon yhteiskunnallisen arvovallan heikentymiseen.
Arkkipiispa sai nyt vastaansa ankaraa kritiikkiä, vaikka hän oli
Kirkkojen maailmanneuvoston näkemysten mukaisesti arvostellut maailmassa tapahtuvaa sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta sekä etsinyt yhteyttä poliittisen vasemmiston kanssa.
Simojoki kuitenkin yhä tähdensi, ettei yhteiskunnan pelastaminen saanut talloa jalkoihin ihmisten sielujen pelastamista – kirkon selkeä päätehtävä oli hengellinen.
***
Mikko Juva valittiin arkkipiispaksi v. 1978. Hän oli toiminut
muun muassa v. 1965 perustetunLiberaalisen Kansanpuolueen
ensimmäisenä puheenjohtajana. Juvaa pidettiin vapaamielisenä teologina, joka otti rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin – joidenkin mielestä tosin hyvin vasemmistolaisessa
hengessä. Hänen kautensa rajoittui kuitenkin vain neljään vuoteen.
***
Seuraava arkkipiispa oli John Vikström, jonka kaudella painopiste siirtyi selvästi opillisista asioista yhteiskunnallisen keskustelun ja kansainvälisen ekumenian piiriin.
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Vikström oli tutustunut saksalaiseen kristilliseen sosialismiin,
jossa pyrittiin yhdistämään sosialismin periaatteita kristillisiin
arvoihin. Hän itse korosti ihmisyyttä, köyhien puolelle asettumista ja eettistä ajattelua, joka ulottuisi myös yritysmaailmaan.
Vikströmin kaudella useat piispat, kuten paljon julkisuudessa
esiintynyt Wille Riekkinen, osallistuivat ahkerasti kirkon poliittiseen uudelleen ohjaukseen mm. laatimalla askelmerkeiksi teesejä, jotka korostivat kirkon yhteiskunnallisia tavoitteita
huomattavasti enemmän kuin hengellisiä.
He kirjasivat 90-luvulla, että ”hengellisyys ilman maallisuutta
päätyy hengettömyyteen, ja suhteemme pakolaisiin ja osattomiin mittaa ihmisyytemme ja että ihmiset ymmärtävät kirkon
tekoja, eivät sen sanoja!”
***
Jukka Paarman virkakaudella huomion keskipisteenä olivat
naispappeus ja suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin. Naispappeuden suhteen tilanne oli arkkipiispan näkemyksen mukaan kehittynyt hyvään suuntaan, mutta jälkimmäinen kysymys jäi vielä avoimeksi seuraavan arkkipiispan, Kari Mäkisen
kaudelle.
***
Kari Mäkisen kaudella poliittinen linja on jäänyt hieman varjoon, kun samaa sukupuolta olevien vihkiminen on noussut
päähuomion kohteeksi – ja samalla kirkkokansaa jakavaksi tekijäksi.
Kirkko on hieman yrittänyt korottaa profiiliaan soittelemalla
kelloja Aleppon uhreille ja tarjoamalla pakolaisille valtiovallan
päätökset ylittävää kirkkosuojaa.
Osa papistosta aikoo nyt mennä hitaan kirkollisen muutosprosessin edelle suorittamalla sen luvatta homoparien vihkimisiä.
Kirkko tuskin uskaltaa tehdä ”kapinallisista” marttyyreita, koska tietää, että eroaalto ja hajaannus lisääntyisivät.

133

Jotkut kirkon toimijat ajattelevat, että keventämisellä saadaan
ihmiset kiinnostumaan ja palaamaan takaisin. Lounas-, lapsi, torkku-, viini-, tanssikirkot ja saarnan-jälkeis-kaljat saattavat
ainakin hetkeksi temmata muutaman uteliaan ja uneliaan mukaan, mutta tuskin sellainen rakentaa ihmisten henkistä elämää ja olemusta?
***
On selvää, että kirkkolaiva on kallistunut monta piirua paarpuuriin ja että sen kurssista ei kenelläkään ole varmuutta. Polttoaineestakin (rahasta) alkaa jo monissa seurakunnissa olla pulaa,
joten monet saattavat alkaa vilkuilla pelastusveneiden suuntaan, joissa voisi siirtyä johonkin ”turvallisempaan laivaan” tai
lähimpään maalliseen satamaan.
***
Lähellä kirkkolaivan komentosiltaa toimiva Kirkkohallituksen
kansliapäällikkö Jukka Keskitalo todistaa blogissaan sen, että
kallistumaa ei ole edes aikomus korjata. Hän pitää koko perinteistä suomalaista kansallisuusajattelua myrkkynä, jota ei missään nimessä saisi niellä.
Kirkon tiedotuskeskus asettuu Keskitalon ajatusten taakse todeten, että ne ovat osa kiinnostavaa kirkollista keskustelua ja
sopivat hyvin kirkon linjaan.
***
Ehkäpä hiljalleen myös vanhoihin kirkollisiin perinteisiin nojaavat (papit ja maallikot) huomaavat, että perinteisesti kirkosta välittämättömän suuntauksen edustajat eivät ole suurin joukoin itse astuneet laivaan. He ovat sen sijaan ikään kuin salaa
lastanneet laivan kannen omilla arvokonteillaan, jotka pohjautuvat pääasiassa materiaaliseen hyvinvointiin ja valjastavat samalla kirkon ajamaan heidän ”edistyksellisiä” näkemyksiään.
***
Kirkkolaivan kurssin tulisi ainakin perinteisesti ja periaatteellisesti suuntautua horisontin yli sitä jumalallista valoa kohden,
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joka loistaa ikuisesti, mutta kätkeytyy heti, jos jokin maallinen
varjo kaartuu sen eteen.

30. Kasvissyönnin kauhistus

Monet tämän päivän kasvissyöjät joutuvat yhä perustelemaan valintaansa ja varautumaan siihen, että heitä
pidetään hieman omituisina
– ellei suorastaan arveluttavina yksilöinä.
Kysymys ei ole uusi, minkä
voi todeta siitä, että ensimmäisellä vuosisadalla eläneeltä kreikkalaiselta filosofi Plutarkhokselta kyseltiin, miksi puoli vuosituhatta aikaisemmin elänyt
Pythagoras oli kieltäytynyt lihansyönnistä?
Plutarkhos totesi, että pitäisi pikemminkin ihmetellä sitä, miksi ihmiset olivat alun perin alkaneet käyttää eläimiä ravinnokseen?
Mistä oli ensimmäinen liharavintoa nauttinut ihminen saanut
rohkeuden viedä suuhunsa murhaamansa eläimen lihaa ja niellä sellaisen olennon jäseniä, joka hetkeä aikaisemmin oli juossut vapaana?
Kuinka hän oli saattanut teurastaa, nylkeä ja paloitella turvattoman eläinparan, joka vielä äsken oli nuollut hänen kättään? Miten hän oli sietänyt yhä värisevän lihan katselemista ja tuoksua
tuntematta vastenmielisyyttä?
Plutarkhoksen mukaan asiasta olisi kysyttävä niiltä, jotka olivat
aloittaneet nämä julmat ateriat, eikä niiltä, jotka olivat omalta
osaltaan ne lopettaneet. (Plutarkhos, Moralia, kirja XII)
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31. Kirkko kuplan sisässä

Muuan kirkolliskokousedustaja totesi,
että kirkollista keskustelua
käydään
kuin kuplan sisässä – erillään elävästä elämästä. Hänen mukaansa tämä
saattaisi johtua siitä, että edustajat eivät heijasta seurakuntalaisia pienoiskoossa,
koska käytössä ei ole suora jäsenvaali.
Edustajan mukaan demokratiaa jopa pelätään, koska sellainen
saattaisi tuoda kokouksiin julkkiksia, poliitikkoja tai muuten
kirkollisia asioita tuntemattomia henkilöitä. Nykyisin edustajien valintaan vaikuttavat pikemminkin asuinpaikka, puolue ja
herätysliike kuin henkilön todellinen ajattelutapa. Kirkolliskokouksissa on lisäksi vaikea saada läpi muutoksia ¼ vähemmistösuojan takia.
***
Kirkollisessa päätöksenteossa saattaa hyvinkin piillä kuplamaisia, sisäänlämpiäviä piirteitä, joista osa juontaa jo ensimmäisiltä vuosisadoilta saakka, jolloin kirkko sai kiinteän organisaation ja tunnustuksen.
Käytännön ristiriitojenkin (kuten naispappeus ja homoliitot)
ratkaisu tuottaa vaikeuksia ja vähentää jo muutenkin vähenemässä olevaa kannattajakuntaa, josta monet ovat havainneet sisällön (suolan) käyneen mauttomaksi.
Papiston tehtävä ei ole ainoastaan kaste-, ehtoollis-, vihki- ja
hautaustoimitusten seremoniallinen suorittaminen, vaan heidän tulisi tarjota sitä ”elävää leipää”, joka rakentaa ihmisten
elämänymmärrykselle mielekästä pohjaa.
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Kirkollinen prosessi on saattanut johtaa hieman samantapaiseen tilaan kuin Jeesuksen ajan juutalaisten hengellisillä johtajilla, jotka hänen mukaansa (Tuomaan evankeliumissa) olivat
kadottaneet tiedon (hengellisyyden) avaimet: eivät itse menneet sisään eivätkä päästäneet sinne muitakaan haluavia.
***
Suomen kirkossa näyttäisi ilmenevän jopa sisällöllisiä saippuakuplia, kun usko omaan ydintoimintaan horjuu niin pahasti,
että ”vetonauloja” haetaan varsin matalien psyykkisten ja fyysisten virikkeiden (viihteen) piiristä.
Viimeisin ”kotkotus” (Kari Kanalan johtamassa Paavalin kirkossa) oli jääkiekko-ottelun seuraaminen kirkkoon rahdatulta
suurelta alttarin peittävältä näytöltä (kuvassa). Ennen ottelua
tarjottiin mahdollisuus ”lätkäehtoolliseen”. Kanala sanoo tuovansa kirkon nykyaikaan, mutta toimintojen nojalla näyttäisi
käyvän toisin päin: ajalliset muoti-ilmiöt tuodaan kirkkoon!
Periaatteessa kirkot itsessään on rakennettu ”isoiksi screeneiksi” siinä tarkoituksessa, että ne edistäisivät mielen ylentämistä
henkisten ja ajattomien asioiden suuntaan.
Saman seurakunnan futisfriikiksi tunnustautunut kirkkoherra
houkutteli aikaisemmin seurakuntalaisiaan ravintolaan saarnakaljoille – Martti Lutherin jalanjäljissä. Kanalan mukaan kapakkaan on helpompi saapua kuin kirkkoon.
Kun tilanne on tämä, pitäisi varmaan pohtia, onko se kapakan
vai kirkon syy? Kapakat sammuttavat hetkellisen fyysisen janon
– kirkkojen pitäisi kyetä sammuttamaan (tai ainakin synnyttämään) hengellisen janon.
Suomalaisesta perinteestä löytyisi kyllä satojen vuosien ajan
harrastettu ”kirkkokänni”, joka saattaisi olla seuraava askel,
mikäli houkuttelussa edetään yhä aistillisempaan suuntaan.
***
Muita vetonauloja ovat olleet mm. hölkkäkirkot (ellei henkistytä niin ainakin hengästytään), piknik-kirkot (täyttävät vatsat)
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sekä Karkun tangokirkko, josta seurakunnan pappi oli ylenpalttisen kiitollinen Taivaan Isälle – tulihan paikalle sentään yli
600 henkeä (tangon ystävää). Kehotuksista huolimatta he eivät
malttaneet olla taputtamatta musiikkiesityksille kesken jumalanpalvelusta.
Tangossa on siten jotakin, joka virittää ihmisen tunneolemusta. Tuomaan evankeliumin Jeesus toteaisi kuitenkin tällaisen
edustavan psyykkistä ”juopumustilaa”, josta hengellisen (sisäisen tai ulkoisen) virikkeen on määrä herättää ihmiset havaitsemaan asioiden todellinen olemus.
Ehkä pappien tulisi etsiä sanomalleen niin syvää perustaa, että
se voi sytyttää ”hengen liekin” kuulijoiden sielussa avaten ja valaisten heidän ymmärrystään.
***
Suomessa puhutaan ns. herätysliikkeistä, joissa sanotaan pyrittävän omakohtaiseen kokemukseen jumalallisesta. Näissä tosin
tyydytään usein tilapäisiin erikoisiin aistimuksiin eikä todelliseen ja pysyvään muutokseen koko ihmisyyden tietoisessa kentässä.
***
Yksi erikoisimmista kirkollisista ”sisäänheittotuotteista” oli
Siuntion kirkon kanttorin oivallus kirkosta konkreettisena lepopaikkana. Menneinä aikoina kirkoissa oli unilukkari, joka
yritti pitää seurakuntalaiset hereillä – nyt lukkari kysyi: ”Entä
jos nukuttaisiin kirkossa?”
Jaakko Juteinin runon (Arvon mekin ansaitsemme) mukaan
tehdyssä laulussa tosin todetaan, ettei laiho riennä riemuksemme eikä leipä tai onni kasva miesten (tai naisten) maatessa (ainakaan päiväsaikaan).
Lepäämisessä ei toki olisi mitään omituista, mikäli tarkoituksena olisi mielen hiljentäminen kaikista jokapäiväisistä asioista
niin, että tajunta voi vapaasti – tosin tietenkin nukahtamatta
– avautua alkuperänsä suuntaan.
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32. Kristillisyyden ensimmäisten vuosisatojen
suuntauksista
Kuva ensimmäisten vuosisatojen kristilliseen virikkeeseen perustuvista näkemyksistä on tarkentunut huomattavasti mm.
Nag Hammadin tekstilöytöjen ja niiden tutkimuksen myötä.
Tulkinnallisia eroja syntyi jo Paavalin aikaan. Hänen ja Johanneksen sanotaan korostaneet uskon merkitystä, kun taas Jaakob
edellytti uskon ilmenevän myös tekoina. Apollo yhdisti kristillisyyteen kreikkalaista filosofiaa.
Jo ennen 1900-luvun uusia tekstilöytöjä on jo tiedetty hyvin,
että näkemykset kristillisyydestä eivät olleet varhaisten kirkkoisienkään keskuudessa kovin yhtäläisiä.
Irenaeus vastusti allegorista tulkintaa, omakohtaista mietiskelyä ja kannatti lapsikastetta sekä kirkon välttämätöntä roolia
pelastuksessa Jumalan armon kautta (agape-näkemys).
Origenes näki raamatun sisällössä paljon aineksia, joita oli tulkittava vertauskuvina. Hän myös pyrki etsimään (toisin kuin
Tertullianus) filosofian ja kristillisyyden yhtymäkohtia ja katsoi, että ihmiset olivat hengellisessä mielessä erilaisia – joillekin sopi kirjaimellinen usko, toiset rakensivat filosofian varaan,
kun taas ani harvat ylsivät asioiden todelliseen luontoon, sisäiseen valaistumiseen. Näkemys ihmisistä on sama kuin valentinolaisilla.
Origenes näki lapsikasteen pelkkänä apostolisena tapana, Tertullianus sen sijaan hyväksyi ainoastaan aikuiskasteen ja katsoi
pelastuksen edellyttävän – kuten myös Origenes’lla jaKleemens
Aleksandrialaisella – ansioita (eros- tai gnosis-näkemys).
***
Vainojen aikaan suhtautuminen marttyyriuteen jakoi mielipiteitä. Irenaeus, Ignatius jaTertullianus pitivät marttyyriutta taivaaseen pääsyn ehtoja, kun taas valentinolaissävytteinen(mahd
ollisesti Julius Cassianuksen kirjoittama) Totuuden testament-
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ti katsoo, että nämä syöksyvät tietämättömyytensä takia täysin
turhaan kuolemaan.
***
Yksi monista alkuvuosisatojen kiistakysymyksistä kiteytyi aleksandrialaisten Athanasiuksen jaAreioksen näkemysten välille.
Edellinen korosti Kristusta sovittajana ja hänen samuuttaan
Isän kanssa ja ihmisen pelastumista vain armon kautta. Jälkimmäinen näki Kristuksen lähinnä esikuvana ja opettajana sekä
ihmisen olentona, jolla oli mahdollisuus kohota Jumalaa kohden.
Nikaiassa v. 325 Athanasiuksen kanta pääsi voitolle (pakanallisen keisarin myötävaikutuksella) huolimatta piispojen enemmistön kannasta. Kristologisen kysymyksen formulointi muodostui erään piispan mielestä niin omituiseksi, että hän pyysi
”Herraa varjelemaan häntä ajattelemasta Herransa luonnetta!”
(piispa asetettiin kirkonkiroukseen, mutta hänen edustamansa
kantansa voitti taas muutaman vuoden kuluttua). ”Keisarillinen
kanta” vahvistettiin Konstantinopolissa v. 381.
***
Kristillisestä virikkeestä (ainakin osittain) lähteneitä suuntauksia oli samaan aikaan vaikuttamassa useita, joista kaikki eivät
lukeudu tunnusmerkillisesti gnostilaisiin – joiden tyypillisimpiä kirjallisia edustajia lienevät setiläiset tekstit (kuten Johanneksen salainen kirja, Hallitsijoiden olemus ja Aadamin ilmestys). Tuomas-kirjallisuus sijoittuu edellistä lähemmäksi kirkolliseksi suuntaukseksi muodostuvaa ajatustapaa (kuten Tuomaan evankeliumi, Tuomas Kilvoittelijan kirja, Tuomaan tekojen Helmihymni ja Keskustelu Vapahtajan kanssa).
Valentinolainen suuntaus pysyttäytyi kiinteytyvän kirkon piirissä aina vuoteen 175, jolloin se julistettiin harhaopiksi. Tämän
opin mukaan kaikkeuden lähtökohta oli ihmiselle käsittämätön
jumaluus, joka oli myös raamatun kuvaaman jumaluuden lähde.
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Valentinus esitti, että ilmennys tapahtui pareittaisten, alenevien ja yhä heikkenevien emanaatioiden kautta. Heikkeneminen johtui siitä, että erillistyessään ilmennykset etääntyivät yhä
kauemmaksi alkuperästään. Peräkkäisiä emanaatioita oli kolmekymmentä, ja niistä viimeisen nimi oli Viisaus – aineellisen
maailman synnyttäjä.
Ainakin myöhemmät kristilliset piirit ovat väittäneet, että valentinolaiset suhtautuivat kielteisesti maailmaan ja ruumiiseen.
Tämä lienee kärjistetty toteamus, sillä aivan samoin voidaan
myös Uuden Testamentin sanomaa pitää maailman ja ruumiin
vastaisena – kehottaahan sekä Matteusettä Markus kadottamaan elämänsä ja pitämään huolta ennen kaikkea sielustaan.
Matteusneuvoo etsimään ensin Jumalan valtakuntaa – mikä sekään ei edellytä ruumiin halveksintaa, koska kehollinen olemus
luo perustan, jolta voi löytää ja yhdentää kaikki ihmisyyteen
kytkeytyvät olemukset.
Valentinolaiset olivat varmaan oivaltaneet sen, ettei maailma
sinänsä ollut paha – pahaa on ainoastaan ihmisen takertuminen sen ohimeneviin ja katoaviin ilmiöihin. Osa myöhemmistä
(ja nykyisistä) kristityistä (kirkkoisistä) piti pahana sitä, että valentinolaiset jakoivat ihmiset ymmärryskykynsä nojalla karkeasti ottaen kolmeen kategoriaan: aineellisiin, sielullisiin ja hengellisiin.
Tässä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, sillä niinhän teki myös
Origenes ja ennen häntä apostoliPaavali:
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin
hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa,
sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia (1. Kor. 3:1-3).”

Kirkkoisät väittivät lisäksi, että valentinolaiset pitivät itseään
hengellisinä ja muita kristityitä sielullisina tai jopa lihallisina
(kuten Paavali lukijoitaan). Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä
valentinolaisten piirissä vain harvoja – henkisen tietoisuuden
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saavuttaneita – kutsuttiin hengellisiksi. Omakohtainen hengellisen tietoisuuden saavuttaminen oli toki koko ihmisenä olemisen tavoite, mutta siihen ei ollut mitään oikopolkua eikä kenelläkään etuoikeutta.
***
Markionismi syntyi v. 144. Sen ajattelu oli varsin lähellä ns. ortodoksista (puhdasoppista) kristillisyyttä ja muodostui lähes
sadaksi vuodeksi yhdeksi sen tärkeimmistä kilpailijoista.
Markion hylkäsi koko Vanhan testamentin, koska ei hyväksynyt
sen esittämää kuvaa Jumalasta. Hän korvasi Jumalan Uuden
testamentin julistamalla, huomattavasti lempeämmällä Jumalalla.
Markion ei tosin ottanut Uudesta testamentistakaan muuta
kuin Luukkaan evankeliumin – senkin valikoiden. Lisäksi hän
hyväksyi useimmat Paavalin kirjeet pitäen Paavalia kristillisen sanoman parhaana ymmärtäjänä. Markion ei – useimpien
gnostikkojen tapaan – hyväksynyt käsitystä lihallisen ruumiin
ylösnousemisesta. Ruumiillinen ylösnousemus on monen tämän päivän kristillisen tutkijankin mukaan hienosti ilmaisten
”holistinen virhetulkinta”.
***
Yksi erikoinen suuntaus oli 200-luvulla persialaisen profeetan
näkemyksistä syntynyt manikealaisuus, josta löytyy yhtäläisyyksiä gnostilaisuuden, kristillisyyden, juutalaisuuden ja zarathustralaisuuden kanssa. Mani laati kuusi kirjoitelmaa, jotka
käännettiin monelle kielelle ja alkoivat levitä Rooman valtakunnan länsiosiin ja aina Kaakkois-Kiinaan saakka. Hänen tarkoituksenaan oli ilmeisesti esittää sellainen filosofia, johon muut
uskonnot voisivat yhdistyä.
Manikealaisuudesta tulikin yllättäen yksi aikansa suurimmista
maailmanuskonnoista. Sen vaikutus alkoi tosin heiketä Välimeren alueella 300- ja 400-luvuilla (jolloin kristinuskosta oli tullut ainoa sallittu uskonmuoto), mutta vanhan silkkitien varteen
syntyi suuria manikealaisia keskuksia.
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Lännessä manikealaisuuden viimeiset keskukset tuhottiin väkivalloin vasta 1300-luvun kataarienvainojen yhteydessä. Kiinassa suuntaus näyttää hiipuneen vasta 1500-luvulla.
Manikealaiset olivat hyvin suvaitsevaisia. He ajattelivat, että ihmisen sielu on sinänsä puhdas ja hyvä, mutta kun se on kehon
yhteydessä joutunut mielen kautta tekemisiin aineellisen maailman kanssa, se on takertunut ulkoisen vangiksi. Ihmisessä on
alkanut ”hyvän ja pahan taistelu”, jonka ihminen voi saattaa hyvään päätökseen tulemalla tietoiseksi sielunsa taivaallisesta alkuperästä ja todellisesta olemuksestaan.
Manikealaisen ajattelun mukaan vanhurskaan ihmisen sielu
palaa ruumiin kuoleman jälkeen paratiisiin, mutta ulkoisiin asioihin sidostunut sielu synnyttää uuden persoonan niin moneen
kertaan, että sielullinen olemus on karistanut itsestään kaiken
katoavaisen.
Maailman ja ihmisen luominen oli manikealaisten mukaan Jumalan aikaansaannosta, ja niiden katsottiin osaltaan palvelevan
ihmisessä olevan sielun jalostumista ja henkisen valon vapautumista.
Tunnetuin manikealainen lienee pohjoisafrikkalainen Augustinus, joka tosin myöhemmin kääntyi kristinuskoon ja tuli kirkkoisäksi – yhdeksi kirkon merkittävimmistä teologeista.

33. Kuluttavasta tulesta

Vanhassa Testamentissa puhutaan kuluttavasta tulesta 76 kertaan, Uudessa vain pariin otteeseen Ilmestyskirjassa ja kerran
Heprealaiskirjeessä (joka ei kuitenkaan ole Paavalin, vaan jonkun aivan toisen laatima).
Raamattu kuvaa kuluttavan tulen lähtevän kiivaasta Jumalasta
ja kohdistuvat niihin, jotka tavalla tai toisella eivät mukautuneet vanhan juutalaisen yhteisön kiinteiksi asettamiin rajoihin

143

ja malleihin. Kertomusten joukosta on vaikeata löytää todella
autenttisilta tuntuvia tapahtumia. Tarinoihin on tietenkin voitu hakea konkreettista taustaa historiallisista luonnontuhoista,
jotka on tulkittu inhimillisten rikkomusten seurauksiksi.
Kuluttavan tulen tärkein funktio on siten ollut puhtaasti yhteiskunnallinen ja valtapoliittinen. Se on toiminut oivallisena pelotteena niiden suhteen, jotka ovat kehitelleet itsessään yleisistä
linjoista poikkeavia näkemyksiä.
Myöhäisiä suomalaisia kaikuja tällaisesta ajattelusta lienee siinä, että vielä joitakin sukupolvia sitten saatettiin kurittomia
lapsia pelotella taivaan Isän heittämällä kuumalla kivellä.
***
Uusi Testamenttikin puhuu kuluttavasta tulesta esittäessään
vertauksia ulkoisen elämän muodollisten tulosten katoavuudesta sekä siitä, että jossakin vaiheessa lähes jokainen yksilö
tulee kyllästymään oman vaelluksensa fyysisiin ja psyykkisiin
kannustimiin.
***
Ihmisen olemukseen liittyy kaksikin erilaatuista kuluttavaa tulta: ensimmäinen tai päällimmäinen muodostuu hänen mielessään vaikuttavista haluista ja himoista, jotka vetävät hänet hakemaan fyysisten tai psyykkisten asioiden ja toimien kautta saatavissa olevaa tyydytystä.
Tähän ulkoistavaan tuleen liittyy osaksi vertaus leiviskän lisäarvoa tuottavasta käytöstä: siitä, että elämää tulee uskaltaa elää,
mikäli aikoo omaksua siitä kaiken tarpeellisen.
***
Sisempi tuli on luonteeltaan edellisten nautintojen laatua kuluttava ja vähentävä, minkä johdosta aikaisempi tuli kannustaa
hakemaan yhä uusia tapoja tyydyttää levotonta mieltä.
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Sisäistävään tuleen liittyy selkeästi vertaus tuhlaajapojasta,
joka palaa lopulta kaikkeen kyllästyneenä tervetulleena Isänsä
kotiin.
***
Periaatteessa kuluttavan tulen tarkoituksena on karistaa tajuisista olemuksista pois kaikki sellainen, jolla ei ole kestävää merkitystä elämän ylös rakentumisen suhteen. Yleensä se ilmenee
hyvin hitaina yksilöllisinä ja kollektiivisina prosesseina. Niihin
tosin saattaa liittyä myös dramaattisia episodeja, jotka voivat
havahduttaa ihmisiä liian pinnallisten elämännäkemysten otteista.

34. Kuolemallako kuolema voitetaan?

Luterilaiset ovat v. 1986 ottaneet virsikirjaansa (virsi 90) ortodoksien pääsiäistropadin, jossa todetaan Kristuksen voittaneen
kuolemallaan kuoleman ja antaneen samalla haudoissa oleville
(muiden ohella) elämän.
Ajatus sijaissovituksen mahdollisuudesta on tullut kristillisyyteen pääosin juutalaisesta synti- ja vikauhrista, joissa viattoman
veren vuodatuksen katsottiin vapauttavan uhrin suorittajan aikaisemmin kertyneistä (ei tosin tulevista) syntiveloistaan.
Kristityt laajensivat ajatusta siten, että koko ihmiskunnan (aikaisemmin kuolleet mukaan lukien) pelastuminen riippui yhden viattoman historiallisen persoonan, Jeesus Kristuksen, vapaaehtoisesta uhrautumisesta.
***
Lause voidaan tulkita myös kaikkia ihmisiä koskevaksi periaatteeksi, jossa edellytetään, että kunkin yksilön tulisi jossakin vaiheessa sisäisesti ”kuolla pois kuolevaisesta luonnostaan” – eli
kadottaa sidoksensa katoaviin elämänilmiöihin (ei kuitenkaan
kehoaan).
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Raamatussa ”kuolleilla” tarkoitetaan usein aivan tavallisia ihmisiä, joissa ei kuitenkaan ole (pysyvää) ”elämää itsessään” eli
joiden tietoisuus ei toimi ajasta riippumattomalla tasolla.
Apostoli Paavali kuvasi tällaista tilaa ”lihan mukaan elämiseksi.” Sellainen elämännäkemys pitäisi ”kuolettaa hengellä”, että
päädyttäisiin sisäisesti kestävään tilaan. Hän käytti tästä prosessista ilmauksia ”Kristuksen ympärileikkaus, lihan ruumiin
pois riisuminen, Kristuksen päälle pukeminen tai Kristukselle
muodon antaminen.”
Evankeliumeissa puhutaan ”elämänsä kadottamisesta” eli
omasta rakkaasta minäisyydestä (siitä rakkaimmasta Iisakista)
vapautumisesta, että jokin aivan toisen laatuinen (ajaton) tietoisuus voisi astua (syntyä ylhäältä) sen sijaan.
Tällainen muutos sinänsä saattaa olla äkillinen, mutta sitä edeltänee yleensä hyvin pitkäaikainen prosessi. Siinä myös kärsimyksellä ja kyllästymisellä on oma tärkeä osuutensa, että mieli
voisi sisäisesti ja luonnollisesti irrottautua kaikista merkityksettömistä ehdollistumisistaan.
Periaatteelliselta kannalta kaikki maallisen elämän tuottamat
ehdollistumat (asenteet ja ajatusmuodot) ovat ”syntiä”, koska
ne eivät edusta puhdasta ja muuttumatonta todellisuutta – Jumalaa (vaan ovat syntyneet erillisyyden tilassa – Jumalasta pois
ollen). Ihmiselle ne kuitenkin ovat usein ”mitä kalleimpia aarteita”, joihin hänen sydämensä (tietoisuutensa) on kiinnittynyt.
Kaikkein kallein aarre lienee tuntemus erillisestä minuudesta
(rakkaimmasta Iisakista), joka kuitenkin olisi kyettävät ”asettamaan uhrialttarille tai ristille.” Silloin se voisi kaidan tien loppuun kulkeneelle avata ahtaan portin, joka johtaa pysyvään sisäiseen elämään ja olemiseen.
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35. Kuolleet haudatkoon kuolleensa!

Matteuksen evankeliumin 8. luvussa on hieman tylyltä vaikuttava kohta, missä Jeesus evää
opetuslapseltaan pääsyn isänsä hautajaisiin sanoen: ”Seuraa
sinä minua ja anna kuolleitten
haudata kuolleensa!”
Sama kehotus löytyy myös Luukkaalta. Sitä edeltää kummassakin toteamus: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi.”
Toteamuksen on perinteisesti tulkittu viittaavan ainoastaan Nasaretin Jeesukseen, mutta se voisi periaatteessa tarkoittaa sitä,
että jokaisen ihmisen sisäinen olemus on – ja sen tulisi myös
olla – jatkuvan muutoksen alainen, että se pitkän ”tuhlaajavaelluksensa” viisastuttamana ja väsyttämänä ymmärtäisi joskus
palata takaisin ”Isänsä kotiin.”
***
Tuomaan evankeliumi kehottaa ”tulemaan ohikulkijoiksi”, jotka eivät enää samastu ja takerru katoaviin ilmiöihin.
Matteuksen ja Luukkaan ”luolat ja pesät” kuvannevat kaikkea
ulkoista: vaurautta, valtaa ja kunniaa, jota ihminen hakee egonsa turvaksi – johon hän ”päänsä kallistaa” – ja nimenomaan
”päänsä” eli mielensä. Ulkoinen ei sinänsä ole hyvää tai pahaa.
Vahingoksi muodostuu lähinnä tajunnan sidostuminen sen katoaviin ilmiöihin (kuten fyysisiin ja psyykkisiin nautintoihin).
***
Fyysisesti kuolleet eivät tietenkään hautaa kaltaisiaan, joten
Matteuksen ja Luukkaan sanoille täytyy löytyä jokin symbolinen merkitys. Se löytyy varsin helposti evankeliumeissa esiintyvästä ajatuksesta, jonka mukaan ainoastaan pysyvä ja ehdoton
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elämä on todellista elämää, kun taas tavallinen, aikaan ja tilaan
nojaava elämänmuoto on luonteeltaan ”kuollutta” ja ehdollista.
***
Lienee todennäköistä, ettei Matteuksen ja Luukkaan tapahtumana esittämälle kertomuksell edes löydy konkreettista vastinetta, vaan se on kuulunut Jeesuksen vertausten joukkoon ja on
tulkittava symbolisesti.
”Kuolleet” kuvannevat aivan tavallisia ihmisiä, joilla ei vielä ole
sisäistä tarvetta etsiä elämän syvimpiä tarkoituksia. Näille kaikki hautajaisten kaltaiset ulkoiset toimet ovat tärkeitä ja opettavaisia, kun taas todelliseen hengen opetuslapseuteen pyrkivien
tulisi suuntautua voittopuolisesti sisäisiin asioihin.
Kehotus ei todennäköisesti tarkoita sitä, että hengellisen etsijän
pitäisi konkreettisesti välttää kaikkia yhteisön järjestämiä tilaisuuksia, vaan pelkästään sitä, etteivät niihin liittyvät psyykkiset
virikkeet sido tai ehkäise tietoisuutta vapautumasta mielen ehdollistuneista toiminnoista.

36. Laitostumisen kauhistus

Laitostuminen liitetään usein fyysistä olemusta ja olemista rajoittaviin konkreettisiin tiloihin kuten sairaaloihin, vanhainkoteihin tai vankiloihin. Niissä ilmiö käsitetään mielen tottumiseksi ja rajoittumiseksi liian vähäisiin ulkoisiin virikkeisiin eli
rutiineihin.
Laitostuminen vähävirikkeisissä ympäristöissä on hyvin yksilöllistä ja usein suhteessa siihen, millaiseen viriketasoon ja -laatuun kukin on aikaisemmin ehdollistunut. Rikas ”sisäinen elämä” toimii laitostumisen ”vastalääkkeenä.”
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Laitostuminen voidaan toisaalta käsittää huomattavasti laajempana ja syvempänä ilmiönä tai ongelmana, joka saattaa haitata ”ihmisyyden luonnollista kehitystä” erityisesti tietoisuuden
avartumisen ja syvenemisen suhteen.
Asia käy ilmeiseksi, jos käsite korvataan vaikkapa sanoilla kaavoittuminen tai ehdollistuminen. Näitä käsitteitä voidaan tietenkin puolustella sillä, että periaatteessa kaikki oppiminen tapahtuu ehdollistumalla ja kaavoittumalla joihinkin ajatus- tai
toimintamalleihin.
Sellainen muuttuu ongelmaksi vasta silloin, kun omaksutuista
kaavoista ei kyetä irtautumaan, vaikka elävä todellisuus nostaa
esiin aivan toisenlaisia, paremmin perusteltavia tai toimivia näkemyksiä.
***
”Laajennettua laitostumista” voi jokainen havaita omassa tai
toisten ihmisten jokapäiväisissä askareissa – sanotaanhan
usein, että ”tottumus on toinen luonto” – käytännössä se kuitenkin on usein ensimmäinen tapa reagoida kohdalle osuviin
asioihin.
***
Jossakin yhteisössä muodostuneella kulttuurilla on usein taipumus toimia ehkäisevästi kaikkea siitä poikkeavaa kohtaan.
Vanhasta testamentista voi poimia valaisevia esimerkkejä muinaisten juutalaisten tavoista ehkäistä uusien virikkeiden esiin
nousua vetoamalla jumalallisiin määräyksiin ja ankariin rangaistuksiin.
***
Kaavoittumista tapahtuu varsin paljon myös tieteiden piirissä, joissa yhteisesti hyväksytyt teoriat toimivat ”kaltereiden tapaan” rajoittaen todella yksilöllistä ajattelua ja tuoreiden oivallusten esiin nousemista. Uuden esittämisen kynnys on (yhteisön paineen johdosta) usein turhan korkealla.
***
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Ajattelu ja asenteiden kaavoittuminen vaivaa tietenkin myös
poliittisia liikkeitä, joissa pyritään usein hakemaan vahvistusta ainoastaan omille näkemyksille (ja negatiivista vastetta siitä
poikkeaville).
Uuden testamentin varoittavat esimerkit ”vanhoista leileistä ja
fariseusten kaavamaisesta uskonnollisuudesta” (kuolleesta kirjaimesta) kuuluvat nekin laitostumisen käsitteen alaisuuteen.
***
Uskontojen piirissä ajattelun kaavoittumista ja siitä seurannutta rajoittamista on esiintynyt mahdollisesti kaikkein eniten.
Nykyinen länsimainen filosofia on sekin vajonnut syvälle teorioidensa ja koulukuntiensa muodostamaan suohon kadottaen
samalla ”vanhojen viisaiden” selkeän pyrkimyksen ymmärtää ja
selittää elämän suurta kokonaisuutta ja lainalaisuuksia.
Joskus kauan sitten filosofeja syntyi tai synnytettiin luonnollisten oppilas-opettajaketjujen kautta. Nykyisin he saavat koulutusta filosofian laitoksissa filosofiasta – eivät suoranaisesti elämästä, maailmankaikkeudesta ja ihmisen kokonaisolemuksesta.
Filosofian opiskelijat saavat kyllä tietoa siitä, miten muinaiset alan edustajat ovat ajatelleet, mutta heidän oma ajattelunsa saattaa jäädä niin rajoittuneeksi ja pintapuoliseksi, ettei siitä koidu yleisen elämänymmärryksen suhteen hyötyä. Vain ani
harvat uskaltavat tosissaan yrittää kohota samaan syvään näkemykseen elämästä, kuin mitä heidän muinaiset esikuvansa ovat
edustaneet.
Filosofian opiskelussa ei saisi tyytyä ja päätyä hyödyttömien
tai jopa järjettömien ongelmien labyrinttiin, vaan siinä pitäisi
päästä syvään näkemykseen ja ymmärrykseen elävän elämän
suhteen.
***
Tieteiden piirissä on aikojen saatossa tapahtunut ja tapahtuu
suuriakin muutoksia, joten ”laitostuminen” – yliopistojen lai-
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tostumisesta huolimatta – ei ole aivan samaa luokkaa kuin esimerkiksi monien uskontojen kohdalla.
***
Kristillisyyden suhteen Uusi testamentti todistaa monissa kohdin siitä, kuinka Nasaretin Jeesus yritti avata aikalaistensa silmiä laitostuneen juutalaisuuden suhteen, joka oli suurelta osin
kadottanut henkisen ulottuvuutensa muodollisen jäykkyyden
alle.
Hän sai myös kokea sekä hengellisen että poliittisen laitostumisen ikävän, mutta varsin yleisen seurauksen: äärettömän suvaitsemattomuuden, johon liittyy turhan usein myös ”oikeutettua aggressiivisuutta.”
***
Muutaman ensimmäisen vuosisadan kuluessa alkuperäisen
kristillisen sanoman laajuus, syvyys ja vapaus kapenivat – juutalaisuutta vastaan profiloitunut kirkko juutalaistui sekä näkemyksiltään että asenteiltaan.
Kirkon johtajat alettiin valita muun kuin ilmentyneen henkisen
kapasiteetin nojalla. Käyttöön hyväksytty kirjallinen perinnekin
rajattiin pieneen murto-osaan siitä, mitä olisi ollut käytettävissä.
Lopulta päädyttiin vielä ns. uskontunnustuksiin, joiden pysyvyys on ollut aivan toista luokkaa kuin yhdenkään tieteellisen
teorian.
***
Tänä vuonna juhlitaan reformaation 500-vuotista historiaa,
mikä todentaa sen, ettei ”päivityksiä” ole tänä aikana mainittavasti suoritettu. Muun muassa raamatun tutkimus on parin
viimeisen vuosisadan kuluessa edennyt huomattavasti, ja sen
esiin tuomat näkemykset poikkeavat monissa kohdin varhain
omaksutuista tunnustuksista.
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Kautta kristillisen historian useat yksilöt ovat koettaneet nostaa
esiin Uuden testamentin kuvaaman omakohtaisen pyrkimyksen tärkeyttä ja oikeutusta kaiken muodollisen ja kaavamaisen
sijaan, mutta heistä on joko vaiettu, tai heidät on tavalla tai toisella vaiennettu.
Laitostumiseen suoraan viitaten esim. keskiaikainen Jacob
Böhme kutsui aikansa kirkkoa ”muurikirkoksi.”
1700-luvulla laihialainen Jaakko Kärmäki puolusti kirkollisista
sakramenteista kieltäytymistään sillä, ”etteivät papit itse seuranneet Jeesuksen esimerkkejä, vaan olivat täynnä katoavien
asioiden ja itserakkauden tomua, ahneutta ja tyytymättömyyttä. He eivät etsi sielua, vaan kunniaa ja omaa etua.” (Kärmäki
vaimoineen tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi Turun linnaan).
***
Tämän päivän Suomessa kirkon piirissä ilmenee kuohuntaa lähinnä muodollisten, sosiaalisten toimintojen (kuten epätyyppisten parisuhteiden) suhteen – varsinaisten uskon perusteiden
pohtimiseen ei näytä vieläkään olevan kiinnostusta, valmiutta
tai tarvittavaa rohkeutta.
Näyttää jopa siltä, etteivät kirkkoon kuuluvat ihmiset itsekään
enää odota papeilta muuta kuin totunnaisten seremonioiden
muodollista hoitoa – sisäisen elämän opastukseen haetaan
apua psykologeilta ja terapeuteilta (rauhoittamiseen lääkäreiltä), joiden käsitys elämän luonteesta nojaa sekin useimmiten
teorioihin – kirjaviisauteen.
***
Periaatteessa juuri papeilta ja filosofeilta voitaisiin odottaa näkemyksiä elämän ja myös kuoleman tarkoituksesta ja luonteesta – näissä pelkät moraalifilosofiset teoriat tai ehdolliset lupaukset viimeisenä päivänä herättämisestä eivät rakenna järjellistä perustaa sellaista hakeville.
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37. Lambarenen viidakkotohtori, Albert
Schweitzer

Artikkelissa ”Elämmekö unessa” (n:o 10) nostettiin esiin suuri suomalainen humanisti, Yrjö
Kallinen. Tässä muistellaan hänen aikalaistaan, saksalaista humanistia, tohtori Albert Scweitzeria(1875–1965).
Näiden miesten näkemyksissä ja
elämänasenteissa on paljon yhteisiä piirteitä, joista päällimmäisenä nousee esiin pyrkimys saada
omilla toimillaan ja itsensä unohtaen aikaan elämää palvelevia asioita. Edellisten kanssa yhteisiä
piirteitä löytyy myös Leo Tolstoin
ja jopa Friedrich Nietzschen ajattelun piiristä.
Schweitzer oli (toisin kuin Kallinen) korkeasti oppinut teologi,
muusikko, filosofi ja lääkäri, joka kirjoitti yli 100 teosta uskonnoista, mystiikasta, filosofiasta ja taiteesta. Hän toimi opettajanaStrassbourgin yliopistossa, mutta koki eurooppalaisen ilmapiirin liian rajoittavaksi ja tukahduttavaksi, koska täällä haluttiin elää tiukasti muodollisten uskonkappaleiden ja tunnustusten asettamissa puitteissa.
Schweitzer halusi lähteä Afrikkaan Ranskan lähetysseuran työntekijäksi. Hänen uskonnolliset näkemyksensä olivat kuitenkin
tulleet seuran tietoon, eikä siellä haluttu päästää tätä ”harhaoppista” edes lääkärin tehtäviä suorittamaan.
***
Afrikkaan Schweitzer kuitenkin meni v. 1913 vaimonsa kera. He
hoitivat potilaita ilmaiseksi käyttäen toimintaan kaikki kirjois-
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ta, konserteista ja jopa Nobel-palkinnosta saadut rahat. Terveydellinen tilanne sen aikaisen Kongon Lambarenessa oli todella
heikko ja taudit vakavia.
Schweitzer kertoi, ettei hänellä ollut mitään henkilökohtaisia
tarpeita – hän työskenteli ainoastaan humaanisen rakkauden
sisäisen käskyn motivoimana. Hänen motiivinaan oliJeesuksen toteamus, ”minkä teette yhdelle näistä pienimmästä, sen te
teette myös minulle.”
Tästä huolimatta hänet luokiteltiin kristillisissä valtapiireissä
”kerettiläiseksi”, joka kyllä teki Jeesuksen suosittamia tekoja,
mutta ei tunnustanut kirkon määrittämien käsitysten ehdotonta oikeellisuutta.
***
Mikä sitten oli johtanut Schweitzerin ajattelun näin ”harhaisille
poluille”?
Hän oli tutustunut perusteellisesti kaikkiin käsiinsä saamiinsa Jeesusta ja Paavalia koskeviin teoksiin, ja kirjoittanut kirjan Paavalin mystiikasta ja Jeesuksesta. Lisäksi hän oli tutkinut
muita uskontoja ja löytänyt niistä aivan yhtä korkeata moraalista oppia kuin kristinuskosta.
Suurin vaikutus hänen näkemyksiinsä oli kuitenkin saksalaisella teologialla, jossa nuori tohtori David Friedrich Strauss sai v.
1835 teoksellaan ”Leben Jesu” aikaan melkoisen mullistuksen.
Strauss tuli kuuluisaksi ”yhdessä yössä” – ja tuhosi samalla
oman yliopistollisen uransa. Strauss ei tietenkään ollut keksinyt kaikkea ”omasta päästään”, vaan tutustunut mm. Schellingin, Böhmen, Schleiermacherin ja Hegelin ajatuksiin.
***
Schweitzer toimi tänä aikana Kongon viidakossa, joten mikään
auktoriteetti ei enää voinut tuhota hänen työtään.
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Tämän päivän raamatuntutkimuksen näkemysten valossa useat Straussin päätelmät eivät enää vaikuta yhtä järisyttäviltä
kuin hänen aikanaan. Evankeliumien historiallisen puolen useat kyseenalaiset piirteet ja sanoman runsas vertauskuvallisuus
myönnetään nyt varsin yleisesti.
Lisäksi tiedetään myöhempien löydösten ansioista huomattavasti enemmän alkuvuosisatojen eri suuntauksissa vallinneista näkemyksistä, joissa Jeesusta kyllä arvostettiin jumalallisen
korkeana opettajana, mutta ei yliluonnollisena ja ainutkertaisena olemuksena – saati kaikkien ihmisten syntien yksinomaisena sovittajana.
Strauss ja hänen seuraajansa harjoittivat ns. kriittistä raamatuntutkimusta. He kaivoivat esiin kaiken, mitä kristinuskosta
oli kirjoitettu, harjoittivat tekstikritiikkiä ja pyrkivät leikkaamaan pois aikojen saatossa lisätyt ”kasvannaiset.”
Tutkijat huomasivat, että Jeesuksen persoonaan oli aikojen mittaan lisäilty hyvin samanlaista legenda-tyyppistä ainesta kuin
mm. Krishnan, Buddhan, Zoroasterin ja Orfeuksen kuvauksiin.
He esittivät, että persoonallisen Jeesuksen määrittäminen
ydintekijäksi (Johanneksen evankeliumin Sanaksi, Logokseksi), jonka kautta kaikki oli luotu ja joka lopulta tuomitsisi kaikki
olennot – ylittää kaikki järjelliset rajat, joten sen täytyy olla vertauskuvallinen, universaalista ajatonta alkutilaa kuvaava, vasta
keskiaikana syntynyt myytti.
Monia ns. nuorhegeliläisiä (kuten Strauss) voidaan nykyisen
tietämyksen mukaan arvostella liian yksisilmäisistä (poliittisesti vasemmistolaisista) tulkinnoista, joissa Jeesuksen pääasiallinen tehtävä tulkittiin yhteiskunnalliseksi.
***
Suomessa mm. J. V. Snellman tutustui varsin perusteellisesti
Tübingenin teologisiin virtauksiin. Hän ei tuominnut Straussin
kriittisiä näkemyksiä historiallisesta Jeesuksesta, mutta ei liioin
tuonut niitä kovin näyttävästi ja radikaalissa muodossa esiin,
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joten Suomessa ei tuossa vaiheessa syntynyt mitään yleistä kohua.
Snellman itse katsoi, että jumalallisuus tulee esiin ihmisten
kautta siinä määrin, kun nämä ylittävät inhimillisyytensä ja itsekkyytensä luomat rajoitukset.
***
Albert Schweitzeria voidaan hyvin perustein kutsua teologisilta
näkemyksiltään liberaaliksi ja kriittiseksi.
Historiallinen Jeesus on kyllä ollut hänelle varhaisella iällä tärkeässä asemassa, mutta myöhemmin hän on kokenut Kristuksen – Paavalin, Yrjö Kallisen ja Arvid Järnefeltin tapaan – omassa sisäisyydessään, jolloin kaikkien historiallisten persoonien ja
tapahtumien suhteellinen merkitys ja merkityksettömyys kävi
ilmeiseksi.
***
Saksassa tapahtuneen ”teologisen vallankumouksen” aallot ovat
saavuttaneet Suomen rannikot vasta 150 vuotta myöhemmin
– silloinkin lähinnä pieninä aaltoina, joita erityisesti Helsingin
yliopiston eksegeetikot rohkenivat jakaa eteenpäin – herättäen
etenkin alussa ankaraa vastustusta tunnustuksiin tiukasti sitoutuneiden suuntien tahoilta.
Suomesta ei vielä voitane sanoa, että raamatuntutkimuksen
pääasialliset tulokset kuuluvat yleissivistykseen.
Nuoret ikäpolvet ovat tosin (Heikki Räisäsen ansiosta) saaneet
koulussa tutustua ainakin joihinkin uusiin näkemyksiin.
Teologian tohtori, pastori Kari Kuula harmitteli 90-luvulla (dosenttiaikoinaan), että lukiolaiset saattoivat tietää raamatuntutkimuksesta paljon enemmän kuin sellaiset vanhemman polven
edustajat, jotka olivat koko ikänsä toimineet kirkon ja hengellisten asioiden parissa.
Hän osoitti ”syyttävää sormea” papiston suuntaan todeten, että
jos lääkärit soveltaisivat akateemisia oppejaan käytännön työs-
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sä yhtä vähän kuin papit, niin kukaan ei uskaltaisi mennä lääkäriin!

38. Lihan ristiinnaulitsijat

Paavali toteaa Galatalaiskirjeen 5. luvun lopussa:
”Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä
elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko
turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme,
toisiamme kadehdimme.”

Kristuksen omia eivät Paavalin käsityksen mukaan näytä olevan kaikki seurakuntaan kuuluvat tai edes Kristukseen muodollisesti uskovat, vaan ainoastaan ne harvat (Kristuksen päälle
pukeneet), joissa ei enää ilmene itsekästä halua mihinkään ulkoiseen tai edes valtaan ja kunniaan. Näiden osallakaan ei ole
kyse pelkkien aistillisten halujen hallinnasta, vaan mielen kaikkien halusidonnaisuuksien voittamisesta.
Jakob Böhme käyttää ristiä hieman Paavalin tapaan kuvaten
sen kulminaatiopisteeksi, jossa ihminen irrottautuu kaikista
maallisen elämän synnyttämistä ehdollistumistaan ja siirtyy sisäisessä mielessä ”tulen piiristä valoon.”
Galatalaiskirjeen 6. luku alkaa:
”Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.”

Paavali antaa ojentamisen oikeutuksen ainoastaan hengellisille,
jotka eivät tee sitä enää pelkkien ulkoisten tunnusmerkkien perusteella tai tunteenomaisesti. Kaikkein innokkaimpia ojentajia
ovat yleensä ne (lihalliset ja psyykkiset), joissa itsessään löytyisi
vielä eniten ojennettavaa. Toisten heikkouksia tarkasteltaessa
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oman puutteet näyttäytyvät vähäisemmiltä tai katoavat jopa kokonaan omasta näköpiiristä.
Kirje jatkuu:
”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen
lain.”

Kristuksen laki edellyttää kykyä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistä niin kuin itseään. Mestari Eckhart totesi, että tavallisesti ihmiset kuitenkin rakastavat Jumalaansa samoin kuin
lehmää – siltä odottamansa maidon takia – ja siten varsin kelvottomasti.
Kristuksen lain toteuttaminen merkitsee itsekeskeisen minuuden katoamista. Sitä ennen oma minuus on ihmiselle ”se rakkain Iisak”, josta hän ei ole valmis luopumaan. Tekstistä on
vaikea päätellä, kehotetaanko siinä toisten kuormien kantoon
ainoastaan hengellisiä, vai kaikkia muitakin. On kuitenkin ilmeistä, että pidemmälle ehtineillä on paremmat mahdollisuudet ohjailla ja auttaa jäljessä tulijoita.
Paavali jatkaa:
”Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään,
niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa,
ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on,
ei siinä, mitä toinen on; sillä kunkin on kannettava oma taakkansa.”

Paavali mainitsee kirjeissään kerskaamisen useita kymmeniä
kertoja. Todennäköisesti hän ei kuitenkaan tarkoita kerskumista, itsekehua tai itserakkautta, vaan tervettä itsetuntemusta siitä, missä vaiheessa itse kukin hengellisessä vaelluksessaan liikkuu.
Sellaisesta ei ehkä ollut lupa puhua mitään julkisesti etenkään
varhaisemmissa vaiheissa olevien keskuudessa, koska sellainen
nostattaisi helposti kateutta ja vihaa. Paavalikin nimeää (2. Kor.
12:2) ”kolmanteen taivaaseen tempautumisensa” jonkun toisen
miehen kokemaksi.

158

Apostoli edellyttää tässä myös täydellistä rehellisyyttä itsensä
suhteen, ettei kukaan kuvittele ensi oivallustensa ja näkemiensä
esimerkkien innostamana olevansa itse jo ”santapaperia vaille
taivaskelpoinen.”
Paavali esittää tässä myös saman vaatimuksen kuin synoptiset
evankeliumit, että kunkin on kannettava oma taakkansa – kiellettävä itsensä, otettava ristinsä ja seurattava parhainta opetusta.

39. Liian konkreettiset uskomukset

Immanuel
Kant

Nykyinen länsimaisen yleisuskonto, tieteellinen materialismi,
ei salli aineettoman olemassaolon
mahdollisuuksia
laskettaviksi
edes hypoteesiensa joukkoon. Se
katselee niitä menneiden aikojen
tietämättömyyden synnyttäminä
taruina, joita voidaan tosin esittää eräänlaisina ”pakollisina kuvioina” kaste-, rippi-, hää- ja hautajaistilaisuuksissa.

Jos kysyttäisiin nimettömästi, niin
todennäköisesti vain harvat myöntäisivät vakavissaan uskovansa esim. neitseestä syntymiseen,
täydellisen sijaissovituksen mahdollisuuteen (niin mukavaa
kuin se olisikin) tai lihallisen ruumiin ylösnousemukseen (vain
harvat aikuiset ovat lihalliseen puoleensa edes tyytyväisiä).
Monet saattavat tosin toivoa minuutensa jatkumista muodossa
tai toisessa, joskin epäilevät hiljaa itsekseen myös sen katoavan
ruumiin toimintojen loppumiseen.
On varsin erikoista, että jopa edesmennyt Uuden testamentin
eksegetiikan professori Heikki Räisänen totesi eräässä haastat-
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telussa kuoleman kysymyksen yhteydessä: ”Eiköhän se ole siinä. Elämä ja tietoisuus päättyvät, näin arvelen, en siis opeta.”
Monien muiden tapaan Räisänen ajatteli jatkumisen tapahtuvan vain jälkeläisissä ja jälkeenjääneiden muistoissa. Yksittäinen ihminen on siten vain ”rikka rokassa”, eikä hänen elämällään ole paljon muuta funktiota kuin toimia pienen ajan osana
suurta ilmennystä ja evoluutioketjua.
***
Kristillisen ajattelun materiaalistuminen lienee suurimmaksi
osaksi Valistuksen, Ranskan vallankumouksen ja mm. (yllä kuvatun) Immanuel Kantin tapaisten ajattelijoiden omaksuman
ihmiskuvan seurausta. Sen taustalta saattaa löytyä innostumista Aristoteleenpuolimaterialistiseen ajatteluun, sekä kyllästymistä keskiajan jäykkiin uskonnollisiin näkemyksiin, joihin
verrattuna orastava tieteellinen ja järkiperäinen maailmankuva
löysi helposti paikkansa.
***
Mikä on sitten uskontojen, etiikan, moraalin ja tietoisuuden kehityksen merkitys elämän kokonaisuudessa? Ovatko ihmiset
kehitelleet ne vain harmonisoimaan yhteisöelämää laatimalla
sille kuvitteellisia ihanteita ja tavoitteita?
Kant näki hyvät moraaliset lait ”istutettuina ihmisolemukseen”,
joten jokainen järkevä ihminen pyrkii niitä ”kategorisen imperatiivin” nojalla toteuttamaan. Lisäksi Kant ajatteli, että ihminen on jo syntyessään valmiiksi ehdollistunut aikaan ja tilaan.
Hänen näkemyksensä poikkeaa varsin paljon esim. Jaakobista, joka väittää kaiken todella hyvän tulevan ehdollistumattomana ja muuttumattomana suoraan ylhäältä (Valkeuksien Isältä) Kantin kuvaaman inhimillisen viisauden edustaessa lähinnä
”riivaajien viisautta” (ihmisen mielen ehdollistumia).
***
Uskontojen yhteydessä väitetään usein, että kaikki käytettävät
sanallisesti ilmaistut perusnäkemykset on saatu ihmistä korkeammilta tasoilta joko suoraan tai henkisen inspiraation kaut-
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ta. Nykyinen kriittinen tutkimus näkee kuitenkin ”pyhissä kirjoituksissa” yhä enemmän puutteellisen inhimillisen ajattelun,
tulkintojen ja valtapolitiikan aiheuttamia vääristymiä.
Erityisesti eksegetiikka näyttäisi kaivavan maata tai jopa taivasta dogmatiikan alta, vaikka jälkimmäinen väittäisi oppinsa perustetun ensimmäisen Rooman paavin, apostoli Pietarin muodostamalle ”lujalle kalliolle.”
Nykytutkijat epäilevät, ettei Pietari koskaan käynyt Roomassa.
Tätä mieltä oli myös Martti Luther. Moni saattaisi epäillä sitäkin, olisiko Nasaretin Jeesus todellisuudessa luovuttanut taivaan valtakunnan avaimet ikuisesti tälle ”kolmasti kieltävälle”,
joka myöhemmin pyrki juutalaistamaan Paavalin perustamia
seurakuntia (Gal. 2:11).
Periaatteessa voidaan tietenkin epäillä sitä, olisiko Jeesus itse
asettanut inhimillisen ja jumalallisen rajapintaan edes kuvaannollisesti Pietaria tai ketään muutakaan vielä inhimillistä portinvartijaa.
Voisi olettaa, että inhimillisen ja jumalallisen (ajallisen ja ajattoman) olemuksen ja olemisen erilaisuus jo itsessään toimii
täysin luonnollisena ja muuttumattomana erottavana tekijänä
(neulansilmän kaltaisena) – kunnes inhimillinen on läpimenoa
varten ”riittävästi laihtunut” kadottamalla maallisesta elämästä
syntyneet painolastinsa (eli syntisyytensä).
***
Jeesus itse edellytti ihmisiltä ”katoavaisen elämänsä kadottamista”, että jonkin pysyvän oli mahdollista asettua ihmisyyden
yhteyteen.
Hän myös kuvasi monin erilaisin vertauksin sitä, miten ihminen voisi päätyä tilaan, josta ”kaita polku” itsensä unohtamisineen ja ristinsä kantamisineen voisi alkaa.
Jeesus määritteli kaikissa synoptisissa evankeliumeissa kaidan
polun päättävän ”ahtaan portin” neulansilmän kaltaiseksi, jonka läpi yksikään ”rikas mies tai nainen” ei voisi luikertaa. Lie-
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nee itsestään selvää, että hän tarkoitti rikkaudella kaikkia ulkoisen elämän tuottamia sidoksia – olivat ne sitten aineellisia tai
psyykkisiä (vaurauteen, valtaan ja kunniaan liittyviä).
Kaikki vertaukset on mitä ilmeisimmin tarkoitettu avattaviksi
ja tulkittaviksi, vaikka etenkin maallikoiden tulkintaintoa on
kristillisen kirkon puitteissa usein pyritty tiukasti rajoittamaan
(esim. Konventikkeli plakaatilla).
***
Järjen (tai pikemminkin vain sen älyllisen puolen) asema näyttää lujittuvan. Jossakin vaiheessa pelkästään älyllisiin prosesseihin nojaavien käsitysten ja toimintojen heikkoudet saattavat
paljastua yhä selvemmin. Silloin aletaan etsiä pitkään kadoksissa olleita ihmisyyden syvimpiä tarkoituksia ja tavoitteita muualtakin kuin aineellis-psyykkisen hyvin- ja huvinvoinnin piiristä.
***
Itämailla vakavaa hengellistä etsintää ei ole koskaan halveksittu
hyödyttömänä ajankäyttönä, koska on ajateltu, että siinä pitkälle edenneet voivat olla avuksi myös muille. Kristillisyyden alkuaikoina esiintyneet askeetit keskittyivät todennäköisesti liiaksi
(kuten monet Intian fakiirit) fyysisen kehonsa kuolettamiseen
eivätkä aina pitäneet huolta siitä, millaisia todellisia muutoksia
heidän tietoisuudessaan tapahtui.
Kieltäymys on kaksiteräinen miekka, kuten on juuri tullut ilmi
mm. Australian katolisen kirkonpapiston selibaatin suhteen.
Pakotettu epäpuhdas mieli etsii muita ulospääsyteitä ahdingostaan: mies kyllä vartioi itseään Raamatun mukaisesti naiseen
kohdistuvalta himolta, mutta itse himo ei katoa, vaan muuttaa
suunnan vartioimattomiin kohteisiin – lapsiin (etenkin poikiin).
Mielen liikkeiden hallinta, saati pysäyttäminen, ei ole helppoa
etenkään jos myös alitajuinen puoli tulisi olla puhdas ja varaukseton. Tämä lienee kuitenkin välttämätön ehto siihen, että ih-
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misen käyttöön voitaisiin antaa sellaisia voimia, joilla niin sanottuja ihmeitä on suoritettu ja suoritetaan.

40. Lopun ajoista

Raamattu esittää Kristuksen toisen tulemisen enteiksi mm. sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä ja sitä, että Jeesuksen seuraajat joutuvat vihatuiksi herransa nimen tähden.
Tällaisia tapahtumia on löytynyt ja löytyy kaikkina aikoina. Vihatuksi tulemisen suhteen kristityiden on nöyryyden nimessä
syytä muistaa, että ensimmäisten kristillisten vuosisatojen ajan
vainotuiksi joutuneista kristityistä itsestään tuli jo 300-luvulla
yli tuhanneksi vuodeksi lähes kaikkien toisinajattelijoiden vainoajia.
***
Juutalaiset olivat jo kauan ennen Jeesusta odottaneet messiaskuningasta, jonka odotettiin vapauttavan heidät roomalaisten
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vallasta. He eivät voineet samastaa Jeesusta omiin odotuksiinsa, koska tämä ei osoittautunut maallisen vallan tavoittelijaksi,
mutta joutui silti valtapoliittisen tilanteen uhriksi.
***
Jeesuksen seuraajat, joita Antiokian Ignatiuksesta lähtien kutsuttiin kristityiksi, alkoivat tulkita messiastoiveen toteutuneen
Jeesuksessa, mutta heidän mielessään sai sijaa myös toive aivan uudesta tulemisesta, jonka myötä heidän kaikki unelmansa
täyttyisivät ensin täällä maan päällä ja myöhemmin taivaassa.
Ensimmäisen vuosisadan loppuvuosikymmeninä osa evankelistoista kirjasi tällaiset toivomukset Jeesuksen itsensä antamiksi
lupauksiksi – tai sitten Jeesus itsekin oli pahasti erehtynyt.
Ilmestyskirjan kirjoittaja syvensi evankelistojen tallomia jälkiä
kohottaakseen kristityiden toivoa mielipuolisten keisareiden,
erityisesti Galigulan ja Neron terroriuhan alla.
***
Raamatun epämääräisiä lopun aikojen viitteitä on keskiajalta
lähtien sekoiteltu mm. Michel deNostradamuksen ainakin yhtä
epämääräisiin ennustuksiin – ja täysin perusteetonta pelkoa on
saatu ja saadaan yhä aikaan.
***
Jokainen joutuu tietenkin kohtaamaan oman persoonallisen –
tai ainakin sen ”lihallisen osion” – elämänsä ”lopun ajat” – ja
kyllähän tuo maailmanloppukin häämöttää jossakin parin miljardin vuoden päässä, kun aurinko irtisanoo sopimuksensa. Siihen mennessä ihmiskunnan pitäisi olla oppinut karkeasta muotoperäisestä, erillisestä elämästä kaiken, mitä se voi antaa – jolloin maapallo on tietoisuuden kasvualustana tehtävänsä tehnyt
ja saa palata alkutekijöihinsä.
***
Konkreettisen toisen tulemisen odotukset ovat jo parintuhannen vuoden ajan osoittautuneet tyhjiksi. Ne voitaisiin ymmär-
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tää joko evankelistojen omiksi käsityksiksi tai mahdollisiksi
väärintulkinnoiksi puhtaasti henkisestä, kutakin yksilöä koskevasta ”sisäisestä tulemisesta.”Sellaisia tulkintoja löytyy useistakin eri lähteistä:
Kristitty dominikaanijohtaja, Mestari Eckhart sanoo joulusaarnassaan:
”Me olemme nyt juhlimassa sitä ikuista syntymää, joka Isä jumalan toimesta alati tapahtuu ajattomuudessa. Augustinus
sanoo: ’Mitä se minua hyödyttää, että tuo syntymä tapahtuu
ikuisesti, jollei se tapahdu minussa! Vasta sen tapahtuminen
mi¬nussa olisi merkittävää.’ Tulemme siksi puhumaan juuri
tästä syntymästä ja siitä, kuinka se voisi tapahtua meissä sekä
saavuttaa täyttymyksensä hyveellisessä sielussa aina kun Isä
jumala lausuu Ikuisen Sanansa täydellisessä sielussa.”

”Jumalaton” Nietzsche kirjoittaa Zarathustrasta:
”Te ette olleet vielä etsineet itseänne: silloin te löysitte minut.
Niin tekevät kaikki uskovaiset, ja sen tähden kaikki uskominen
on jokseenkin mitätöntä. Nyt minä käsken teidän kadottaa minut ja löytää itsenne; vasta sitten, kun te kaikki olette kieltäneet minut, minä tahdon palata teidän tykönne. Totisesti toisin silmin minä silloin etsin kadonneitani, toisella rakkaudella
minä silloin teitä rakastan.”

Nämä kaksi, Eckhart ja Nietzsche – kuten monet muutkin –
tahtoivat korostaa sen henkisyyden tulemista sisäisesti, jota
Nasaretin Jeesus mitä parhaiten edusti: ihmisen tietoisuuden
täydellistä muutosta, sisäistä syntymistä ylhäältä.
***
Alkukirkon kristityt saattoivat tulkita kirjallista tai suullista perimätietoa aivan liian konkreettisesti, koska he uskoivat ja toivoivat niissä puhuttavan jumalallisen ruumistuman varsin pikaisesta tulemisesta uudelleen fyysisessä muodossa poistamaan
kaikki heidän vaikeutensa.

165

Näitä suuria edelläkävijöitä saattaa toki elämän sisäisen dynamiikan takia syntyä aina silloin tällöin elvyttämään henkisiä virikkeitä ihmisten parissa.
Intialainen Dhammapada kirjoitti jo paljon ennen kristillistä aikaa:
”Milloin hyvänsä vanhurskaus on lamassa ja pahuus saanut ylivallan, silloin minä itse aina ilmestyn.”

Suuret persoonallisuudet ovat sitä ”hapatuksen kaltaisuutta”,
jota muu ihmiskunta tarvitsee kehityksensä edistämiseen lähes
kaikilla elämän aloilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
nämä poikkeavat henkilöt suorittaisivat muiden puolesta kaiken vain sen takia, että muut osoittavat heille arvonantoa tai
jopa palvontaa.
Mestari Eckhart toteaa eräässä saarnassaan:
”Mitä minua auttaisi, vaikka minulla olisi viisas veli, jos itse
olisin mielipuoli?”

Luonnollisesti ”viisas veli” voi auttaa monissa asioissa, mutta
jokaisen sisäinen muutos edellyttää lisäksi omaa muutoshalua
ja -valmiutta.
Muutosvastus on aina kuulunut ihmisyyteen. Raamattu kirjaa
sen vertauksessa uuden viinin sopimattomuudesta vanhoihin
leileihin. ”Vanha kansa” väittää, että ”vanhassa on vara parempi” – koska tottumus on paljon enemmän kuin pelkkä ”toinen
luonto.”
Muutosvastus perustuu tavallisesti turvallisuuden tunteeseen,
ja kaikki uusi koetaan mahdolliseksi uhkatekijäksi.
Ihmisen mieli on kuitenkin siinä erikoinen, että se saattaa kehitellä ja paisutella itsessään myös sellaisen ihannekuvan mahdollisesta muutoksesta, että kaikki entinen alkaa tuntua täysin
sietämättömältä. Arabimaissa jokunen vuosi sitten nopeasti levinnyt demokratian vaatimus käynee esimerkiksi edellisestä –
lähes ”lopun ajallisine” seurauksineen.
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Lopun aikojen pelon sijaan olisi ehkä hyvä kehitellä ajatusta
ajallisuuden lopusta, sisäisestä vapautumisesta ajallisen elämän tuottamista ehdollistumista - kuolema mukaan lukien!

41. Lutherin ylivertaisesta mystiikasta ja vähän
muustakin

Raamattuopiston opintopäivillä pitämässään luennossa Göttingenin yliopiston itämaisen kirkkohistorian emeritusprofessori
Jouko Martikainen esitti väittään, että Martti Luther oli kristillisistä mystikoista kaikkein suurin.
***
Tähän voidaan esittää lukemattomia hyvin perusteltavissa olevia vastaväitteitä lähtien siitä, että mitä todennäköisimmin Nasaretin Jeesus oli mystiikassaan (jumalallisten asioiden tiedostamisessa) huomattavasti pitemmällä kuin Luther. Jeesus
kertoo (Johanneksen evankeliumissa) olevan yhtä Isän kanssa, mikä on mystiikan korkein tavoite (tietoisuuden avautuminen perimmäiseen olemukseen). Muualla hän sanoo, ettei puhu
omiaan, vaan sitä, minkä hän saa suoraan Isältään (hengestä).
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Apostoli Paavalia voidaan myös omakohtaisten kokemustensa
puolesta pitää mystikkona. Selvää mystiikkaa olivat myös hänen kirjoituksiaan siitä, että ”henki voi tutkia Jumalan salaisuuksia” – kunhan Kristus on ensin ”tullut puetuksi ylle” (ajallinen tajunta vaihtunut ajattomaksi tietoisuudeksi).
***
Luther oli tutustunut mm. Bernhard Clairvauxlaisen näkemyksiin, joissa keskeisenä oli Kristuksen kärsimysten mietiskely yhdistettynä armottomaan itsensä tutkimiseen.
Myöhemmistä mystikoista voidaan nostaa esiin (1300-luvun
alusta) Mestari Eckhart, joka kristityistä opettajista selkiyttää ehkä parhaiten mystisten kokemusten luonnetta, asteita ja
edellytyksiä.
Lutherin tiedetään ottaneen vaikutteita mm. Eckhartia välittömästi seuranneelta Johannes Taulerilta (joka tosin ”ei paini samassa sarjassa” kuin edeltäjänsä).
Lutherin omalla vuosisadalla mystikoiksi määriteltäviä olivat
mm. Avilan Teresa ja hänen työtoverinsa Ristin Johannes, joista jälkimmäisen näkemykset mystiikasta ovat huomattavasti
syvempiä (henkisempiä) kuin Lutherin kokemat ”esiasteet.”
Pian Lutherin kuoleman jälkeen esiintyi Jacob Böhme, jonka
mystiset näkemykset vaikuttivat aina tiedemiehiin (kuten Newtoniin) saakka (Suomessa Snellmaniin ja Pohjanmaan mystikoihin).
***
Luther tulkitsi mystisen jumalallistumisen (theosis) tapahtuvan mystisen huokauksenyhteydessä (simul gemitus et raptus)
syntyneessä hurmostilassa, eli taivaaseen (?) tempautumisessa,
jossa Kristus oli läsnä.
Lutherin tulkinnat muistuttavat ns. morsiusmystiikkaa hänen
siteeratessa ”Laulujen laulun” jaetta: ”Rakkaani on minun ja
minä olen hänen.” Hetkellinen kokemus ei kuitenkaan vielä käy
vakuudeksi siitä, että ”rakkaani ja minä kuulumme ikuisesti yh-
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teen” (koska todellinen ylhäältä syntyminen edellyttää pysyvää
muutosta koko tiedostamistavan laadussa).
***
Paavali epäili tempautuneensa ”kolmanteen taivaaseen” (ruumiissaan tai siitä erillään), joten hänen (ja monen muun) näkemyksensä mukaan on olemassa lukuisia sisäisen tietoisuuden
tiloja, joista subjektiivisimmat (tunnetilat) tuskin ansaitsevat
taivas-nimikettä.
***
Lutherin mystiikan ongelmallisuus tulee ilmi siinä, että hänen
kokemuksensa ovat lähtöisin paniikinomaisesta pelosta: Luther
kokee kauhua omaa jumalattomuudestaan ja toisaalta samastuu Kristuksen kärsimyksiin (imitate Christi).
Reformaation käynnistäjän taipumus joutua pelon valtaan näkyi jo v. 1505 ukkosmyrskyn yhteydessä, jolloin hän lupasi selviytyessään ryhtyä munkiksi. Tämän ”Jumalan kanssa suoritetun, kuvitteellisen kaupan” ehdot hän myös toteutti.
***
Lutherin korostama psyykkinen yliviritteisyys (kärsimyksen
välttämättömyys) johtaa pakonomaisuudessaan helposti suggestiiviseen (ja subjektiiviseen) tilaan (jopa hysteriaan), joka
saattaa erikoisuudessa tuntua hyvinkin ”jumalalliselta”, mutta
vie (tulosten perusteella) vain harvoin pysyvään muutokseen
yksilön tiedostamistavassa. Asennoitumisessa elämään (ja kuolemaan) voi tietenkin tapahtua varsin suuriakin muutoksia.
***
Jouko Martikaisen mukaan Luther kyllä ajatteli, että usko on
todellisuudessa mystiikkaa. Tämä on hyvin kaukana viime vuosisatoijen esim. Karl Barthin (1886-1968) näkemyksistä, joiden
mukaan evankelinen usko ja mystiikka ovat toisilleen kuin tuli
ja vesi.

169

Vastaväitettä siihen, että Martti Luther olisi ollut suurin kristillinen mystikko, voidaan perustella hänen mm. brutaalilla kielenkäytöllään ”entistä äitikirkkoa” ja erityisesti sen johtoa (paavia) kohtaan, tai pitäytymisellään raamatun ehdottomaan, kirjaimelliseen auktoriteettiin (vaikka sen kirjoittajat olivat hänen
mielestään ”patologisia valehtelijoita). Vakavin todiste hänen
henkistymistään vastaan löytyy hänen kirjastaan ”Juutalaisista
ja heidän valheistaan”, joka sisältää niin silmitöntä vihaa juutalaisia kohtaan, että sitä voidaan rinnastaa jopa Hitlerin asenteisiin.
***
Usko – mikäli se on saavuttanut kohteensa – tulee luonnollisesti ja laatuisenaan ilmi myös ulkoisissa toimissa, koska henkinen
tietoisuus ei nojaa inhimillisiin heikkouksiin ja vastakkaisuuksiin, vaan havaitsee välittömästi asioiden todellisen luonteen ja
tarkoituksen.
***
Pelko synnyttää vihaa – avautuminen henkeen sen sijaan (mikäli se on tapahtunut) poistaa kaikki inhimillisen tunneolemuksen vuorovesimäiset heilahtelut, jotka nojaavat erilliseen, itsekkääseen minä-tuntemukseen.
***
Viime vuosisatojen luterilaisuuden suhtautuminen mystiikkaan
on ollut lähempänä saksalaisenBarthin sosialistista materialismia kuin Lutherin omia käsityksiä.
Suhtautumisen muutos näkyy selvästi myös Suomen kirkon Sakasti-palvelussa esittämissä tulkinnoissa kristillisestä meditaatiosta.
***
Ekumeniikan edesmennyt professori ja Luther-tutkija Tuomo
Mannermaa tulkitsee Lutherin näkemyksen meditaatiosta niin,
että se on ainoastaan keskittymistä johonkin Jumalan ja ihmisen välillä olevaan tekijään. Oman olemuksen syvyyksiin suun-
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tautuva meditaatio (tai jopa kontemplaatio) ei ole todellista
meditaatiota (koska se Mannermaan ”esiymmärryksen valossa”
muistuttaa liiaksi itämaisia traditioita).
(Oikea) keskittyminen tulee siten rajata Isä meidän -rukoukseen, uskontunnustuksiin, käskyihin, Psalmeihin ja raamattuun yleensäkin, jolloin Henki saattaa alkaa saarnata (eli ollaan
yhä erillisyyden tilassa).
Kristillisen mietiskelyn tulee siten aina olla suhteessa Jumalan
kirjoitettuun sanaan (ts. tapahtua ihmisten kirjoittaman ja tulkitseman kirjan rajoissa).
Mannermaata synkemmän kuvan ”esiymmärrysten (ennakkonäkemysten) ulkopuolelle kurottavasta” meditaatiosta antaa
ruotsalainen korkeakirkollinen teologi (Åbo akademin professori) ja kirjailija Christian Braw, jonka mukaan ilman esiymmärrystä sisäänpäin kääntyvä ei löydä Jumalan, vaan Perkeleen
kuvan.
***
Luther itse toteaa, että uskoa pitää opettaa niin että ihminen tulee sen kautta valetuksi Kristukseen – ollen kuin yhtä erottamatonta persoonaa julistaen: ”Minä olen kuin Kristus!”
Viimeinen toteamus on sama kuin Mestari Eckhartin, joka väitti, että jokaisella on periaatteellinen mahdollisuus päästä aivan
samaan Jumalan Poikuuteen kuin mitä Nasaretin Jeesus eläessään toteutti.
Mikäli samuus todella kävisi toteen, ei kyseessä enää olisi mikään keskittyminen tai meditaatio-tila, vaan kontemplaatio, sisäinen yhdistyminen (unio mystica) kohteeseen. Silloin kyseessä ei olisi yhdistyminen johonkin erilliseen olemukseen, vaan
universaaliin henkeen, jota henki havainnoi ja kokee itsessään
(kunhan ihminen on ensin tullut tietoiseksi hengessä).
***
Lutherin mukaan sielun hiljaisuus on oman tahdon kuolettamista (elämänsä kadottamista) ja jättäytymistä Jumalalle (jossa
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todellinen elämä on löydettävissä), jolloin ihminen kokee kaiken (ulkoisen) yhdentekeväksi.
Tuomaan evankeliumi esittää yhdentekevyyden laajentamista
asennoitumiseksi kaikkia ilmiöitä kohtaan kehottaessaan ”tulemaan ohikulkijoiksi” (jotka eivät sisäisesti takerru katoaviin
ilmiöihin).
***
Ainoastaan harvat luterilaiset kirjoittajat ovat nostaneet esiin
ihmisen mahdollisuutta tutkia itsessään (hengessään) elämän
syvimpiä salaisuuksia. Eräs näistä on belgialaissyntyinen, Ruotsissa karmeliittaluostarissa elänyt filosofian tohtori ja hengellinen kirjailija Wilfrid Stinessen. Kirjassaan ”Kristillinen syvämietiskely” hän toteaa, etteivät mitkään tekniikat sinänsä tuota
positiivisia tuloksia – niiden avulla ainoastaan poistetaan esteitä, jonka jälkeen ”Jumala tulee, jos on tullakseen!” Kontemplatiivinen tila ei siten ole itse hankittua, mutta sen edellytyksien
luomisessa ihmisen oma pyrkimys on hyväksi, ellei suorastaan
välttämätöntä (miksi muuten puhuttaisiin ”hengellisestä laiskuudesta” tai ”leivisköiden tuottamattomasta käytöstä”).
***
Stinessenkin haluaa vannoutuneena kristittynä luokitella kaikki itämaisen mystiikan muodot alemmiksi toteamalla, että niissä kokemus rajoittuu siihen, että ihminen tuntee itsensä yhdeksi maailmankaikkeuden ja sen salaperäisen voiman kanssa,
joka elää ja toimii kaikessa (ts. Ihminen rajoittuu rajoittamattomaan). Kristillinen teologi tulkitsee itämaisen mystiikan lähinnä panteismiksi, jollaista nimikettä se ei kokonaisuutena todellakaan ansaitse.
***
Pastori Jaakko Heinimäki lainaa Mestari Eckhartia esipuheessaan ”Sielun syvyys” -kirjaan:
”Me emme voi tyytyä ajateltuun Jumalaan (esim. Vanhan testamentin määrittelemään), sillä kun ajatus katoaa, katoaa myös
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Jumala. Jumala on aina paljon suurempi kuin käsityksemme
hänestä – koska Jumala ei ole sitä tai tätä (käsitteellisesti määriteltävissä).”

Stinessen lainaa erästä trappistimunkkia, joka oli harjoittanut
Zen-mietiskelyä, mutta oli myöhemmin havainnut erehtyneensä. Hän oli päätynyt lopulta Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin
Jumalaan (johon oli jo aikaisemmin ehdollistunut).
On selvää, että monille ihmistyypeille (kuten Paavalin mainitsemille ”hylikoille ja psykikoille”) persoonallinen, vanhatestamentin luonnehtima (ihmistä muistuttava) jumaluus on helpommin lähestyttävä kuin universaali olemus ja oleminen. On
myös selvää, ettei henkisyyden syvimpiä ulottuvuuksia tulisi
alentaa näiden ”lasten ruokaa kaipaavien” mukaisiksi.
***
Lukemattomat kristilliset tulkitsijat väittävät (omahyväisyydessään tai tietämättömyyksissään), ettei itämainen ykseyskokemus ole samaa kuin kristillinen, koska itämailla ei kokemusten
yhteydessä puhuta välittävästä tekijästä, Jeesuksesta (ainakaan
samalla nimikkeellä).
On kuitenkin syytä muistaa, että raamattu sinänsä sisältää hyvin paljon suoria, epäsuoria ja muuntuneita vaikutteita vanhemmista, itämaisista perinteistä – samoin Egyptistä.
Tämä ei ole mikään ihme. Aabrahamin uskotaan olleen kotoisin Galdean Urista, sumerien maasta. Lisäksi juutalaiset viettivät kuutisen kymmentä vuotta Babyloniassa, ja osa heistä lienee
asunut myös Egyptissä (missä Mooseksen sanotaan saaneen
oppia ”kaikessa viisaudessa”).
***
Ykseyskokemusten erilaisuus edellyttäisi sitä, että sekä ihmisen
sisäinen olemus että myösäärimmäinen totuus olisivat itämailla
erilaiset kuin kristillisissä puitteissa.
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Suomalaisessa tulkinnassa (Sakastissa) Lutherin kontemplaatio-näkemyksistä kerrotaan hänen esittäneen, että rukoukset ja
mietiskely johtavat tentaatioon eli sisäiseen koetukseen (tenttiin), koska ihminen on loppuun saakka langenneisuutensa vanki ja siten ”tentattavana Jumalan edessä” (ei siten Jumalassa).
Vasta perille päässeet (ne harvat ja valitut) voivat nauttia rikkoutumattomasta yhteydestä Jumalaan.
Saattoi käydä jopa niin, että Luther heijasti ja yleisti omia pelkotilojaan ja ajautui ne kestääkseen uskon ja armon ylikorostukseen – jota myöhemmät polvet ovat vielä lisäilleet.
”Tentaation” syvimmistä vaiheista (uskon, toivon ja rakkauden
kaavun päälle pukemisesta) voi saada syvällisen kuvan Ristin
Johanneksen kirjasta ”Hengen yö.”
***
Jouko Martikainen on puhunut ”sielun roudasta”, joka estää
ihmistä pääsemästä kosketuksiin todellisuuden kanssa – muuta kuin hetkittäin (tempauksissa). Hänen mukaansa ”routa” on
luonnollinen suoja, joka estää ihmistä pääsemästä kosketuksiin
äärimmäisen pahan kanssa, jota hän pelkää eikä kestäisi.
Martikainen saattaa hakea ”routansa” turhan syvältä (sielusta
saakka), koska se löytyy mielen tietoisesta tai alitajuisesta puolesta. Niin sanottu puhdistautuminen alkaa tietenkin tietoisesta
olemuksesta (tunteista ja ajattelusta). Alitajuinen aines nousee
luonnollisesti esiin suhteessa tietoisen olemuksen puhdistumiseen (kellarin villit koirat alkavat huutaa vapautustaan). Raamatun vertaus salatun noususta esiin viittaa negatiiviselta osaltaan tähän (positiivinen puoli paljastaa totuuden).
***
Sakastin selityksessä kristillisestä kontemplaatioista todetaan,
että sen täydellinen toteutuminenon meille tässä elämässä saavuttamaton tavoite, sillä Eedenin porttia vartioi vahvoja kerubeja ja salamoiva, leimuava miekka!
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Toisin sanoen: Uuden testamentin kirjoitukset ja lupaukset ylhäältä syntymisestä, Jumalan lapseksi tulosta, taivaallisista
häistä ja ahtaan portin läpäisystä ovat täysin katteettomia!
Jo Jeesus arvosteli aikansa uskonnollisia johtajia (fariseuksia)
siitä, etteivät nämä etsineet totuutta tosissaan eivätkä sallineet
kenenkään muunkaan sitä etsivän. Edellisen väittämän perusteella kirkko on omaksunut juutalaisten johtajien perinteen.
Suomalaisten teologien tulkinta näyttää hyväksyvän ainoastaan
Kristuksen avulla ja kautta tapahtuvat ”kaupan”, missä ihminen
antaa Kristukselle lahjaksi syntisen luontonsa, ja hän antaa vastalahjaksi suloisen luontonsa.
Mestari Eckhart sanoisi tämän kaltaisesta ”Jumalan rakastamisesta”, että siinä rakastetaan Jumalaa kuin lehmää – siltä odotetun maidon takia (ja siten kelvottomasti, pyyteellisesti).
***
Niin sanottujen tempautumisten tulkintaa pysyväksi jumalyhteydeksi eivät tue ne mystikot (kautta aikojen), joilla todennäköisesti on ollut asiasta huomattavasti syvempiä kokemuksia
kuin Lutherilla itsellään.
Tunnustettu dominikaanijohtaja, Tuomas Akvinolaisen oppituolin haltija, Mestari (maisteri) Eckhart, luokittelee mystiset
kokemukset laadultaan kolmeen kategoriaan:
1. tempautumisiin, 2. Jumalan Pojan syntymään ja 3. avautumiseen (murtautumiseen) jumalalliseen lähteeseen.
Eckhart ei pidä tempautumisia henkisessä mielessä kovin merkittävinä, koska ne vain harvoin avaavat kokijansa tietoisuuden
pysyvästi tai välittömästi palautettavaksi ajallisten ehdollistumien (riivaajien tiedon) yläpuolelle.
Eckhart tulkitsee todellisen ”ylhäältä syntymisen” tapahtuneen
(sielun syvimmässä olemuksessa) vasta silloin, kun tietoisuuden keskus on siirtynyt (tai on helposti siirrettävissä) asioiden
ydinolemukseen – jonka puoleen kääntyen voi hänen sanojensa
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mukaan ”saada välittömästi enemmän tietoa kuin mitä maailmasta olisi milloinkaan saatavissa.”
Samaan ”ehtymättömään ja erehtymättömään alkulähteeseen”
viittaa myös Jakob Böhmetodetessaan, että hän saa tietonsa
”omasta kirjastaan” – ei ulkopuolelta, vaan sisältä tai pikemminkin sisäisimmältä.
***
Paavo Ruotsalainen kärsi samantapaisesta synnintunnosta eli
pelkotiloista kuin Luther. SeppäHöggman näki syyksi sen, ettei Paavo ollut vielä saavuttanut Kristuksen sisäistä tuntemusta
(ainakaan asian pysyvässä merkityksessä).
Suometar-lehti tosin vesitti asiaa myöhemmin tulkitsemalla,
että Paavolta puuttui vain se, ettei hän ollut ”myynyt kaikkea”
eli luopunut omista yrityksistään kelvata Jumalalle.
***
Eckhart opastaa (Opetuspuheissaan):
”Ihmisen ei pitäisi niin paljon huolehtia siitä mitä pitäisi tehdä,
vaan siitä mitä pitäisi olla.”

Toisin kuin Luther, Eckhart väittää:
”Voimakkain ja arvollisin rukous lähtee vapaasta mielestä (ei
koskaan pelkotiloista), joka ei häiriinny mistään eikä ole kiinnittynyt mihinkään – ollen siten kokonaan irtautunut omasta
(pyyteellisestä) itsestään.”

Ja että:
”Paras ja todellisin ja tuloksellisin katumus perustuu täydelliseen pois kääntymiseen kaikesta, mikä ei itsessä ja luodussa
ole Jumalaa tai jumalallista. Meidän on käännyttävä kokonaan
ja täydellisesti kohti Jumalaamme järkähtämättömässä rakkaudessa, niin että meissä elää suuri hartaus ja kaipaus Jumalaan (tietenkin ilman toivoa palkkiosta).”
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Sillä:
”Jumala tulee ihmiseen samassa suhteessa missä ihminen irrottautuu kaikista asioista.”

Uusi testamentti puhuu mystisistä kokemuksista eli jumalallisten salaisuuksien avautumisesta hyvin viitteelliseen tapaan,
koska näihin asioihin opastaminen tapahtui aikoinaan pääsääntöisesti yksilöllisen opetuksen muodossa (Jeesustakin kutsuttiin mestariksi tai opettajaksi).
Uudessa testamentissa puhutaan ylhäältä syntymisestä (tosin
vain Johanneksen evankeliumissa), taivaallisista häistä, lapsen
kaltaiseksi tulemisesta tai ahtaan portin läpäisemisestä kaidan
polun päätteeksi. Kaikki nämä kuvaavat inhimillisen tajunnan
”transponoitumista” jumalalliseksi.
Evankeliumit (tai Paavali) eivät anna kovin yksiselitteistä kuvaa siitä, onko kyseessä hetkellinen tapahtuma vai pitkäaikainen prosessi, vai mahdollisesti sekä että. Paavali tosin viittaisi siihen, että ihmiset eivät ole sisäisesti aivan samalla viivalla, vaan ovat kuin eriasteiset koululaiset, joista vain ani harvat
(teleiokset, täydelliset) kykenevät suoraan ”tutkimaan Jumalan
syvyyksiä”.
Hylikoit (lihalliset, maalliset) ja psykikoit (psyykkiset) etsivät
henkeä (tai sen ilmentymiä) ulkoisista kohteista tai omista tunteistaan saavuttaen mahdollisesti psyykkisiä kokemuksia (hengellisiä esiasteita). Kokemukset rohkaisevat heidän pyrkimyksiään, mutta saattavat väärin (liian lopullisiksi – pelastaviksi)
tulkittuina pysäyttää heidän sisäisen kulkunsa ”kaidan tien alkumetreille.”
***
Ylhäältä syntyminen voitaisiin käsittää myös ”ylhäältä syttymiseksi”, missä pelkkä kipinä ja leimahdus eivät vielä takaa pysyvyyttä. Liekin tulee kohota täyteen mittaansa ja polttaa pois
(tulella kastaen) kaikki esteet inhimillisen ja jumalallisen välil-
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tä. Tätä Eckhart tarkoitti ”murtautumisella jumalalliseen lähteeseen” (consummatum est, se on täytetty), jossa jumalallinen
”vuodattuu” aina fyysiseen olemukseen (voimiin ja aivotietoisuuteen) saakka.
***
Ihmiset lienevät periaatteessa tasa-arvoisia siinä, että heidän
kaikkien syvyyksissään piilee mahdollisuus avautua koko elämän syvimpään olemukseen saakka (perimmäisen avulla ja armosta), kunhan prosessin esteenä olevat tekijät poistuvat (tai
tulevat pois eletyiksi) tieltä.
Elämässä vallinnee kuitenkin käytännössä samankaltainen tilanne kuin entisessä postipankin mainoksessa, jossa ”jotkut olivat vielä menossa, toiset jo tulossa!”
Jotkut kaipaavat vielä ulkoisia virikkeitä kehittääkseen mentaalista olemustaan, toiset alkavat irtautua ulkoisista asioista sulattaakseen virikkeet sisäiseen olemukseensa ymmärryksenä ja
lopulta suorana havaintona – kaiken ilmenneen ydinolemuksena ilmenemättömässä ydinolemuksessa.

42. Makuasioista tosiasioihin

Ihmisten on ehkä vaikea hahmottaa ja hyväksyä sitä, että kaikki
sanallisesti ilmaistu on yhä luokiteltavissa ”makuasiaksi”, koska sanalliset käsitteet ja käsitykset ovat suhteellisia – rinnastettavissa joihinkin toisiin muutoksen alaisiin käsitteisiin.
Uuden Testamentin kehotus vannomisesta pidättäytymiseen
nojaa tähän ihmisen tavanomaisen tietoisuuden perustavaa
laatua olevaan puutteellisuuteen, joka johtuu ehdollistumisesta
ja samastumisesta alituisesti muuttuviin ilmiöihin – ei niiden
alkusyyhyn.
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Sanat ja ajatukset kuvaavat ulkoisia tai sisäisiä ilmiöitä, joilla
on omat aikaan ja tilaan liittyvät perustansa. Todelliset ydinolemukset löytyvät vasta niiden takaa.
Sanat ja ajatusmuodot ovat asioiden symbolisia ilmauksia, joiden merkitys tulisi löytää elämällä ne todeksi eli oppimalla kokemuksista aina siihen määrään ja asteeseen saakka, mihin pelkät kokemukset ylipäänsä voivat johtaa.
Oikean suuntainen ajatusmuoto sinänsä ei vielä tee ketään ”oikeaksi”, eivätkä väärät tai vääristyneet ajatukset ole itsessään
kovin vakava puute, mikäli yksilön sisin olemus on ja pysyy
”suorana”: puhtaana, vilpittömänä ja vakaana.
Virheelliset ajatukset saattavat kuitenkin ajan mittaan muodostua virheellisiksi asenteiksi – ja piintyvät virheelliset asenteet
vääristyneeksi luonteeksi.
Jaakobin kirjeessä kuvataan omituinen ”kehityskulku” (pikemminkin degeneraatio, rappeuma), missä raskaaksi (tavaksi) tullut himo (tai halu) synnyttää synnin (asenteen), ja kun se ”on
täytetty” (muodostunut persoonan luonteeksi), aiheuttaa se
kuoleman (johtanee persoonallisen tajunnan katoamiseen kuoleman jälkeen, mikäli sille ei löydy vastaavuutta sielullisessa
olemuksessa).
Elämän perimmäisistä asioista on voitu saada sellainen käsitys, että kun vain pintapuolisesti omaksuu yleisesti hyväksytyt
ajatustavat, niin on suoritettu kaikki, mitä ihminen voi sisäisen
olemuksensa eteen tehdä.
Ihmisen lienee tarkoitus muokata maailmaa (kohtuudella), että
se vuorostaan muokkaisi ihmistä toimimalla konkreettisena
heijastuspintana tietoisuudelle, joka on keskeisin tekijä evoluutioprosessissa. Jotkut tosin yhä kiistävät evoluution mahdollisuuden vedoten siihen, että Jumala loi kaiken jo alun pitäen
(ennen aikoja) valmiiksi.
Mooseksen kirjan luomiskertomus on lähinnä karkea kuvaannollinen esitys ihmiskunnan yleisestä kehityskulusta, joka saa
alkunsa puhtaassa ajattomuudessa (Adam Kadmonista) ja kul-
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kee lukuisten erilaistuneiden ja ulkoistuneiden (tuhlaajapojan) vaiheiden ”viisastamana” (mentaalisen olemuksen kehittäneenä) takaisin henkiseen alkutilaansa – Isänsä kotiin (Alfasta
Omegaan).
Ihminen harjoittaa maailman ja itsensä muokkausta pääasiassa
kehonsa (aistien ja fyysisten toimintojen) ja mielensä (tunteiden ja ajatusten) kautta.
Joskus tosin väitetään ihmisen toimivan jopa sielunsa välityksellä, mikä vain harvoin vastaan todellisuutta, koska ihmiset eivät ole tietoisia sielullisesta olemuksestaan – saati siinä.
Mieli kyllä toimii sielun voimien (kuten aistimusten, tunteiden,
ajattelukyvyn, muistin, tahdon ja ymmärryksen) avulla, mutta
ei ole tietoinen niiden todellisesta perustasta.
Sielu on alkuperäisempi ja syvempi olemus kuin persoonallinen
mieli. Sielu toimii vuorovaikutuksessa mielen ja kehon kanssa (antaa elämän) sisältymättä kuitenkaan niihin muuten kuin
osittaisena ja lyhytkestoisena heijastumana. Sielu lienee eräänlainen pitkän ajan ”siltaprojekti” ajallinen olemuksen (persoonan) ja ajattoman (hengen) välillä.
Ihmisen on tarkoitus saattaa tämä projekti inhimillisiltä osin
loppuun tai ainakin edistää sitä oman persoonallisen elämänsä
tarjoamissa puitteissa.
Henkinen olemus on ja pysyy olemisen puhtaassa ja ikuisessa perustassa. Sielullinen olemus voi parhaimmillaan avautua
henkiseen, mikäli persoonallinen mieli on vapauttanut sielun
omista tilapäisistä sidoksistaan ja samastuksistaan, ”maallisista” ehdollistumistaan.
Raamatun kylväjävertausten kuvakielessä kylvöalustana toimii
persoonallinen olemus (lähinnä mieli), jota Paavali luonnehtii
katoavaisuudeksi. Sato koostuu (jos sitä syntyy) sielulliseen olemukseen (katoamattomuuteen), vaan ei henkiseen, joka ei ajattomassa ”taivaallisen Isän täydellisyydessään” kaipaa mitään lisäystä.
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43. Mistä ja miten kaikki sai alkunsa?

Maailmankaikkeuden syntyä
selitetään nykytieteessä Lemaîtren kehittämällä alkuräjähdysteorialla. Sen mukaan
kaikkeus syntyi noin 13,82
miljardia vuotta sitten tyhjästä
tai lähes tyhjästä äärettömän
tiheästä ja kuumasta tilasta,
singulariteetista (ykseydestä),
kvanttifluktuaationa.
Räjähdyksessä syntyi avaruus, materia, aika ja jatkuvasti laajeneva maailmankaikkeus. Kvanttifluktuaatio tarkoittaa hiukkasten syntymistä tyhjiössä. Alkuräjähdys ei tapahtunut missään
paikassa, vaan joka paikassa yhtä aikaa, koska sekä avaruus että
aika saivat vasta siinä alkunsa.
***
Standardimallissa oli kuitenkin lukuisia ongelmia, ja v. 1981
Alan Guth ehdotti niiden ratkaisuksi inflaatioteoriaa. Sen mukaan maailmankaikkeus koki alkuräjähdystä seuraavien sekunnin murto-osien aikana tyhjiöenergian aiheuttaman eksponentiaalisen laajenemisen, jonka nopeus ylitti valonnopeuden.
Vaikka inflaation hiukkasfyysinen mekanismi on yhä tuntematon, on se kelpuutettu osaksi standardimallia.
***
Higgsin hiukkasen tai kentän hiljattain tapahtunutta todentamista pidetään eräänlaisen ”jumalallisen tekijän” löytymisenä.
Ajatusmallin mukaan kaikkeuden täyttää erityinen kenttä, joka
antaa joillekin siinä oleville hiukkasille massan. Kaikesta erikoisuudestaan huolimatta kenttä lienee vain yksi niistä lukemattomista tekijöistä, jotka mahdollistavat ulkonaisesti havaittavien
ilmiöiden synnyn.
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Meidän ihmisten kannalta on tietenkin olennaista, että jotkin
hiukkaset ovat saaneet massan. Niiden kautta me olemme saaneet puitteet, joissa voimme kehittää itsellemme objektiivista
tajuisuutta. Samalla me omalla tavallamme osallistumme ainakin ”luomisprosessin aineelliseen osioon”.
Inhimillinen tajunta tarvinnee heijastuspinnoikseen kehittyäkseen järjestäytyneitä massatihentymiä. Niiden kautta tajunta
voi kokea ulkonaisia ilmiöitä, joita myös usein elämäksi kutsutaan.
***
Lienee selvää, että vaikka alkuräjähdyksestä ja sitä seuranneista tapahtumista saataisiin kehitetyksi luotettavalta vaikuttavia
teorioita, ne itsessään lähinnä kuvaavat vain tapahtumia. Ne eivät selitä, mitkä ovat ilmennyksen alkamisen syyt - tarkoituksista puhumattakaan.
***
Kristinuskossa, islamissa ja juutalaisuudessa uskotaan Jumalan luoneen maailmankaikkeuden tyhjästä (creatio ex nihilo).
Ajatuksen kristilliseksi (juutalaiseksi) perustaksi esitetään 1.
Mooseksen kirjan kolmas jae:
”Tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.” Tekstiä edeltää kuitenkin
toteamus, että alku, pimeys, syvyys ja liike olivat jo olemassa,
joten luominen ei tapahtunut tyhjästä. Kyseessä oli ”luomisen
tahdon” antama alkusysäys aineellisuuden ydinolemukseen.
Johanneksen evankeliumi esittää oman symbolisen tulkintansa
kaikkeuden alkutilasta ajattomuudessa:
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä
syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”

182

Johannes puhuu Logoksesta, kaikkeuden muuttumattomasta
alkukuvasta ennen kuin se on ilmentynyt ja erilaistunut muotoihin ja ilmiöihin - pimeyteen.
***
Arkihavaintoon ja logiikkaan perustuva väite: ”Ex nihilo nihil
fit”, tyhjästä ei tule mitään, saattaisi tarjota rationaaliselle järjelle helpommin perusteltavan lähtökohdan kuin ajatus tyhjyydestä.
Muinaiset sumerit ovat ajatelleet jo yli 4000 vuotta sitten, varsin paljon nykytiedettä muistuttavasti, että ennen universumin
alkua vallitsi luomaton, kaaosmainen tila. Siitä syntyi toisissaan kiinteästi kiinni oleva taivas ja maa (ts. nykyteorian tiheä
ja kuuma ykseys). Näiden väliin ilmeni kaasumainen aine, joka
laajeni ja erotti edelliset toisistaan. Tämän erottamisen (alkuräjähdyksen?) jälkeen elämä syntyi maan päälle ilman, maan ja
veden yhdistelmistä (elementeistä).
***
Mystikko Jakob Böhme kirjoitti v. 1620 kirjassaan Psychologica vera:
”Meidän tulee ottaa huomioon, että vapaa valo tihentyy ydinolemukseen sekoittuessaan, minkä me havaitsemmetulenväläyksenä, mutta siltikään ei voida puhua mistään eroavuudesta.
Ikuinen ja aluton ei tunnista erottelua, vaan pysyy pyörän tapaisesti synnyttämässä itse itseään.
Ihmisen mielessä on hieman samankaltainen piirre: tahto
nousta ja juosta liikkumatta minnekään. Mitä voimakkaampi
tahto sitä suurempi ja voimakkaammin on tihentynyt ydinolemus.
Tällä tavoin hiljainen vapaus, joka ei ole valoa eikä pimeyttä,
tihentyy halun vetovoimassa siten, että se ilmentyy loistavana
väläyksenä.”

Olisiko tässä keskiajan mystiikan kieleen puettu kuvaus alkuräjähdyksestä?
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Tiedemies Isak Newton tutustui usean viikon ajan keskiaikaisen mystikon, Jakob Böhmenteoksiin todeten, että ne saattoivat
sisältää luomakunnan salaisuuksia. Newton itse tuli kuuluisaksi
gravitaatioteoriastaan, mutta ei voinut antaa keksinnöstään kiitosta Böhmelle.
William Law toteaa kuitenkin, että ”Newton oli kyntänyt Böhmen härällä!” sillä Böhme oli kirjoittanut jo kauan ennen, ”että
luonnon kolme ensimmäistä ominaisuutta ovat vetovoima, vastus ja kiertoliike.”
***
Buddhalaiset katsovat yleisesti, ettei ole olemassa mitään erityistä luojaa, vaan ainoastaan rajaton määrä luovia voimia, jotka muodostavat yhdessä ikuisen olemuksen. Sen ydin on tutkimaton, joten sitä on täysin hyödytöntä edes pohdiskella (minkä
johdosta jotkut ovat tulkinneet buddhalaiset ateisteiksi).
Ehkä samasta syystä myös Sokrates kieltäytyi keskustelemasta
ikuisen olemassaolon mysteeristä.
Jotkin itämaiset käsitykset universuminen synnystä lähtevät
siitä, että on olemassa periolemus, jossa muuttumattoman lain
mukaan tapahtuu laajennus ”ulkoa sisäänpäin ja sisältä ulospäin”, mistä tämä näkyvä maailmankaikkeus on viimeisimmän
erilaistuman tulos.
Laajentumisen loputtua periolemus vetäytyy jälleen kokoon,
jolloin aineelliset tekijät hajoavat alkutekijöihinsä, ja raamatullisesti ilmaisten ”pimeys lepää jälleen syvyyden päällä”. Jossakin vaiheessa alkaa kuitenkin uusi ilmennys, mikä vastannee
nykytieteen näkemyksiä siitä, että kaikilla kosmoksen järjestelmillä, pienimmästä suurimpaan, on oma elinkaarensa - syntynsä ja kuolemansa.
***
Dhyanin stanzoissa kuvataan maailmankaikkeuden syntyä siten, että perimmäinen isä-äiti kutoo kankaan, jonka yläpää on
kiinnitetty henkeen ja alapää aineeseen. Se laajenee, kun tulen
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eli isän henkäys on sen yllä, ja se vetäytyy kokoon, kun äidin eli
periaineen henkäys koskettaa sitä.
Nykytieteissä alkuräjähdyksen katsotaan tapahtuvan äärimmäisen tiheästä ja kuumasta tilasta, mihin voisi viitata yllä mainitun Dhyanin tekstin luovana tulena ilmenevä jumalainen tahto.
***
Voidaan sanoa, että vaikka tiede on edennyt pitkin harppauksin, jää uskonnoille ja filosofioille yhä runsaasti tilaa tuoda esiin
käsityksiä, jotka kuvaisivat kaikkeuden lähtökohtaa ja ilmennyksen tarkoitusperiä.
Teleskooppien sijaan niin idän kuin lännenkin mystikot käyttivät tutkimuksissaan omaa sisäistä olemustaan, jota he harjaannuttivat herkäksi tiedostamaan fyysisen luonnon takaisia
ilmennyksen tiloja pyrkimällä irrottamaan sen täysin itsetietoisena aistien, tunteiden ja ajattelun noidankehistä.
Monien mystikoiden todellisena tarkoituksena lienee ollut ymmärryksen lisääminen ja sen myötä mystisyyden vähentäminen
kaivamalla esiin elämän sisäisiä todellisuuksia, asioiden ydinolemusta.
Keskiaikainen dominikaanijohtaja, mestari Eckhart viittaa mystiseen tiedostamistapaan yhdessä saarnassaan: ”Eräs ihminen
on täysin tietoinen tästä valosta. Heti kun hän kääntyy Jumalaa
kohti, alkaa tuo valo loistaa ja hehkua hänen sisässään antaen
hänelle ymmärryksen siitä, mitä tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä sekä paljon opastusta asioissa, joista hän ei aikaisemmin
mitään tiennyt tai niitä ymmärtänyt (saarna 2).”
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44. Onko ainoastaan kaikki vanha todella
inspiroitua?

Kristillisen teologian mukaan inspiraatio edustaa Pyhän Hengen vaikutusta, jollainen löytyy sekä perinteisten kirkollisten
ajatusmuotojen että koko raamatun synnyn perustalta.
Apostoli Paavalin mukaan raamattu (Uutta testamenttia ei hänen aikanaan vielä ollut olemassa) on syntynyt Jumalan hengen
vaikutuksesta.
Henki vaikuttaa tietenkin joka hetki ihmisen alkuperäiseen ja
puhtaaseen henkiseen olemukseen, josta se saattaa otollisissa
olosuhteissa heijastua sielulliseen ja psyykkiseen puoleen, mikäli ne eivät ole täynnä ulkoisen elämän luomia kiinnikkeitä.
Lienee itsestään selvää, että todellinen Pyhän Hengen vaikutus
on mahdollista ja puhdasta vasta silloin, kun ihmisen tajunta on
murtautunut ja vapautunut psyykkisen toiminnan (ajatusten ja
tunteiden) luomista rajoituksista. Silloin se havaitsee itsessään
kaiken muuttumattoman perusolemuksen.
Täytyy ensin syntyä hengestä, tietoisuudessa pitää tapahtua periaatteellinen muutos, että hengen kautta voitaisiin tutkia Jumalan syvyyksiä (psyyken avulla tutkimuksen tulokset ovat lähinnä epämääräisiä heijastumia).
Pyhä Henki sekoitetaan valitettavan usein psyykkisiin kokemuksiin ja tiloihin, vaikka se on ja toimii itsessään niiden kaikkien yläpuolella – hengessä. Todellinen Pyhän Hengen virtaus
(tulella kastaminen) poistaa kaikki esteet inhimillisen ja jumalallisen väliltä. Se ei siten ole pelkkä hetkellinen hurmostila,
jollainen koetaan tavallisimmin oman psyykkisen olemuksen
(yleensä tunteiden) puitteissa ja rajoissa.
Miten on ymmärrettävissä saati selitettävissä, että Pyhän Hengen vuodatukset loppuivat lähes kokonaan siinä vaiheessa, kun
raamatun kaanon ja tunnustukset oli saatu määriteltyä? Eikö
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enää tarvittu tai jopa sallittu jumalallista johdatusta, kun vaalein
valittu kirkollinen hierarkia oli tullut hengelliseen johtoon?
Kirkkoisä Tertullianus (eli n. 155 – 230) viittasi tällaiseen näkemykseen jo toisella vuosisadalla todetessaan, ettei enää kannattanut etsiä tai kolkutella, sillä mitään ei ollut löydettävissä (kirkon ulkopuolelta) eikä ketään (edes Jeesusta) avaamassa.
Oliko tapahtunut niin, että opin käsitteelliset määritelmät olivat muotoutumassa niin ahtaiksi, ettei millekään ”tuoreelle viinille” ollut enää käyttöä – saati sietohalukkuutta? Oliko johtajien muodollisesta asemasta tullut niin vahva, ettei henkilökohtaista inspiroitumista eli henkistymistä enää tarvittu?
***
Kaikki sanallinen ja kuvallinen on kuitenkin periaatteessa psyykkistä heijastumaa, jota ei sellaisenaan tulisi pitää äärimmäisenä
totuutena. Sanallisissa ilmauksissa saattaa tietenkin olla mukana henkistä vaikutusta, mutta se sekoittuu välittömästi kokijansa psyyken sisältöön (ennakkoasenteisiin), ellei psyykkinen olemus ole läpikäynyt perusteellista puhdistautumista (jollaiseen
ns. uskonnollisilla harjoituksilla pitäisi pyrkiä).
Syvemmissä sisäisissä tiloissa (kontemplaatiossa) kaikki erillisyyden tuntemus katoaa ja tietoisuus havaitsee välittömästi itsessään kaiken muuttumattoman ydinolemuksen.
***
Katolinen ja ortodoksinen kirkko puhuvat lisäksi yhteisöllisestä
inspiraatiosta. Se saattaa osaksi nojata Matteuksen yhteen erilliseen lauseeseen: ”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut
minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä”, tai perusteettomaan ylitulkintaan pyhäin yhteisöstä, jolla ei ole juuri mitään tekemistä seurakuntien kanssa. Pyhäin yhteisö muodostuu
luonnostaan niistä harvoista ja valituista, jotka ovat tajunnallisesti kohonneet hengen jumalalliselle tasolle (pyhäin yhteyteen) – ainoaan pyhään ja yhteiseen, ajasta ja tilasta riippumattomaan olemukseen ja olemiseen.
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Johanneksen evankeliumin tapa ilmaista Pyhän Hengen vuodatus konkreettisena puhalluksena kaikille opetuslapsille (Joh.
20:22) on hätäisesti kyhätty, varsin myöhäinen seurakunnallinen tulkinta, jonka tarkoituksena oli korostaa apostolien (ja
samalla muodostuvan kirkon johtohenkilöiden) suoraan Jumalasta (tai Kristuksesta) juontuvaa auktoriteettia.
Yhteisiin tunnustuksiin sitoutunut joukko luo kyllä jäsenissään
turvallisuuden tunnetta, jota valitettavasti on ollut tapana puolustaa keinoja kaihtamatta (karkotuksin, polttorovioin ja uskonsodin) vähänkin poikkeavia näkemyksiä vastaan.
Joukko pitää myös yleensä huolen siitä, että uusi inspiraatio tulee torjutuksi, mikäli se jossakin suhteessa poikkeaa (etenkin
vaativuudessaan) perinteisistä näkemyksistä.
***
Hieman järkeistetty käsitys inspiraatiosta on ns. asiainspiraatio, jossa raamatun katsotaan tuovan riittävän selkeästi julki
Jumalan keskeisen sanoman erityisesti pelastuksen osalta.
Raamatusta tulisi kuitenkin uskaltaa nostaa esiin keskeinen sanoma ja seuloa pois turha pesuvesi, virheelliset tulkinnat ja selvät väärennökset. Saattaisi olla myös korkein aika jättää puhtaasti juutalainen perinneaines veriliittoineen yms. kansallista identiteettiä korostavine episodeineen ainoastaan heidän
omaan käyttöönsä. Viisauskirjallisuudesta ja psalmeista voitaisiin tosin valikoiden ottaa mukaan parhaita paloja.
***
Sanainspiraation mukaan raamatun jokainen sana edustaa
ikuista totuutta. Tämä on järjen käytön täydellisesti hyydyttävä
päätelmä – ja järjen kehittäminen ja jalostaminen ymmärrykseksi lienee lähes tärkein osio ihmiselle annettujen ”leivisköiden” oikeasta käytöstä.
Niin sanotut Mooseksen lait (kymmenen sanaa) katsotaan Jumalan itsensä sanelemiksi (jopa kirjoittamiksi), mutta ei oteta
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huomioon, että täysin vastaavia oli kirjattu vanhemmissa kulttuureissa ja uskonnoissa jo paljon aikaisemmin.
Abrahamin sanotaan olleen kotoisin Kaldean Urista, jossa jo oli
säännöin järjestetty yhteisökulttuuri – kuten myös Egyptissä,
josta Mooseksen väitetään johtaneen kansansa ”luvattuun maahan.”
***
Profeetoista sanotaan, että Jumala oli antanut heidän kerrottavakseen sanomia, mikä muistuttaa nykyisiä näkemyksiä ”kanavoinneista”.
Millä perusteilla sitten nykyiset unet ja kanavoinnit tulkitaan
harhoiksi ja hallusinaatioiksi, kun taas juutalaisten ikivanhat
näyt katsotaan erehtymättömiksi jumalallisiksi viesteiksi?
Mitä tekemistä todellisella henkisellä Jumalalla on Toisen Mooseksen kirjan lukemattomien teurasmenojen ja heilutusuhrien
kanssa?
Miten inspiroitua on Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomus
siitä, kun Juuda haluaa yhtyä miniäänsä? Kuinka henkistä onkaan Hesekielen umpikateellinen kuvaus egyptiläisten miesten
ylivertaisista seksuaalista kyvyistä ja harrastusvälineistä?
***
Periaatteessa ulkoiset lait ja säännökset ovat tulosta yhteisöllisestä järjestäytymisestä. Sosiaalista käyttäytymistä koskevat
säännöt esitettiin jumalallisina siinä tarkoituksessa, ettei niitä
uskallettaisi kyseenalaistaa (muuta kuin Jeesus aikanaan: mutta minä sanon …).
Jumalallinen (täydellinen) laki on jotakin aivan toisen laatuista. Se ei tarvitse sanoja, vaan on kudottu elämään itseensä. Kaikella ulkoisellakin on ajan mittaan taipumus rakentua jotakin
sisäistä mallia ja tavoitetta kohden. Tärkeintä lienee kuitenkin
tajunnallinen kehityksen suunta älyn ja ymmärryksen kautta
viisauteen ja sen ajattomaan lähteeseen.
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Wikipedia rohkeaa esittää (virheellisesti), että evankeliumikertomukset ovat apostoleiden kirjaamia ja että Pyhä Henki lähinnä varmisti kertomusten totuudellisuuden ja tarkkuuden.
Vakavasti otettavien tutkijoiden ”totuus” on kuitenkin se, että
evankeliumien kirjoittajat eivät olleet apostoleita, vaan useita
vuosikymmeniä myöhemmin perinteiden jäännöksiä tulkinneita, täysin tuntemattomiksi jääneitä henkilöitä omine tarkoitusperineen.
***
Keskiaikana hengellinen ahdistavuus taikauskomusten täydentämänä saattoi mennä niin pitkälle, että auktoriteettien vallan
rapistuessa Valistuksen ja Ranskan vallankumouksen myötä
suuntaus eteni nopeasti toista ääripäätä, arkipäiväistä ja tieteellistä materialismia kohden.
Keskiaika näki henkeä ja henkiä kaikkialla – uusi aika ei missään
– ja tieteellisen maailmankuvan eräs edustaja, Steven Hawking
katsoo, ettei Jumalalle ole maailmankaikkeudessa edes mitään
tarvetta. Hänkään ei tosin huomaa kysyä, mistä ne luonnon hienot lait – tietoinen ohjaus ja suuntaus – ovat lähtöisin?
***
Suomen kirkko hapuilee suuntaa nopeasti muuttuvassa asenneympäristössä. Päällimmäiseksi ovat nousseet sosiaaliset (naispappeus, homoparit, maahanmuuttajat yms.) ja taloudellisen
kysymykset, eikä yli- ja alilyönneiltä ole vältytty.
Kirkon tehtävänä on henkistäminen, joka on saatettu korvata
hölkkäkirkkojen hengästymisellä. Kilvoittelun sijasta alttarille on raahattu videoscreeni, jolta on voitu seurata jääkiekkoa
nauttien samalla Herran ehtoollista.
Varsinaisessa hengellisessä sanomassa pitäydytään tiukasti siihen, joka poikkeaa kaikkein eniten muista uskonnoista ja filosofioista ja on raamatunkin pohjalta heikoiten perusteltavissa
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(ja lihallisimpaan): kertakaikkiseen historialliseen sijaissovitukseen.
Ensimmäisen vuosisadan kristityt eivät olisi lainkaan käsittäneet sijaissovituksen ajatusta. Sen tueksi esitetään otteita etenkin Paavalin Efesolaiskirjeestä, joka ei todellakaan ole Paavalin
itsensä laatima, vaan hänen nimissään kirjoitettu myöhäisempi
väärennös, jonka tarkoituksena on ollut tukea vanhan juutalaisen perinteen pohjalta kehiteltyä ajatusta ulkopuolisen sovituksen mahdollisuudesta.
Kirkko on rakentanut omituisen opin Jeesuksesta Jumalan Itselleen suorittamana vikauhrina (Jumalan karitsana), jolla ei
ole juuri mitään tekemistä Jeesuksen itsensä antaman opin
kanssa.
***
Nasaretin Jeesus ei kehottanut uskomaan pelkästään hänen
olemukseensa ja esimerkkiinsä, vaan hänen opetuksiinsa, joita
kunkin tuli tutkia ja elää todeksi omassa elämässään niin, että
myös he itse voisivat joskus lausua: ”Isä ja minä olemme yhtä.”

45. Pahuuden lähteestä

Pahuuden persoonallistuma, Paholainen, Saatana tai Perkele
käsitetään etenkin juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
varsinaisen jumaluuden vastustajaksi, joka viekoittelee ihmisiä
syntiin.
Saatana mainitaan Uudessa testamentissa huomattavasti useammin (33 kertaa) kuin Vanhassa (14 kertaa), jossa se on kiinnostanut lähinnä vain Jobia (10 kertaa).
Varhaiset kristilliset teologit tulkitsivat, että paholainenkin oli
alun perin (ajattomuudessa) luotu hyväksi, mutta langennut
myöhemmin (ajassa, mutta ennen ihmistä) ja asettunut sitten
Jumalan viholliseksi. Ajatuksen tueksi haettiin Vanhan testa-
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mentin kohtia, joissa tosin lähinnä arvosteltiin kirjoitusajankohdan hallitsijoita, esim. Tyroksen kuningasta.
***
Saatanan katsottiin varhaisina aikoina liittyvän erityisesti pakanoihin (ja muihin toisuskoisiin), joten kastekaavassa kastettavan (aikuiskasteessa, lapsikaste on tullut myöhemmin) tuli antaa lupaus luopua paholaisesta.
***
Professori Elaine Pagelsin mukaan (ks. The Origin of Satan,
1995) jo evankeliumien kirjoittajat aloittivat kristillisen ”saatanallistamisen” kohottaakseen vielä epävakaan ryhmittymänsä
profiilia muiden (ensisijaisesti juutalaisten) suhteen.
***
Paholaisen karkottaminen taivaasta muistuttaa hyvin paljon ihmisten (Aatamin ja Eevan) kohtaloa – ellei sitten kyseessä olekin täysin sama asia hieman eri tavoin symboloituna.
Karkotetulle paholaiselle piti tietenkin keksiä jokin asuinpaikka
– ja sellainen löydettiin ensin maan päältä. Täällä hänen kuviteltiin etsiskelevän ihmisiä, joita voisi johtaa harhaan.
Keskiajan skolastikot ”löysivät” paholaiselle oivallisen väli- ja
loppusijoituspaikan helvetistä, johon hänen raamatun mukaan
piti joutua vasta viimeisen tuomion jälkeen (langenneiden ihmisparkojen ja enkelten kera).
***
Varhaisista kirkkoisistä Origenes ja Gregorius Nyssalainen esittivät, ettei helvettikään ole ikuinen, vaan aikojen saatossa sinne joutuneet saattaisivat katua ja tulisivat pelastetuiksi.Augustinus kuitenkin asettui (Ilmestyskirjaan kritiikittä nojaten) tätä
ajatusta vastaan, ja hänen näkemyksensä sinetöitiin kirkon viralliseksi opiksi Konstantinopolissa v. 553.
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Martti Luther hyväksyi keskiaikaisen paholaiskäsityksen lähes
sellaisenaan ja katsoi kristityn koko elämän olevan taistelua
paholaista vastaan. Lisäksi hän kehitteli mielessään ajatuksen,
jonka mukaan paavinvirkakin oli itse paholaisen keksintöä – ja
että paavi edusti Antikristusta, raamatun ennakoimaa Jumalan
vastustajaa.
On enemmän kuin ilmeistä, että niin paavin kuin kaikkien muidenkin kirkollisten toimijoiden virat ovat lähtöisin pelkästään
inhimillisestä halusta organisoida joukkoliikettä ja laatimalla
sille hierarkkinen vallankäyttöjärjestys.
Joskus kuulee vitsailtavan ihmisten ylpeilleen paholaiselle siitä,
että he olivat perustaneet kirkon Jumalan työn tueksi – johon
paholainen vastaa, että hän puolestaan on sen organisoinut!
Kirkon historiaa tarkasteltaessa voidaan löytää valitettavan runsaita ja brutaalejakin esimerkkejä halusta lisätä sekä valtaa että
maallista omaisuutta (viimeisiin liittyvistä ylilyönneistä Luther
sai kimmokkeen teeseihinsä).
***
Paholaisen käsittäminen konkreettiseksi olennoksi tai olemukseksi saattaa ainakin osaksi johtua ihmisten tarpeesta löytää jokin ulkopuolinen syyllinen tai syy omiin heikkouksiinsa. Sellainen toimija sijoitettiin jo paratiisiin käärmeen muodossa, joka
houkutteli Eevaa ”omenavarkauteen”, josta koko myöhemmän
populaation kärsimykset ovat muka saaneet alkunsa.
Omenapuu tosin kuvannee ulkoista maailmaa, jonka ”hedelmiä
mutustellen” ihmiskunta voi opiskella ”luomisen alkeita” kehittyäkseen (Paavalin mukaan) joskus ”pelkistä elävistä sieluista
(ihmisaihioista) eläväksi tekeviksi hengiksi.”
Inhimillinen ajattelu tarvitsee vielä ilmeisesti konkreettisia
kohteita kuvaamaan puhtaasti periaatteellisia, ajattomia ja jumalallisia asioita. Ihmisen on helppo ajatella jonkin konkreetti-
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sen tai ainakin persoonallisen (ihmistä muistuttavan) olemuksen olevan hänen puolellaan tai häntä vastaan.
Kristus katsotaan persoonaksi, joka on ihmisen puolella – kärsii jopa hänen puolestaan (pro nobis). Saatana on sekä ihmisen
että Kristuksen vastustaja (contra nobis).
Periaatteellisessa mielessä paholaisella tarkoitettaneen lähinnä
inhimillisen mielen puutteita, sellaisia sisäisiä asioita kuten itsekkyyttä, tietämättömyyttä, taitamattomuutta, aggressiivisuutta (ja muita defensseja) välinpitämättömyyttä ja avuttomuutta.
Uusi kristillinen teologia korvaakin saatanan usein pahuuden
prinsiipillä. Tunnettu teologi ja filosofi, Friedrich Schleiermacher jopa hylkäsi koko käsityksen persoonallisesta paholaisesta.
***
Kansanomaiseen käsitykseen paholaisesta ovat vaikuttaneet
sekä kreikkalainen että germaaninen mytologia. Yleinen kuva
sarvekkaasta sorkkaolennosta ei todellakaan perustu Uuden
testamentin kuvauksiin, vaan muistuttaa lähinnä kelttien ja arkadialaisten hedelmällisyyden jumalia, Cernunnosta ja Pania.
Saatana sai pukkia muistuttavan hahmonsa vasta myöhäiskeskiajan taiteissa.
***
Inhimillisen ajattelun heikkouksiin kuuluu usein kykenemättömyys erottaa toisistaan syitä ja seurauksia. Perinteisesti on esitetty, että paholainen on olemukseltaan alkuperäinen (heti luotu) eikä jälkiperäinen (myöhemmän kehityksen tulos).
Asia voitaisiin nähdä myös niin, että paholainen edustaa lähinnä sellaista kehityksen vastavoimaa, joka pitää huolen siitä, että
muutos pysyy käynnissä ja rakentuu riittävän vakaalle perustalle.
Ihmisten on tavattoman vaikea käsittää kärsimysten (saatanallisten asioiden) tarkoitusta, koska niiden tarkoitus ei yleensä
tule esiin lyhyen ajan kuluessa. Heitä lohdutetaan usein tote-
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amalla, että ”käsittämättömät ovat Herran tiet.” Tämä ei aina
tuo kovin paljon lohtua, sillä ihminen haluaa tietää syyt, vaikka
hänen ymmärryksensä ei niitä voisi aina kuullessaankaan käsitellä.
Kärsimyksen kysymys näyttää lisäksi olevan selvässä ristiriidassa sen kanssa, että Jumala esitetään kaikkea ja kaikkia syleileväksi rakkaudeksi.
***
Turun terrori-iskun kohteeksi joutuneet ja heidän läheisensä
näkemykset ”hyvän voitosta” ovat joutuneet kovalle koetukselle, koska näin brutaalia väkivaltaa ei Suomessa ole pitkään aikaan kohdattu.
Ihmisyyden yleinen kehitys on yhä siinä vaiheessa (etenkin
nuorilla kapinaikäisillä), ettei vastuullinen omakohtainen ajattelu ole mikään universaali ominaisuus. Petomaisuus ja helppo johdateltavuus ovat hyvin opittuja perusominaisuuksia, joita
vallanhaluisten persoonien on helppo käyttää hyväksi.
Riittävän voimakkaasti motivoiden useimpia ihmisiä voidaan
yhä johdatella mitä kauheimpiin tekoihin. Yksilöityminen ei
ole yleisesti edennyt niin pitkälle (erotuskyvyksi), että se voisi
ehkäistä voimakkaiden suggestioiden vaikutukset. Tähän saakka mentaalinen kehitys on lähinnä lisännyt itsekeskeisyyttä ja
oman edun tavoittelua.
***
Ranskassa suoritetussa kokeessa (ns. kuolemanpelissä) ainoastaan yksi viidestä osallistujista kykeni olemaan antamatta ohjaajan ja yleisön kannustamana kohteilleen kuolettavia sähköiskuja. Koe perustui Stanley Milgramin USA:ssa Yalen yliopistossa 1960-luvulla suorittamiin testeihin.
Filosofi Nietzsche nimitti paholaista ”painavuuden hengeksi”,
joka pitää ihmisen mielen kiinnitettynä ulkoisen elämän virikkeisiin ja velvoitteisiin, hyvään ja pahaan, kunnes tajunta jossa-
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kin vaiheessa on valmis kohoamaan kaiken suhteellisen yläpuolelle – jolloin vasta ”vanhan vihollisen” todellinen, tilapäinen
olemus ja tehtävä paljastuvat.

46. Pallo hukassa

Tavallisissa harrastuksissa peliväline on yleensä helposti havaittavissa – muissa jokapäiväisen elämän toiminnoissa se saattaa
kuitenkin ajoittain kadota hallinnasta.
***
Kaikkein tavallisin pallon katoaminen lienee tapahtunut hengellisiksi luokiteltavien asioiden suhteen jo muutaman ensimmäisen kristillisen vuosisadan kuluessa.
Meneillään olevan TV-sarjan uusi paavi esitti eilisessä jaksossa,
että kirkollisten toimijoiden tulee luopua esittämästä mukavaa
ja mukautuvaa persoonaa, koska sellainen on vesittänyt hengel-
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listä sanomaa ja antanut valheellisen kuvan uskonnon todellisista tavoitteista ja niiden saavuttamisen edellytyksistä.
Katolinen kirkko vääristeli (Cyprianus) Uuden testamentin sanomaa väittämällä, että ainoastaan kirkon jäsenet voisivat pelastua, koska vain kirkolla oli hallussaan ”armon välineet” –
etenkin oikeus antaa synnit anteeksi.
Matteuksen kehittämä (ja Johanneksen osittain siteeraama)
sanaleikki, jonka mukaan kolme kertaa Jeesuksen kieltäneestä
Pietarista tulisi hänen kirkkonsa peruskallio ja taivasten valtakunnan avainten haltija, nojaa lähinnä Jesajaan (ja minä panen
Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä
kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa).
Tällainen näkemys on hyvin kaukana Uuden testamentin ydinsanomasta, jonka mukaan ihmisen tulee tyhjentää mielensä
kaikesta tilapäisestä ja katoavaisesta (kadottaa elämänsä) ennen kuin hänen tietoisuutensa voi avautua ajallisen ylittävässä
sisäisessä tilassa (syntyä uudelleen ylhäältä, kulkea ahtaan portin läpi).
Vertaukset kylväjistä, häävieraista, lasten kaltaisista, (sisäisen)
rauhan tekijöistä ja rikkaista miehistä viittaavat kaikki niihin
sisäisiin, universaaleihin edellytyksiin, joiden vallitessa muutos
”lihallisesta (tai psyykkisestä) henkiseen”, ajallisesta (katoavaisesta) ajattomaan (katoamattomaan) voi tapahtua. Itse muutos
ei tietenkään tapahdu ihmisen omasta tahdosta (itsevanhurskautuksen kautta), vaan sen ehdollistumattoman Tahdon kautta, jonka tieltä oma ehdollistunut tahto on täysin luonnollisesti
ja vapaaehtoisesti väistynyt (unohtanut itsensä).
Olisiko käynyt jopa niin, että Jeesus itse oli lyönyt ”pallon” niin
kauas ajallisen ja katoavan tuolle puolen, etteivät jälkipolvet
enää sitä riittävän helposti (aineellisuuden sumentamin silmin)
löytäneet? Korvikkeeksi he kehittivät kiinteitä ajatusmuotoja
(tunnustukset), joista jokainen voi tunteissaan tai ajatuksissaan
ottaa kopin.
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Olisi jo korkein aika esittää kysymys: kumpaa uskotaan enemmän, evankeliumien Jeesuksen sanomia, vai riitaisten kirkolliskokousten tekemiä päätelmiä?
***
Apostoli Paavalin sanomaa on tietoisesti ja typeryyttään vääristelty palvelemaan ”kaupankäyntiä sieluista” (maksavista osallistujista) tulkitsemalla häntä niin, että pelkkä kristillisten käsitteiden – etenkin Nasaretin Jeesuksen konkreettisen toiminnan – sananmukainen totena pitäminen (käsitteellinen usko tai
uskottelu) riittäisi pelastuksen (ikuiseksi tulemisen) takeeksi.
Paavali joutui sovittamaan kirjeidensä sanoman vastaanottajien ymmärryskykyyn soveltuvaksi ja peitti usein syvimmät tarkoitukset ”lapsenmielisiltä” (vain hengellistä maitoa sietäviltä,
hylikoilta ja psykikoilta) erikoisiin ilmauksiin, joita vain ”hengelliset (pneumatikoit)” osasivat tulkita oikein.
Apostoli toteaa Korinttolaiskirjeessään:
”Me puhumme viisautta täydellisten (teleiosten) seurassa,
mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua
Jumalan viisautta (Vulgatassa, ”mysteerien viisautta”).”

Tässä ei tietenkään ole enää puhe pelkästä sanallisesta opastuksesta tai keskustelusta, vaan tajunnan vapautumisesta ajallisten
kokemusten luomista ehdollistumista asioiden todellisen olemuksen suoraan ja välittömään tiedostamiseen – ylhäältä tulevaan viisauteen (josta Jaakob kirjoitti).
Samassa kirjeessä Paavali myös kirjoittaa, että Jumalaa todella rakastavan ihmisen henki voi tutkia Jumalan salaisuuksia –
kunhan ihminen vain on ensin tullut tietoiseksi uinuvassa tilassa olevasta hengestään, joka on periaatteessa (in principio)
samaa olemusta alkuperänsä kanssa (koska henki on olemukseltaan yhtä).
Sitä ennen apostolin raskaana (kivuliaana) tehtävänä oli Galatalaiskirjeen mukaan kannustaa ja patistaa ihmisiä siihen,
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että Kristus voisi jossakin vaiheessa saada heidän olemuksensa
kautta itselleen muodon – ajan ja tilan rajoituksiin soveltuvan
ilmauksen.
Roomalaiskirjeessään hän kehottaa pukemaan ylleen Kristuksen – mikä ei tietenkään voi tarkoittaa persoonallista (saati lihallista) Nasaretin Jeesusta, vaan sitä jumalallista tietoisuutta
ja olemusta, jonka puhtaasta edustamisesta Nasaretin Jeesus
jossakin elämänsä vaiheessa Kristus-nimityksensä ansaitsi.
***
Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus edellytti seuraajiltaan pyrkimystä aivan samaan ”Poikuuteen”, jossa hän itse
Isänsä suhteen oli: ”että he olisivat yhtä (meissä) niin kuin mekin.”
Mestari Eckhart tuo asian selvemmin esiin korostamalla sitä,
että ihmisen on tarkoitus pyrkiä aivan samaan poikuuteen eli
sisäiseen ja täydelliseen Kristus-tietoisuuteen (eikä mihinkään
muuhun) kuin Nasaretin Jeesus, sillä hengessä ei voi ilmetä
erillisyyttä (koska kaikki erillisyys – Jumalasta erillään olo – on
periaatteessa ”perisynnillistä”).
Kirkollinen tulkinta on muodostunut sellaiseksi, että yksin historiallinen, persoonallinen Nasaretin Jeesus on Jumalan ainoa
poika, jonka kautta kulkee ainoa mahdollinen tie pelastukseen.
Käsitys on kaikkea muuta kuin universaali – jollaista piirrettä
kaikilta jumalallisilta asioilta voitaisiin eettisesti ja moraalisesti
edellyttää.
Konkreettinen, ajallinen sovitusteko nojaa pääosin juutalaisten
paimentolaisheimojen ikivanhoihin näkemyksiin veriuhreista,
joiden kautta pyrittiin välttämään omien vääryyksien seurauksia (projisoimaan syyllisyys itsensä ulkopuolelle) – käymään
kauppaa jonkin jumalaksi mielletyn näkymättömän olemuksen
kanssa.
Joillekin harvoille yksilöille konkreettinen uhrautuminen vakaumuksensa puolesta saattaa tietenkin olla sisäisesti asetettu
kynnys tai koettelemus, joka voi johtaa tajunnan irrottautumi-
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seen ajallisista sidoksistaan (consummatum est – se on täytetty). Tajunnan irrottautuminen fyysisestä olemuksesta ei sinänsä tee siitä parempaa tai huonompaa, vaan se säilyttää kuolemassa oman vakiintuneen luontonsa (ja päätynee sen edellyttämään olotilaan).
Mestari Eckhart kuvasi tällaiseen valmista, sisäisesti jo vapautunutta olemusta niin, että hän voi luopua elämästään yhtä helposti kuin kananmunasta: koska hän tietää kokemuksestaan
olevansa joka hetki sisäisesti kuolemattomassa tilassa – elämässä itsessään.

47. Parisuhteesta ja vähän muustakin

Kaiken ilmenevän elämän dynamiikka perustuu polariteetteihin, erilaatuisiin jännitteisiin, jotka pitävät yllä sekä liikettä että
tasapainoa (muutosta ja järjestystä).
Avioliiton elinaikaista sitovuutta perustellaan usein Matteuksen evankeliumin 19. ja Markuksen 10. luvun teksteillä, ”minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Luomiskertomuksen mukaan Jumala tosin jo varhaisessa vaiheessa
erotti sukupuolet toisistaan jättäen kuitenkin heidän olemuk-
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sessaan luonnollisen vetovoiman takaamaan ihmissuvun fyysisen jatkuvuuden.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että vetovoima saattaa heikentyä tai suuntautua uusiin kohteisiin, jolloin syntyy ongelmia, joita ihmiset ovat pyrkineet ennalta välttämään kehitellessään vähemmän sitovia parisuhteen muotoja kuin mitä kirkollinen vihkiminen edellyttää.
Avioliiton perustukset voidaan jollakin tavoin luonnehtia jumaluudesta juontuviksi (ainakin sisäisiksi) silloin, kun pari kykenee luonnollisesti ja pakotta ylläpitämään suhteessa sisäisen
harmonian ja keskinäisen kunnioituksen. Silloin yhdistäviä tekijöitä täytyy löytyä myös heidän olemustensa syvemmistä kerrostumista (ei pelkästään fyysisistä olemuksista).
***
Suomen kirkolle näyttää koituvan suuria ongelmia siitä, että
ihmisten parista löytyy yksilöitä, joiden luonnollinen vetovoima poikkeaa tavanomaisesta. Valtiovallan päätösten mukaan
näiden solmimia parisuhteita tulisi kohdella yhtäläisesti, mutta kirkko laitoksena tuijottaa yhä kaukaiseen Mooseksen lakiin,
jossa sanotaan: ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi.”
Kaikkien muiden ilmentymien voidaan väittää lähteneen ”Jumalan ulkopuolelta” tai olevan ”sairaalloisia tiloja”. Ne aiheuttavat ainakin hämmennystä ja leventävät jakolinjaa liberaalien
ja vanhoillisempien välillä, koska ilmiölle ei kristillisistä lähteistä löydetä järjellisiä syitä.
”Itämaiden tietäjät” selittäisivät poikkeavuuksien johtuvan siitä, että syntyvän persoonallisen ihmisyyden sisäisessä (sielullisessa) perustassa tapahtuu jaksottaisia polaarisia muutoksia,
joista johtuen muuttuvaan polariteettiin (sukupuoleen) syntyvän persoonan tajuntaan heijastuu aikaisemman jakson erilaatuinen kumulatiivinen vetovoima (virheellinen identiteetti).
Tällainen ajatusmalli edellyttää tietenkin ajatusta ”sielun ennalta olemisesta (pre-eksistenssiä)”, jollainen (mm. Origenek-
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sen edustama) näkemys kumottiin kristillisen kirkonkin piiristä
lopullisesti vasta Konstantinopolin kirkolliskokouksessa v. 553.
***
Sielullisen olemuksen ennalta olo ei sinänsä edellytä persoonan
jälleen syntymää. Sielullinen perusta ainoastaan kokoaa ja sisäistää ihmisyyden pitkän ajan kokemuksia ja antaa aineksia
kunkin syntyvän persoonallisuuden sisäiseksi lähtökohdaksi
(erilaisia taipumuksia kehitettäviksi edelleen). Sielulkinen olemus toimisi siten pitkäaikaisen, jatkuvan tietoisuuden evoluution välineenä.
***
Vihkiminen tai vihkimättä jättäminen eivät kuitenkaan Uuden
testamentin mukaan kuulu lainkaan alkuperäisten kristillisten
ydinkysymysten piiriin, vaan ovat puhtaasti sosiaalisia toimia,
jotka kirkko on vasta myöhemmin ottanut suorittaakseen.
Perheen perustamiseen osallistuminen on luonut kirkon jäsenyyden suhteen jatkumon, jota lapsikaste ja rippikoulu vahvistavat ja josta irtautuminen on sosiaalisen paineen johdosta vaikeata (tai on aikaisemmin ollut täysin mahdotonta).
***
Katolinen kirkko pitää kaikkein tiukimmin kiinni ajatuksesta
avioliiton elinaikaisuudesta ja tuottaa usein tarpeetonta tuskaa
niille, jotka eivät kerta kaikkiaan sovi elämään yhdessä. Paavi
Fransiscus näyttäisi kuitenkin edustavan hieman aikaisempaa
liberaalimpaa kantaa ja törmää tietenkin vanhoillisten piirien
vastarintaan.
***
Yhdessä olo ja yhteisöllisyys sinänsä ovat tietenkin ihmisille
tarpeellisia, koska ne tarjoavat mentaalisen olemuksen kehitykselle riittävän monipuolisen virikeympäristön. Avioliitto – tai
minkä muotoinen parisuhde hyvänsä – luo (ihmispopulaation
jatkumisen lisäksi) persoonallisuuden kasvulle aineksia ja täydennystä (useimmille yksin oleminen ei sovellu).
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Yhteisöllisyys on lähes välttämätöntä tavanomaisten yhteisten
asioiden hoidossa, jotka luovat perusturvaa jokapäiväiseen elämään. Hengellisten asioiden kohdalla ongelmia syntyy silloin,
kun hengellinen yhteisö kasvaa isoksi ja laitostuu, jolloin sille
yleensä laaditaan ”kaikille yhtäläisesti soveltuvat” säännöt, eli
ns. tunnustukset. Näiden puitteisiin rajoittuu sitten ”ainoa oikea” tie taivasten valtakuntaan (ns. pelastusoppi).
Liikkeen laajentumisen ja laitostumisen myötä kadotetaan helposti hengellisyyteen pyrkimisen todelliset tavoitteet. Hengelliseltä kannalta katsoen yhteisöiden jäsenyydet ja inhimilliset parisuhteet – laadusta riippumatta – eivät ole kovin merkittäviä.
Ainoa todella merkittävä ”parisuhde” on inhimillisen saattaminen takaisin jumalallisen yhteyteen tai ykseyteen. Tästä asiasta
ollaan periaatteessa varsin yksimielisiä myös eri uskontokuntien kesken – kristillisiä pelastusnäkemyksiä on tosin ”liudennettu” varsin muodolliselle tasolle (malliin: joka uskoo ja kastetaan, pelastuu).
Valitettavasti näyttää jopa siltä, että osa papistostakin on vaihtanut Uuden testamentin hengelliset tavoitteet pelkkiin sanallisiin tunnustuksiin, joihin sitoutumisen vakuutetaan automaattisesti johtavan ylösnousemukseen – viimeistään viimeisenä
päivänä.
Todellisen hengellisen tavoitteen kadottamista ja vaihtumista
käsitteellisiin symboleihin on tapahtunut jo Jeesuksen itsensä
aikana. Tuomaan evankeliumin kirjausten mukaan hän arvosteli aikansa uskonnollisia johtajia siitä, että nämä ”olivat ottaneet tiedon avaimet ja kätkeneet ne. Itse he eivät ole menneet
sisälle (löytäneet henkistä) eivätkä ole päästäneet sisälle niitäkään, jotka olisivat sinne halunneet (Tuom. 39).” ”Voi fariseusta! Hän on kuin koira, joka makaa härkien seimessä. Se ei syö
itse eikä anna härkienkään syödä (Tuom. 102).”
Hengellisyyttä ei kuitenkaan voida määritellä saati rajoittaa sanallisten käsitteiden puitteisiin, koska henki on tunteet ja ajatukset ylittävä olemuksellinen tai pikemminkin periolemuksel-
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linen tila. Todellisuudessa se voi avautua vasta silloin, kun koko
mentaalinen olemus on ”rauhan tilassa”, mihin Vuorisaarnan
yksi autuaaksi julistettu piirre perustuu (autuaita ovat rauhan
tekijät).
Evankeliumin julistaminen voi tietenkin asiallisesti suoritettuna ja ymmärryksen kautta suodatettuna avartaa ihmisten käsitteellisiä näkemyksiä, mutta liian ”tiiviiksi tallottuna” se kaventaa heidän oman ajattelunsa sisällöttömiksi kehäpäätelmiksi. Parhaimmillaan inhimillisten rajoitteiden on määrä raueta,
jolloin vasta todellinen viisaus voi virrata ja avata koko Pyhän
Hengen temppelin sisäisesti ja suoraan tiedostettavaksi, pysyväksi tilaksi.

48. Pelastuksesta

Yleisimmässä mielessä pelastuminen käsitetään välttymisenä
joltakin epämiellyttäväksi koetulta asialta – on se sitten luonteeltaan konkreettista tai mielen aluetta koskevaa.
Ihmisyhteisöiden konkreettiselle toimintasektorille on rakenneltu pelastuslaitoksia, -palveluita ja -joukkoja, sairaaloita ja
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hoitolaitoksia, joiden tehtävänä on huolehtia ennen muuta ihmisten fyysisen puolen varjelusta.
Mielen alueella toimii mm. pelastusarmeijan, kirkon, uskontokuntien ja mielenterveyshuoltoon keskittyviä sekä kulttuurin
piiriin luettavia organisaatioita. Kristillinen kirkko lupaa tosin
ehdollisen pelastuksen sekä mielelle (tajuisuudelle) että fyysiselle olemukselle.
***
Konkreettisista pelastustapahtumista voidaan saada todisteita
uutisista ja potilaskertomuksista. On tietenkin huomioitava se,
että fyysisen puolen pelastamiselle näyttäisi jossakin vaiheessa
tulevan vastaan ylitsepääsemättömät rajat.
Hengellisten piirien esittämät pelastukset jäävät useimmiten
uskon tai subjektiivisten todistusten varaan. Lisäksi ne määritellään yleensä ikuisiksi (kuten myös niiden ulkopuolelle jäämiset).
***
Wikipedia määrittelee uskonnollisen pelastusajatuksen sellaiseksi, missä ihminen pelastuu Jumalan hänelle hänen ”luonnollisen syntisyytensä” johdosta määrittelemästä rangaistuksesta takaisin Jumalan yhteyteen eli taivaaseen.
Toinen vaihtoehto olisi niin sanottu kadotus, josta ainakin luterilaisen näkemyksen mukaan voidaan pelastua ainoastaan
uskomalla kristinuskon perustajaksi määriteltyyn persoonaan,
Nasaretin Jeesukseen, sekä hänen suorittamaan sovitustyöhön
ja ylösnousemukseen.
Roomalaiskatolinen tulkinta sisältää lisänä kuoleman jälkeisen
kiirastulitilan, jossa syntinen sielu voi ainakin lievissä tapauksissa puhdistautua maallisista epäpuhtauksistaan.
***
Wikipedia väittää, että raamatun terminologiassa sielu viittaisi ihmiseen (holistisena) kokonaisuutena, kun se myöhemmis-

205

sä vaiheissa on ”populaareissa tulkinnoissa” käsitetty sisäiseksi
olemukseksi.
Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä ”holistinen” näkemys on myöhäisempi kuin lihallisenkin kehon (taivaaseen)
mukaan ottava (ks. Otavan Ensyklopedia/kuolema/Laasonen).
***
Jeesuksen ylösnousemuksen tulkinta konkreettiseksi, fyysisenkin kehon henkiin herättämiseksi, lienee osa evankelistojen itsensä rakentamaa kerrontaa. Jeesuksen ylös noussut olemus
kuvataan yleensä selvästi fyysisestä poikkeavaksi (hätinä tunnistettavaksi).
Kirkollisissa piireissä korostetaan usein Johanneksen evankeliumin kohtaa, missä epäilevä Tuomas on pantu konkreettisesti
koskettelemaan Jeesuksen kehoa. Johannes lienee tosin rakentanut episodin ainoastaan korostamaan sitä, ettei konkreettinen läheisyys tai seuraaminen ollut niin tärkeätä kuin ajattomien asioiden välitön tiedostaminen omassa sisäisyydessään
– usko ilman ulkoisia uskon kohteita.
***
Wikipedia erittelee lähinnä kristillisiä pelastusnäkemyksiä,
joissa korostetaan joko armon, uskon tai Kristuksen merkitystä – katolisten ottaessa mukaan myös opin kiirastulesta. Tällaiset korostuserot voidaan luokitella lähinnä makuasioiksi, ellei
esim. uskolle haeta käsitteen syvimpiä merkityksiä välittömänä
omakohtaisena tietoisuutena (uskosta, toivosta ja rakkaudesta
ks. esim.Ristin Johannes: Hengen yö).
***
Pelastuminen juutalaisuudessa määritellään Wikipediassa pelkästään ”kansalliseksi hyvinvoinniksi”, jossa yksilöiden kuoleman jälkeinen kohtalo jää vaille huomiota.
Näkemys on pahasti yksinkertaistettu. Juutalaiset saattavat tosin pitää itseään pelkän kansallisuuden ja sen historian nojalla
Jumalan suhteen erikoisasemassa (omaisuuskansana). Kuoltu-
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aan hän saattaa tuonelassa kohdata Mooseksen ja joutua näkemään rikkomuksensa tämän antamia lakeja kohtaan. Kärsittyään hän kuitenkin voisi päästä osalliseksi kaikesta hyvästä (tosin kovin maallisesti määritellystä).
***
Kristinusko ”peri” juutalaisuudesta ajatuksen sijaissovituksen
mahdollisuudesta sekä äärettömän suvaitsemattomuuden kaikkia poikkeavia näkemyksiä kohtaan.
***
Wikipedian mukaan islamilainen pelastusnäkemys muistuttaa
kristillistä ainakin taivastavoitteen suhteen. Hekin ovat tulkinneet paratiisinsa kovin lihallisesti. Joidenkin näkemysten mukaan siellä on miespuolisen kehonsa uhraajaa odottamassa
joukko neitsyitä (miehet eivät aina huomaa, että ”käyttövälineet” tuli tuhotuksi).
Perusnäkemys marttyyriuden autuuttavuudesta on tosin alun
perin lainattu suoraan kristinuskosta.
***
Kristinuskoa ja islamia vanhempien uskontojen pelastusnäkemyksistä Wikipedia ei mainitse mitään. Saattaa olla niin, että
sivusto on asian suhteen samalla kannalla kuin Kristinusko.fi.
Sivuston kirjoittajan mukaan hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa ”pelastus” merkitsi nirvaanisen tilan saavuttamista,
jonka kristityt kovin mielellään (tahallaan) tulkitsevat ”tyhjiin
raukeamiseksi – jopa kristittyjen määrittämäksi helvetiksi”
(helvetti on tosin tyhjyyttä ikävämpi vaihtoehto, koska se kuvataan ikuisena kärsimyksenä).
Kirjoittaja kehtaa jopa väittää, että buddhalaisuus on ateistinen
oppi, koska sen jumalakäsitys ei ole yhtä ihmismäinen kuin kristityillä (jotka ovat omaksuneet sen suoraan juutalaisten Vanhasta Testamentista). Buddhalaisilla oli tosin Jeesuksen kanssa hyvin samantapaista elämänfilosofiaa suosittanut perustaja,
Gautama Buddha.
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Mikäli oppi pyrkisi vain kaiken ”annihilaatioon”, olisi omituista, että mm. Dalai Laman kirjassa ”Opetuksia elämästä” kerrotaan jopa kahden laatuisista ylösnousemusruumiista (sambhokaya ja nirmanakaya, ks. Madhiamikan avain).
Hiemankin tarkempi tutustuminen itämaisiin näkemyksiin
saattaisi johtaa päätelmiin, joissa kristillinen, inhimillisistä kuvitelmista puhdistettu näkemys taivaasta hengen ykseytenä alkaisi muistuttaa itämaista, ajallisista ehdollistumista vapautunutta sisäistä ja pysyvää olemisen tilaa.
Lisäksi lienee syytä ottaa vakavasti kaikissa evankeliumeissa
esiintyvä Jeesuksen itsensä vaatimus, jonka mukaan ihmisen
tuli kadottaa katoavainen elämänsä – raueta sen suhteen tyhjiin – että hän voisi sisäisesti vaihtaa sen (Jumalan armosta) katoamattomaan (elämään itsessään – nirvanaan).
Useat kristitytkin opettajat (mm. mestari Eckhart ja Böhme)
vertasivat Jumalaa ”tyhjyyteen” pyrkiessään korostamaan sitä,
ettei Jumala Itsessään ollut ”sitä tai tätä” – mitään ajallisin käsittein määriteltävissä olevaa.
***
Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä Paavali vakuuttaa, ettei
liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus
peri katoamatonta. Mikäli kristinuskon tärkein tulkitsija on käsittänyt oikein, lienee täysin turhaa puhua lihallisen kehon (tai
edes siihen samastuvan mielen) ylösnousemuksesta (epäilijät
kysyköön asiasta haudankaivajilta).
***
Suomessa kesän suuret uskonnolliset joukkokokoontumiset todistavat, että perinteiselle tunnustukselliselle uskonmuodolle
löytyy vielä verraten paljon seuraajia.
Tavanomaisen kirkollisuuden piirissä seurakuntalaisten näkemykset saattavat olla jo väljähtyneitä, mikäli niitä on ylipäänsä vaivauduttu omakohtaisesti edes pohtimaan. Monet tyytyvät
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muutamiin seremonioihin, joita kirkko on polvesta toiseen tarjonnut elämän kohokohtien juhlistamiseen.
***
Ajatusta pelastumisesta tulisi uskontojenkin pohjalta miettiä
vapautumisena aikaan samastuvan tajunnan rajoittumisesta
menneen, nykyisen ja tulevaisuuden (ohimenevyyden) puitteisiin.
Vapautuminen ei merkinne (kuten helposti ajatellaan) kehon
vanhenemisen lakkaamista ja ajallisen elämäntavan venymistä loputtomaksi, vaan tietoisuuden irtautumista kaikesta sellaisesta, joka on syntynyt ehdollistumisesta peräkkäisiin ja ohimeneviin ilmiöihin (perisyntiin).
***
Mitä tulee erilaisiin näkemyksiin ihmisten pelastusmahdollisuuksista, olisi ehkä jo korkein aika tarkastella niitä avoimesti ja ennakkoluulottomasti, jolloin niiden ydinteemoissa voitaisiin havaita huomattavasti enemmän yhteisiä piirteitä kuin
eroavuuksia.
Ihmiskunnan historia on täynnä kauheita todistuksia siitä, mitä
pienten erilaisuuksien korostaminen voi aiheuttaa.
Yhteisesti sovittuja näkemyksiä (tunnustuksia) on usein puolustettu kiivaasti (jopa verisesti), vaikka osa niistä olisi rakentunut hyvin heikoille perustuksille.
Hengellisissä asioissa ensimmäinen vaatimus on täydellinen rehellisyys ja riittävä avoimuus, jolloin ”leilit” eivät pääse kovettumaan niin, etteivät ne siedä mitään entistä todellisempaa.
Hengellisiä asioita ei milloinkaan voida esittää sellaisina kuin
ne itsessään ovat, koska henki on luonteeltaan ajaton ja jakamaton – ei käsitteellinen.
Ihmisen tajuntaa voidaan ohjata – mikäli ihminen itse sallii sen
ohjautua – henkisyyden suuntaan sanallisen opastuksen, vertauskuvien ja seremonioiden kautta, kunhan konkretisoinnis-
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sa ei sentään ajauduta tuulivoimalla toimiviin rukousmyllyihin
saakka.

49. Pikakurssi synnistä

Synnistä puhuttaessa nousee helposti ensimmäisenä mieleen Mooseksen
kirjan kymmenen käskyä,
eli luettelo siitä, mitä ihmisen ei saisi tehdä. Vanha Testamentti esittää
käskyt suoraan Jumalalta tulleina, vaikka ne löytyvät lähes sellaisinaan jo
paljon vanhemmista lähteistä.
Seitsemän kuolemansyntiä on kirkon piirissä syntynyt luettelo, jonka ahkerina kehittelijöinä toimivat mm. Gregorius Suuri
500-luvulla ja Tuomas Akvinolainen 1200-luvulla.
Niin sanotut syntiluettelot keskittyvät ihmisen toimintoihin –
eivät toimintojen perustaan, josta vasta löytyisi itse käsitteenkin perusta.
Synnin juuria voidaan etsiä esim. tulkitsemalla luomiskertomusta ja rinnastamalla sitä Uuden testamentin ydinopetuksiin.
Kristillinen käsitys perisynnistä tarkoittaa periaatteellista eroa
Jumalasta, jonka sanotaan johtuvan Aadamin lankeemuksesta
Eevan väärästä puusta tarjoaman omenan houkuttamana. Kertomus on allegoria, joka kuvaa ihmiskunnaksi muotoutuvan
olentokunnan tajunnan suunnassa tapahtunutta muutosta sisäisestä ja välittömästä ulkoiseen ja välilliseen.
Ennen tätä olivat syntyneet aika ja tila, joihin voitiin ulkoisesti
samastua ja takertua. Ihmisyydessä oli Eevan myötä tapahtu-
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nut jo ensimmäinen jakautuminen, jota sinänsä voidaan pitää
syntinä – erottumisena alkuperäisestä jakautumattomuudesta,
Jumalasta.
Hyvän ja pahan tiedon (ei ajattoman elämän-) puu kuvaa suhteellisen tajunnan syntyä, joka nojaa kaikessa vastakkaisuuksien muodostamaan ilmiökenttään eikä enää havaitse mitään
sellaisena kuin se on muuttumattomassa ydinolemuksessaan
– Sanassa (Logoksessa) tai äärimmillään Jumalassa.
Periaatteellinen synnin määritys on siten hyvin yksinkertaista: se on samastumista ulkoisiin ilmiöihin ja omaan persoonalliseen, erilliseen olemukseensa. Konkreettiset syntiluettelot
juontuvat pääasiassa ihmisten omasta tarpeesta luoda yhteisöelämään järjestystä.
Ongelmia syntyy synti-käsitteen soveltamisessa käytäntöön.
Uusi Testamentti antaa määrittelyyn hyvin soveltuvia kriteereitä, kehottaen ensiksikin ottamaan pääasiallisen etsimisen
kohteeksi taivasten valtakunnan ja etsinnän keinoiksi itsensä
unohtamisen, ristinsä kantamisen ja opetusten toteuttamisen
jokapäiväisessä elämässä. ”Ihmisyyden loppututkintoon” pitäisi vielä kyetä karistamaan itsestään kaikki samastumiset katoavaisen elämän ilmiöihin, että jotakin todella katoamatonta voisi
esteettä syntyä ihmisen sisäiseen olemukseen.
Vuorisaarnan hengellisen köyhyyden vaatimus edellyttää sisäistä vapautuneisuutta kaikesta ulkoisesta ja omasta minäkeskeisyydestään. Lasten kaltaisuus ilmentää vastasyntyneen kaltaista täydellistä ehdollistumattomuutta maallisiin asioihin – sellaista viisautta, joka tulee suoraan ylhäältä, valkeuksien Isältä,
jossa ei ole muutosta, vaihteen varjoa. Tällainen viisaus tai välitön tietoisuus ei ole inhimillisen kokemuksen puutteellista ja
suhteellista tuotetta (riivaajien viisautta).
Vuorisaarna antaa myös hyvin lyhyen synnittömyyden määritelmä: ”Olkaa täydelliset!” Seppä Höggman viitannee hieman samaan suuntaan sanoessaan Ukko Paavolle: ”Yksi sinulta puut-
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tuu ja sen mukana kaikki – Kristuksen sisällinen tuntemus!”
Paavali edellytti ”Kristuksen pukemista ylleen.”
Syntikäsitteen käytäntöön soveltamisessa törmätään lisäksi siihen ongelmaan, että syntilistoihin lukeutuvat pahat työt saattavat ajan mittaan tuottaa myös hyviä hedelmiä. Ihminen voi
joutua kohtaamaan tekojensa seurauksia tai oivaltaa itse niitä
katsellen omat puutteensa – ja ryhtyy sitten (synnintuntoisena)
niitä määrätietoisesti korjaamaan.
Kreikan synti-käsite, hamartia, kuvaa yritystä osua kohdalleen.
Yritys kuitenkin epäonnistuu usein, minkä ei tietenkään tarvitse estää yrittämistä uudelleen, sillä ”joka aamu on armo uusi.”
Mestari Eckhart totesi, ettei kannattaisi katua edes kuoleman
syntejä, mikäli ne osaltaan olivat johtamassa Jumalan Pojan
syntymään sielun korkeimmassa olemuksessa – täydelliseen
vapautumiseen synnin ja kuoleman alaisuudesta.

50. Poimandres

Poimandres-sana vaikuttaa hyvin
kreikkalaiselta. Sen on tulkittu tarkoittavan esim. ihmisten paimenta,
koska se on Corpus Hermeticumina tunnetun, ihmisen sisäistä kehitystä koskevan kirjoituskokoelman
ensimmäisenä osan nimike.
Nykyisin on kuitenkin tultu siihen
tulokseen, että nimen alkuperä on
egyptiläinen ja että se merkitsee
Ra’n viisautta – eli Jumalan kaltaista viisautta.
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Hermeettinen kokoelma sisältää 18 tutkielmaa, jotka eivät keskity paljonkaan metafyysiseen filosofiaan, vaan kohdistuvat ennen muuta henkisen elämän käytännölliseen puoleen. Opetus
annetaan yleensä dialogien muodossa, joissa Hermes Trismegistos johdattelee oppilaitaan salattuun viisauteen.
Nimenä Hermes Trismegistos muodostuu kreikkalaisen Hermeksen ja egyptiläisen Thot’in yhdistelmästä. Molempien jumalien toimenkuvaan kuuluivat maagiset asiat ja sielujen ohjaaminen tuonpuoleiseen. Yhdistelmä voisi periaatteessa kuvata ”kolmesti suurenmoista salaista tietoa tai olemusta” – tai kolmen merkittävän muutosvaiheen kautta saavutettavaa täydellisen puhdasta, henkistä tietoisuutta.
Alkuperäisten Hermetica-kirjoitusten on arvioitu syntyneen
300 eaa. ja 100 jaa. välisenä aikana, ja ne tunnettiin varsin hyvin ensimmäisinä vuosisatoina. Teoksen kirjoittajia ei tiedetä,
mutta heitä on todennäköisesti ollut useita. He samastivat itsensä enemmän egyptiläisiin kuin kreikkalaiseen perinteeseen.
Teos nousi suosioon sen jälkeen, kun siitä v. 1471 ilmestyi Marsilio Ficinon latinalainen käännös. Kirjan ajatukset vaikuttivat
suuresti renessanssiajan ajatteluun ja kulttuurin kehitykseen
sekä herättivät kiinnostusta erityisesti alkemiaan ja magiaan.
Muiden muassa filosofi, teologian tohtori Giordano Bruno ja
humanisti Pico della Mirandolaammensivat siitä vaikutteita.
Otteita Poimandreksesta:
”Vain totuus on ikuinen ja muuttumaton. Se on siunauksista
ensimmäinen, mutta sitä ei ole maan päällä. Jumala saattaa tosin joskus lahjoittaa joillekin kyvyn ymmärtää taivaallisia asioita ja totuutta. Mikään maan päällä ei ole todellista, koska se
on altista muutoksille, pilaantumiselle ja uusille yhdistelmille.
Ihminen sinänsä ei ole todellinen, koska vain se, mikä on saanut olemuksensa itsestään ja pysyy muuttumattomana itsenään on totta.
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Maanpäälliset asiat ovat vain totuuden heijastumia ja kuvan
kaltaisia jäljitelmiä – eivät todellisia.
Kuolema on joillekin ihmisille paha asia ja saa heidät kauhun
valtaan, koska he ovat tietämättömiä siitä, että se merkitsee
ainoastaan ruumiin tuhoutumista – olento sinänsä ei kuole.
Henki kohoa (asteittaan ja ajan mittaan) taivaaseen tullakseen
lopulta harmoniaksi.
Ensimmäisellä tasolla se jättää kyvyn kasvaa ja vähentyä, toisella laiskuuden ja voiman tehdä pahaa, kolmannella petollisuuden ja aistillisuuden, neljännellä pohjattoman kunnianhimon, viidennellä ylimielisyyden ja äkkipikaisuuden, kuudennella epärehellisen omistamisen kaipuun sekä seitsemännellä
epäoikeudenmukaisuuden.”

Totuuden korostus näkyy myös Johanneksen evankeliumin 8.
luvussa, jossa sen sanotaan vapauttuvan ihmisen kaikista elämän ja kuoleman luomista kahleista.
Ruumiin palaaminen maahan, jonka aineksista se on rakentunut, ja hengen palaaminen (ennemmin tai myöhemmin) takaisin jumalalliseen alkuperäänsä ei tietenkään ole mikään uusi
ajatus. Se ilmenee myös Saarnaajan 12. luvussa:
”Ja tomu palajaa maahan, niin kuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.”

Hieroglyfien arvoituksen ratkaisija, egyptologi Jean-François
Champollion esitti Corpus Hermeticuksesta, että maailmassa
ei ollut yhtään ryhmää, joka olisi yltänyt maineessa, voimassa,
oppimisessa ja mahdollisuuksissa samaan kuin hermeettisten
kirjojen laatijat.
Hänen päätelmänsä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä hermeettisten esittämät ideat löytyvät lähes identtisinä myös buddhistisista ja brahmalaisesta kirjallisuudesta, jota tosin Champollionin aikoihin ei osattu lukea. Maallisten asioiden epäto-
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dellisuus ja aistien harhanomaisuus ovat sekä Kapilan että Vyaasan filosofioiden ydinteemoja, jotka löytyvät myös Buddhan
neljästä totuudesta.
Poimandreksen mukaan inhimillisestä tulee seitsemän vaiheen
jälkeen (sisäisesti) jumalallinen. Itämaiset puhuisivat ihmisen
saavuttavan eriasteisten vihkimysten kautta Nirvanan, joka ei
todellakaan tarkoita tyhjiin raukeamista, vaan pikemminkin
yhdistymistä täydellisyyteen – jossa Johanneksen evankeliumin
mukaan ”Isä ja minä olemme yhtä.”

51. Pyhäin yhteys, pyhä yhteinen seurakunta

Kristillisessä uskontunnustuksessa vannotaan (Matt.
5:34 vastaisesti) muun muassa uskoapyhäin yhteyteen
ja pyhään yhteiseen seurakuntaan.
Pysähdytäänkö
koskaan miettimään, mitä
Pyhäin yhteys tarkoittaa?
Onko se vain pyhiksi ja hyviksi luokiteltujen ihmisyksilöiden kokoontumista jonnekin, vai jokin täysin toisen
laatuinen yhteyden tila?
Periaatteessa käsitys pyhäin yhteydestä nojannee ikivanhaan
uskomukseen siitä, että inhimillinen tajunta voi muuntua aivan
toisen laatuiseksi. Silloin se ei nojaa ulkoa tulleisiin virikkeisiin,
vaan havaitsee välittömästi asioiden todellisen (aikaan ehdollistumattoman) ydinolemuksen.
Tällainen tieto ei ole kulttuurin luomaa sivistystä, vaan perustuu kansojen parissa olleiden”tietäjien” havaintoihin. Ihmiset
ovat huomanneet, että jotkut harvat ja valitut ovat kyenneet
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hankkimaan sellaista tietoa, johon ei tavallisin keinoin päästä
käsiksi.
Kaikki sisäisin keinoin esiin tuleva informaatio ei tietenkään
kumpua pyhäin yhteydestä, vaan nojaa yksilöllisiin psyykkisiin
kykyihin, joihin sekoittuu helposti koetun elämän ehdollistumia ja ennakkokäsityksiä (inhimillistä epäpuhtautta ja tietämättömyyttä).
***
Pyhäin yhteys edellyttää pyhää yhteydenpitäjää, riittävän puhtaan tietoisuuden saavuttanutta yksilöä. Monet niin sanotut selvännäkijät ja meediot toimivat pääsääntöisesti psyykkisten tunne- ja mentaalisten tilojen piirissä.
Korkeampien mentaalisten ominaisuuksien ja kykyjen avulla
voidaan saada yhteys mm. ihmiskunnan kollektiivitietoisuuteen. Sellainen mahdollistaa eräänlaisen ”kaikki tietävyyden”,
mutta ainoastaan inhimillisen kokemisen tuottaman kollektiivisen tietoisuuden puitteissa (josta Carl Jung puhuu), joka perustuu menneeseen.
***
Mentaaliset, ajatuksiin sidoksissa olevat tilat ovat lähinnä pyhäin yhteyden ”esiasteita”, jollaisia pyhät voivat käyttää toimiessaan ja kommunikoidessaan (ajatusmuotoja tai tajunnan tiloja siirtäen) keskenään ja oppilaidensa kanssa inhimillisen olemisen tasolla.
***
Todellinen pyhäin yhteys toteutuu vasta henkisen tiedostamisen, olemisen ja olemuksen puitteissa, joka havaitsee itsessään
(”kuullen” Isältään, tai Isässään) välittömästi ja välityksettömästi kaiken ajattoman ydinolemuksen.
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Johanneksen evankeliumin ilmaisema Jeesuksen toive ihmisten suhteen: ”Jotta he yhtä olisivat,” luo toteutettuna sen perustan, jolta pyhäin yhteys olisi käsitettävissä:
se on niiden harvojen ja valittujen itsetietoista, välitöntä, ajatonta ja ehdollistumatonta tietoisuutta, jotka ovat tähän olemisen tilaan sisäisesti valmiit ja ylhäältä (armosta) oikeutetut.
Mestari Eckhart viittaa (omalta osaltaan) näiden harvojen ja valittujen tapaan saada tietoa sanoessaan:
”Eräs ihminen on täysin tietoinen tästä valosta. Heti kun hän
kääntyy Jumalaa kohti alkaa tuo valo loistaa ja hehkua hänen
sisässään, antaen hänelle ymmärryksen siitä, mitä tulee tehdä
ja mitä jättää tekemättä, sekä paljon opastusta asioissa, joista
hän ei aikaisemmin mitään tiennyt tai niitä ymmärtänyt.”
***
Pyhäin yhteydellä ei siten ole mitään tekemistä käsitteellisten
uskontunnustusten kanssa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö uskonnot voi (ja niiden tulisi) toimia astinlautoina ja
kannustimina niiden kaitojen teiden alkupäitä kohden, joille
kaikkien pyhitykseen pyrkivien askeleet sisäisen luonnon pakosta, ja ulkoisen elämän potkujen saattelemana, ohjautuvat.
***
Uskontunnustuksessa Pyhäin yhteyttä seuraa sanat: pyhä yhteinen seurakunta. Ilmaisu vaikuttavat keinotekoiselta jatkeelta: ellei sillä tarkoiteta, että vain todella pyhät (maallisista ehdollistumista vapautuneet) muodostavat puhtaasti henkisen
seurakunnan, jolla ei ole paljonkaan tekemistä kirkollisten seurakuntien kanssa.
Ei tarvita suurta tietämystä sen havaitsemiseen, etteivät kirkko
tai kirkot muodosta mitään yhteistä (saati katolista) seurakuntaa, vaan lukemattomia erillisiä ja keskenään erimielisiä ryhmittymiä ja yksilöitä.
Lisäksi ei tarvita suurta perehtyneisyyttä kirkkohistoriaan sen
toteamiseksi, kuinka paljon pahoja asioita kirkko (tai sen puit-
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teissa harjoitettu suvaitsemattomuus) on – monien hyvien ohella – saanut aikaan.

52. Pyhäinjäännös vai pelkkä jäänne
Oheisena Jaakob Vanhurskaan hopeinen uurna Santiago De Compostelassa.
Pyhän ja sen jäämistön ymmärrys edellyttää jonkinlaista käsitystä siitä, mikä
on pyhää. ”Maanläheisin”
ajatus lienee se, että kaikki
ihmisten pyhäksi määrittelemä on pyhää muutenkin
kuin vain ihmisten subjektiivissa kuvitelmissa.
Pyhä lienee todellisuudessa
jotakin, jota ei voida määritellä, koska se ei ole käsitteellinen asia, vaan pysyy
itsessään kaiken ajattelun
ulottumattomissa.
Pyhä olisi tämän käsityksen mukaan sellaista, joka on kaiken ilmenevän aluton ja loputon perusta – jota kristillisissä puitteissa kutsutaan Jumalaksi.
Pyhä edellyttänee muuttumattomuutta, jollaista aineellisen
maailman puitteissa ei voida löytää.
Jumaluus on käsitteellisessä mielessä määritelty kolminaisuudeksi, joka on kuitenkin erottamaton ykseys. Jumaluuden jako
kolmeen (tai useampiin) aspektiin esiintyy jo kristillisyyttä varhaisemmissa uskonnoissa.
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Raamatun molemmat osiot määrittävät pyhyyden lähtökohdan
ainoastaan Jumalaan kuuluvaksi. Kaiken olevaisen alku on kuitenkin Jumalassa, mistä syystä ihmiset voivat parhaimmillaan
tulla sisäisesti osallisiksi pyhittämällä ensin itsensä, pääsemällä
käsiksi Jumalan pyhiin salaisuuksiin, tai Paavalin sanoin ”antamalla ruumiinsa (olemuksensa) eläväksi ja pyhäksi Jumalalle
otolliseksi uhriksi.”
Paavalin ehdotus nojaa näkemykseen, että Jumalan Henki
”asuu” jossakin ihmisyyden syvimmässä olemuksessa. Henkinen alkuperä on siten jäänyt mahdollisuudeksi johonkin ihmisyyden tavallisesti tuntemattomaan tai latenttiin olemuspuoleen, johon ihminen voi omalta osaltaankin kurottautua ”riisumalla pois omat lihalliset näkemyksensä elämästä.”
Paavalin kirjeiden nojalla jotkut hänen perustamiensa seurakuntien jäsenistä todella saavuttivat omakohtaisen henkisen tilan. Hän osoittaa useita kirjeitä seurakuntien pyhille ja uskoville, joista jälkimmäiset olivat ehkä vasta aloittamassa tai kulkemassa omaa ”pyhiin tai pyhään vaellustaan.”
Ennen kristinuskon syntyä on joitakin poikkeuksellisia ihmisiä
pidetty pyhinä monissa uskonnoissa (kuten hindulaisuudessa
ja buddhalaisuudessa) ja laajennettu pyhyyden jatkuneen myös
näiden yksilöiden maallisissa jäänteissä tai heidän koskettamissaan asioissa ja paikoissa.
Kristinusko määritti pyhäksi tai ylipyhäksi Nasaretin Jeesuksen
sekä huomattavan määrän hänen myöhempiä seuraajiaan lähtien apostoleista askeetteihin, kirkon johtajiin ja marttyyreihin.
Katolisen kirkon piirissä kehiteltiin myöhemmin sanallisia
määritelmiä, joiden nojalla joku voitiin julistaa pyhäksi eli kanonisoida. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa henkilö julistetaan Jumalan palvelijaksi, seuraavassa kunnianarvoisaksi. Tarvitaan vielä jokin ihmeteko tai marttyyrikuolema, että persoona
voidaan lisätä pyhimysluetteloon.
Pyhiksi julistamisen tarve itsessään pohjautunee siihen, että ihmisten on helpompaa kohdistaa huomionsa ja palvontansa jo-
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honkin sellaiseen olemukseen, josta he voivat muodostaa mielikuvia oman elämänsä pohjalta.
Monille pyhimyksille on osoitettu omat erityisalueensa, joissa
ilmeneviin ongelmiin ja tarpeisiin ihmiset voisivat kääntyä heidän puoleensa. Ihmiset ovat ajatelleet, että pyhiä voidaan lähestyä parhaiten näistä jääneiden jälkien eli pyhäinjäännösten
läheisyydessä.
Pyhäinjäännösten ”arvoasteikossa” tärkeimpiä olivat kokonaiset ruumiit, niitä alempia olivat ruumiin kappaleet ja henkilöön
kiinteästi kytkeytyvät esineet ja materiaalit.
Reliikit on käsitetty (ja käsitetään yhä monissa kulttuureissa)
konkreettisina siltoina Jumalaan.
Tämä ihmisten kaipaus on synnyttänyt etenkin keskiaikana lukemattomia, mitä ihmeellisimpiä taruja. Väitetään, että enkelit
ovat kuljettaneet Jakob Vanhurskaan ruumiin Espanjaan Santiago de Compostellaan, jonne on muodostunut tänäkin päivänä käytetty pyhiinvaellusreitti. Katedraalissa on Jaakobin luille
hopeinen uurna (otsikkokuvassa).
Joidenkin näkemysten mukaan Espanja katsottiin sopivaksi
vaelluskohteeksi siitä syystä, että Jerusalemiin oli liian vaikea,
Roomaan turhan helppo päästä. Ajatus viittaa siihen, että henkisiin tavoitteisiin pääseminen katsottiin vaikeaksi asiaksi, jota
voitiin siten edistää myös konkreettisen rasituksen kautta (joka
tietenkin saattaa hieman hiljentää mieltä).
Bulgariassa on Pyhän Johanneksen saari, josta on löydetty osa
pääkalloa ja oikean käden rystyluu. Tutkijoiden mukaan luut
todennäköisesti kuuluvat jollekin Lähi-idästä tulleelle miehelle, jota paikalliset pitävät selvänä todisteena siitä, että kyseessä
täytyy olla Johannes Kastaja.
Johanneksen pään kerrotaan löytyvän myös eräästä Damaskoksen moskeijasta, ja hänen oikean kätensä (jolla Johannes kastoi
Jeesuksen) sanotaan löytyvän varsin monista paikoista, joista
yksi sijaitsee ortodoksiluostarissa Montenegrossa.
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”Myöhempien pyhien” kohdalla ruumiin osat voivat tietenkin
olla aitoja. Saksalaisen abbedissan, Hildegard Bingeniläisen,
luut on sijoitettu Eibingenin pääkirkkoon. Erikoista hänen kohdallaan on se, että hänen kanonisointiinsa kului aikaa yli 800
vuotta.
Jos pyhien ruumiita ja ruumiinosia löydetään ”monistettuina”
hyvin kaukana toisistaan, löydetään heihin liittyviä esineitä vielä monin verroin runsaammin.
Esimerkiksi Jeesuksen ristin kappaleita löytyy ”laivalasteittain.”
Eräs mystisimmistä esineitä on ns. Graalin malja, johon yhden
legendan mukaan Josef Arimatialainen olisi laskenut Jeesuksen verta, tai jota Jeesus itse olisi käyttänyt viiniastiana viimeisellä ehtoollisella.
Tarina maljasta on liitetty kuningas Artturin ritareihin, jotka etsivät tätä voimallista esinettä Graalin linnasta.
Toinen ristiinnaulitsemiseen liittyvä legendaarinen ja mystinen
esine on roomalaisen sotilaan, Longinuksen keihäs (jolla lävistettiin Jeesuksen kylki). Väitetään, että sen omistava armeija
olisi keskiaikaisen legendan mukaan täysin voittamaton.
Yksi omituisimmista uskomuksista nojaa arabialaisen apokryfisen lapsuusevankeliumin kertomukseen Jeesuksen ympärileikkauksesta, jossa hänen esinahkansa puhdistettiin ja laitettiin
alabasterilippaaseen Marialle luovutettavaksi. Noin kahdeksansadan vuoden päästä näitä esinahkoja alkoi ilmaantua Euroopassa lukuisiin kirkkoihin ja luostareihin. Kuningas Kaarle
Suuri luovutti yhden niistä kiitokseksi kruunauksestaan paavi
Leo kolmannelle.
Vielä nykyisinkin kiistellään ns. Torinon käärinliinoista, joiden
väitetään olevan lähtöisin Jeesuksen haudasta, jonka tarkasta
paikasta tai edes hautaustavasta ei ole nykyisen tutkimuksen
mukaan kovin vakuuttavaa näyttöä.
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Jo paljon ennen kristinuskoa ihmiset ovat pitäneen joitakin
paikkoja pyhinä ja rakentaneet niihin temppeleitä suorittaakseen omia palvontamenojaan. Kristillisiä kirkkoja sijoitettiin
myöhemmin osaksi vanhoille palvontapaikoille tai pyrittiin löytämään sellaisia, jotka edistäisivät ”sydämen ylentämistä Jumalan puoleen.”
Kaikkialla on temppeleiden mallille, paikalle ja asemoinnille
laadittu tarkkoja ohjeita, joiden todelliset, ikivanhat perusteet
ovat saattaneet täysin kadota. Paikannuksille voidaan tietenkin
etsiä loogisia tai esteettisiä perusteita, mutta niille saattaa löytyä myös syvempiä tekijöitä, jotka ilmenevät ainoastaan niihin
herkistyneiden ihmisten olemuksille.
Kun sitten jokin paikka on valittu palvontaan tai esine sellaisen
kohteeksi, on mahdollista, että ihmisten psyykkinen energia jollakin tavoin kumuloituu ja sitoutuu kohteeseen. Mikäli näin tapahtuu, saattaa tästä koostumasta saada itseensä lisäystä joku
vastaavassa tarpeessa oleva tai siihen virittymään kykenevä.
Niin sanottuja talismaaneja on aina käytetty tuomaan onnea tai
suojelemaan pahalta. Niihin on tietoisesti (siunauksien, rituaalien ja loitsujen kautta) pyritty kytkemään energioita tai joitakin
näkymättömiä voimia, joita ns. pyhäinjäännöksissä katsotaan
usein olevan luonnostaan ”pyhien luonnollisena perintönä.”
Sitä mukaa kun tieteellisestä maailmankuvasta ja materialismista on muodostunut yleinen uskonto, on luottamus pyhäinjäännöksiin ja talismaaneihin lähes täysin hävinnyt. Häviö lienee täydellisintä luterilaisissa piireissä, joissa pyhimysten palvonta lakkautettiin jo yli 400 vuotta sitten.
Suomalaiset olivat katolisen kirkon vaikutuksen alaisina noin
400 vuotta, mutta varsinaisesti suomalaisperäisiä pyhimyksiä
ei tänä aikana syntynyt, vaan ne ”adoptoitiin” kirkon historiasta.
Lähinnä suomalaisuutta oli tietenkin Lallin surmaamaksi sanottu piispa Henrik, jonka olemassaolo on tosin nykyisin asetettu hieman kyseenalaiseksi (ei ole löytynyt pitäviä historialli-
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sia todisteita). Useissa vanhoissa kirkoissa on säilynyt keskiaikaisia pyhimyksen kuvia (puuveistoksia), joita puhdasoppisuuden tultua ei haluttu hävittää muuta kuin ihmisten mielistä.
Isonkyrön keskiaikaisen, Laurentiukselle pyhitetyn kirkon puuveistoksia
Parin viimeisen tuhannen vuoden aikana ihmiset ovat uskoneet
mitä uskomattomimpiin tarinoihin, joihin nykyajan sivistyneinä itseään pitävät ihmiset suhtautuvat suurin varauksin.
Ihmeellisten tarinoiden totena pitämisen ei tietenkään tarvitse
olla pahaksi. Sellainen saattaa pitää mielen monessa muussakin
suhteessa avoimena ja joustavana niin, että ihminen ei huku ulkoisen elämän nopeissa muutoksissa.
Muutama puhtaasti symbolinen tai jopa täysin keksitty tarina
ei ole kaiken tämän muutoksen keskellä haitaksi, vaan käynee
jopa edistämään ihmisen luovaa ajattelua – ja siten hänen sisäistä vaellustaan Paavalin mainitsemaa ”eläväksi tekevää henkeä kohden.”
Pyhiin – tai pikemminkin pyhään tai pyhyyteen (koska pyhässä ei ole erotusta) – vaeltaminen on kuitenkin todellisuudessa
pääosin sisäinen prosessi. Mikäli ruumiin rasittaminen (konkreettiset vaellukset) tai ylevien mielikuvien synnyttäminen ja
ylläpito sitä edistävät, niin kaikki on hyvin – kunhan ulkoiset
toimet eivät muodostu pääasioiksi, niin että henkistymisen korvautuu hengästymisellä ja tietoisuuden avautuminen hetkellisillä tunnekuohuilla.
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53. Pyhästä ja pahasta arkuudesta

Hengellisyyttä hipovista keskustelufoorumeista voitaisiin päätellä, että mitä vaikeampi teema on kyseessä, sitä vähemmän
keskustelua ja kannanottoja siitä syntyy. Ulkoiseen elämään
liittyvistä toimista ja käsitteistä voidaan keskustella, mutta sisäiseen elämään liittyvistä ilmiöistä (kuolema mukaan lukien)
ei synny rakentavaa vuorovaikutusta.
Olemmeko me suomalaiset henkisissä asioissa niin arkoja ja
neuroottisia, ettemme uskalla ottaa kantaa silloin, kun asiat
ylittävät tavanomaisuuden rajat?
Mitä me pelkäämme: Jumalaa, toisiamme, itsemme alttiiksi
saattamista, vai kaikkea samaan aikaan?
Vielä 60 vuotta sitten lapsia saatettiin pelotella Jumalalla varoittamalla, että Hän heittää kuumalla kivellä, elleivät lapset
muutoin pysy kurissa ja etenkin äidin nuhteessa. Nykyisin sellaisesta saisi sakkoja ja joutuisi maksamaan korvauksia lapselle
aiheutetusta henkisestä kivusta ja särystä.
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Ei liene mikään ihme, jos ns. suurilla ikäluokilla yhä ilmenee
hengellisten teemojen yhteydessä jonkinasteista ”pyhää arkuutta”. Kouluissa ei yleensä kehotettu laatimaan kyseisistä asioista kovin omaperäisiä tulkintoja, käytiin vain läpi muodolliset
ydinasiat sananmukaisesti tulkiten.
Nykyiset nuoret saattavat jo alkaa muistuttaa englantilaisia, joille mikään ei näytä olevaan niin pyhää, ettei sitä voitaisi kääntää
ylösalaisin. Englantilaiset ovat tehneet pilaa mm. kerjäläismunkeista jo 700 vuotta sitten, kuten mm. Chaucerin Canterburyn
kertomukset elävästi osoittavat.
***
Pelottomuus saattaa olla hyvä lähtökohta, mikäli sen takaa löytyy kestävä arvopohja.
Vapaan kasvatustavan (etenkin vapaan kasvattamattomuuden)
omaksuneet vanhemmat eivät näytä aina kiinnittävän riittävää
huomiota siihen, että lapsista kasvaisi vastuullisia, rajat luonnostaan tiedostavia ja itsestään huolehtimaan kykeneviä kansalaisia.
Omanedun tavoittelusta ja kaiken mukavan välittömästä vaatimisen oikeutuksesta on tullut itsestään selvyys. Sietokynnys
vastusten suhteen on pudonnut niin alas, että kasvattajat joutuvat jopa pelkäämään lasten aggressiivisia reaktioita.
On saatettu ajatella, että lapset saavat traumoja rajojen asettamisen yhteydessä, tai sitten on vain menty yli siitä, missä aita
on matalin.
***
Ajattelu, jonka pitää pysyä tiukasti aikaisempien ajatusmuotojen määrittelemillä urilla, ei ole varsinaista ajattelua. Sellainen
tekee tajunnasta eräänlaisen magnetofonin, joka tallentaa toisten sanomat sellaisinaan. Tällainen automaattinen, konemainen omaksuminen johtuu usein ihmisten hengellisestä laiskuudesta, arkuudesta tai harjoituksen puutteesta.
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Ajatteleminen muistuttaa ruokailua siinä, että on työläämpää
valmistaa ruoka perusaineksista kuin tyytyä valmiiseen pikatai jopa roskaruokaan. Omaehtoisen ajattelun alkeet lähtevät
siitä, että toisten ajatuksista ja omista aikaisemmista kehitelmistä keitellään ja kypsytellään – ottamatta heti avuksi ”pyhiä
reseptikirjoja” – omia näkemyksiä ja niistä myöhemmin syvenevää ymmärrystä.
***
Me ihmiset vakuutamme usein, että meillä on todella selkeä
ymmärrys asioista, jonka puitteisiin voimme helposti suhteuttaa kaikki asiat. Todellisuudessa meillä perustavissa asioissa
lienee pääosin lainattuja ajatuksia, joiden pohjalta reagoimme
asioihin ja tilanteisiin joko rationaalisesti, tai jonkin puolustusmekanismin värittämin ja vääristämin tavoin.
Tähän voidaan tietenkin huomauttaa, ettei perimmäisiä uskonnollisia, ajallisuuden takaisia ydinasioita voida edes vääristelemättä supistaa ajatusmuodoiksi, koska ne ilmenevät itsenään
ainoastaan kokonaisvaltaisessa ja erillistymättömässä tietoisuudessa (jossa Isä ja minä on yhtä).
Ne eivät ole tunneasioita, eivätkä edes tunneälyä, vaan jotakin
sellaista, joka saattaa tulla tietoiseksi, kun kaikki mielenliikkeet
vaipuvat täydelliseen hiljaisuuteen.
***
”Pyhä arkuus” on tietenkin paikallaan siinä, ettei vakavista asioista tehdä liian nopeita johtopäätöksiä, tai ettei käsityksiä valeta sementtiin, vaan jätetään niihin ”saumapaikkoja paremman totuuden varalle.”
Jeesus itse opetti tätä kehottaessaan olemaan vannomatta mitään, ennen kuin muuttumaton todellisuus avautuisi sisäisesti
kaiken ajalliseen ehdollistuneen (maallisen ja syntisen) tuolla
puolen.
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”Paha arkuus” ilmenee usein siten, ettei vakavia asioita haluta
lähestyä, vaan kasataan niiden eteen niin paljon toimintaa ja
virikkeitä, että ne pysyvät pois tietoisuuden kentästä. Näin voidaan toimia ainakin siihen saakka, kunnes kenttä syystä tai toisesta supistuu niin, ettei vakavilta asioilta enää voida välttyä.

54. Pythagoras

Useimmat tunnistavat historiasta Kreikan Samos-saarella noin vuonna 582 eaa. syntyneenPythagoraksen nimen,
monet ovat jopa joutuneet tekemisiin hänen suorakulmaisesta kolmiosta tekemänsä teoreeman kanssa.
Paljon harvemmat ovat tutustuneet hänen muihin toimiinsa.
Pythagoraksen opettaja oli niin
sanotun joonialaisen luonnonfilosofin, Anaksimandros. Hän
puolestaan oli saanut oppinsa ensimmäisenä tieteilijänä ja yhtenä Kreikan seitsemästä viisaasta pidetyltä Thales Miletoslaiselta.
Ilmeisesti juuri Thales kehotti Pythagorasta hakemaan syvempää filosofista oppia egyptiläisiltä papeilta. He myös muuttivat
hänen alkuperäisen kreikkalaisen nimensä, Mnesarkhoksen,
nykyisin tunnettuun muotoon, joka tarkoittaa ”Jumalan tuntijaa” tai ”tiedon kokoajaa.”
Pythagoras oli Egyptissä noin 15 vuotta, jonka jälkeen hänen
kerrotaan käynyt myös Babyloniassa.
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Palatessaan takaisin Samokselle perustamaan filosofista koulua, hän oli jo noin 50-vuotias. Saarella olosuhteet eivät kuitenkaan olleet tyrannimaisen hallitsijan takia toiminnalle lainkaan
suotuisat, joten Pythagoras siirtyi Etelä-Italian Krotonin kaupunkiin, johon hän perusti kuuluisaksi tulleen koulunsa, ”sodaliteettinsa.”
Koulu sai alkunsa Pythagoraan pitämistä luennoista, joista tuli
niin suosittuja, että kaupungin senaatti kiinnostui asiasta ja rakennutti kaupungin ulkopuolelle toimintaan tarvittavat, jatkuvasti laajentuvat tilat.
Millainen tämä koulu sitten oli?
Se oli ensiksikin avoin sekä miehille että naisille, mutta kaiken
kansan opinahjoksi sitä ei todellakaan voida kutsua – eikä se
sellaiseksi ollut edes tarkoitettu.
Opetussuunnitelma sisälsi toki lukemista ja muistiharjoituksia,
uskontoa, aritmetiikkaa ja geometriaa, kuin myös liikuntaa ja
yhteisiä ateriointeja. Ohjelmaan kuului lisäksi perusteellisia filosofisia opintoja ja musiikkia, jota sovellettiin jopa sairauksien
lievittämiseen.
Koulu vaati kuitenkin aivan toisen asteista sitoutumista kuin
useimmat nykyiset oppilaitokset. Kyse oli sisäoppilaitoksesta,
jossa luovuttiin yksityisestä omistamisesta, siirryttiin kasvisravintoon ja kieltäydyttiin paljastamasta oppeja ulkopuolisille.
Koulu ei ollut mikään omavarainen työleiri, joten sen ylläpito
edellytti oppilailta myös jonkin verran varallisuutta.
Nykyisin puhuttaisiin varmaan eliittikoulusta. Koululle varallisuutensa luovuttanut sai tosin kaiken takaisin, mikäli hän ei
kouluun soveltunut tai joutui eroamaan. Oppilasmäärän arvellaan olleen 600 ja 2000 välillä.
Tytöt ja pojat kasvatettiin toisistaan erillään, jolloin mm. tytöille tähdennettiin äitiyden ihannetta. Tulosten kerrotaan olleen
erinomaisia.
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Koulu jakautui varsin jyrkästi kahteen osastoon, alempaan ulkoiseen ja ylempään sisäiseen. Alempaankaan ei otettu kaikkia
halukkaita, vaan heille järjestettiin kokeita, joilla pyrittiin heti
alkuunsa karsimaan vaatimuksiin todennäköisesti soveltumattomat. Hakijaa saatettiin tarkkailla salaisesti ja panna merkille
jopa se tapa, jolla tämä nauroi, koska tapa kertoi jotakin persoonan luonteesta.
Koulussa ei suvaittu minkäänlaista metelöintiä, ei liioin riitelyä
saati tappeluita. Pythagoraan mukaan voimien mittelyssä menestyminen ja toisten alistaminen eivät ole lainkaan tavoiteltavia ominaisuuksia.
***
Alussa oppilaalle suotiin jonkin verran vapauksia, mutta joidenkin kuukausien kuluttua hänet asetettiin kokeisiin, joissa nähtiin hänen rohkeuttansa. Niistä viimeisessä oppilas suljettiin
yksinäisyyteen vedelle ja leivälle. Hän saattoi saada suoritettavakseen (hieman Zen-buddhismi koania muistuttavan) täysin
mahdottoman tehtävän. Muutaman tunnin toivottoman aivotyön jälkeen hän pääsi tovereidensa joukkoon, joiden tehtäväksi
oli voitu antaa hänen pilkkaaminen.
Tällaisen testin tarkoituksena oli koetella oppilaan luonteen
laatu. Mikäli hän suhtautui tilanteeseen rauhallisesti ja nöyrästi, hän pääsi jatkamaan varsinaisena oppilaana, tosin vielä ulkopuolisena. Oppilaan tuli nyt keskittyä ainoastaan kuuntelemaan
ja miettimään asioita. Hän ei saanut ainakaan kahteen vuoteen
ottaa kantaa tai ryhtyä väittelemään. Sopeutumattomat oppilaat erotettiin välittömästi.
***
Koulutus ei kuitenkaan rakentunut pelkästään Pythagoraan varaan. Se oli järjestetty niin, että edistyneemmän oppilaat saivat opastaa toisia, sillä opettaessaan ihminen joutuu selvittämään asiat itselleen paremmin kuin vain kuunnellen. Tässä on
joiltakin osin samoja piirteitä kuin esim. suomalaisessa varusmiesjohtajien koulutuksessa – samaa oli myös yhteinen varhai-
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nen herätys ja ulos meno (Krotonassa tosin jokainen käveleskeli
mietteissään yksinään) ja sen jälkeinen aamupala.
***
Kun ulkoisen koulun vaatimukset oli täytetty, saattoi oppilas
siirtyä sisäiseen osastoon, jossa oli useita eri asteita. Sielläkin
edistyneemmät oppilaat toimivat alkuvaiheissa opettajina. Vasta toisessa vaiheessa oppilas pääsi Pythagoraan itsensä oppiin.
Jokaista oppilasta tarkkailtiin yksilönä, sillä pyrkimyksenä oli
antaa kullekin sellaisia tehtäviä, joihin hänellä oli parhaat luontaiset edellytykset.
***
Krotonan koulun tarkoituksena ei ollut pelkästään tuottaa eri
aloille tietäviä ja taitavia työntekijöitä, vaan kasvattaa kasvattajia, jotka sekä esimerkillään että tietoisuudellaan voisivat edistää koko ihmisyyden syvimpien tarkoitusten toteuttamista.
***
Luonnontieteissäkin pythagoralaiset pääsivät varsin pitkälle,
eikä edes maan kiertoliike ollut heille vieras ajatus – yli 2000
vuotta ennen Kepleriä ja Galileita.
***
Filosofiassa pyrittiin kuitenkin huomattavasti pidemmälle kuin
tavallisessa korkeakoulutuksessa. Oppilaan katsottiin voivan
yksilöllisesti opastettuna ja suurin ponnistuksin saavuttaa perimmäisten asioiden välitön tietämys tai pikemminkin tietoisuus.
Siihen saattoi lisäksi liittyä tuntemattomien sielullisten voimien
avautuminen. Tällaisten harvinaisten tilojen saavuttaneita kutsuttiin Teleioksiksi eli täydellisiksi – jollaisten seurassa apostoli
Paavalikin kertoi puhuvansa ”Jumalan salattua viisautta.” Näillä oli ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Pythagoraan koulun äärimmäisenä tavoitteena oli siten tuottaa
tavanomaisen ihmiskäsityksen ylittäviä persoonia, jotka kyke-
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nisivät Paavalin sanoin hengessään tai henkenä tutkimaan ”Jumalan hengen syvyyksiä.”
***
Koulun ulkoisista eettisistä näkemyksistä saattaa saada jonkinlaisen kuvan ns. Pythagoraan 71 kultaisista säkeistä, joiden autenttisuutta ei tosin ole voitu todentaa. Ne kuuluvat kuitenkin
samaan filosofiseen perimään, joten joitakin Hierokleen kirjaamia otteita niistä voidaan tässä nostaa esiin.
1. ohjeena kehotetaan palvomaan (yli kaiken, kuten Raamatussakin) kuolemattomia jumalia tai jumaluutta. Raamatusta poiketen jumalista puhutaan monikossa, kun kreikkalainen perinne jakoi jumalallisen eri ominaisuuksien perusteella moninaisuudeksi (jollaisesta Mooseksen kirjoissakin on epämääräisiä
viitteitä, ”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä”).
4. ohje kehottaa (neljännen käskyn tapaan) kunnioittamaan
vanhempiaan ja lähimpiään, ja
5. ohje kehottaa viisaan Siirakin tapaan tekemään muista ihmisistä ystävikseen sellaiset, jotka eroavat toisista hyveellisyytensä ansioista.
7. ohje kehottaa välttämään vihan tunnetta, 10. ylensyömistä,
laiskuutta ja aistillisuutta.
11. ohje kieltää kaiken pahan tekemisen sekä toisten ollessa läsnä että myös yksinäisyydessä.
12. ohje kehottaa – synoptisten evankeliumien ja Jaakobin kirjeen tapaan – kantamaan oma osansa kärsivällisesti ja nurisematta.
32. ja 33. ohje kehottavat pitämään huolta myös ruumiillisesta
terveydestä kiinnittämällä kohtuullisesti huomiota ravintoon
ja liikuntaan.
38. ohje kehottaa välttämään ahneutta ja pikkumaisuutta sekä
pyrkimään kaikessa kohtuuteen. Periaatteessa pyrkimys lienee
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samansuuntainen kuin Vuorisaarnan ”hengellisen köyhyyden”
ihanne.
40. - 44. ohjeet antavat oivallisen neuvon käydä ennen nukkumaan ryhtymistä avoimen kriittisesti läpi menneen päivän
kaikki omat toimet.
60. ohje neuvoo alistumaan omalle kohdalleen tuleviin väistämättömiin asioihin, jolloin ei synny jatkuvaa sisäistä taistelua.
Tämä tulee varsin lähelle evankeliumien ”pahan vastustamattomuuden periaatetta.”
63. ja sitä seuraavat ohjeet toteavat ihmisten olevan pohjimmiltaan jumalallisia, ja että pyhä luonto voi paljastaa heille salaisuutensa, jonka jälkeen ihmiselle tulee mahdolliseksi täyttää
kaikki jumalalliset käskyt. Tämä lienee lähellä evankeliumin
kehotusta etsiä ensin taivasten valtakunta, jonka löytymisen
myötä muu tulee löydetyksi.

Loput ohjeista koskevat ihmisen kaikkien olemuspuolten puhdistusta. Niissä kehotetaan Jaakobin kirjeen tapaan antamaan
ohjat sille viisaudelle ja ymmärrykselle, joka tulee suoraan ylhäältä.
***
Viimeisessä vaiheessa ihminen riisuu päältään kuolevaisen olemuksensa (samastumisensa kuolevaiseen) ja avautuu tilaan,
jossa kuolemalla ei enää ole valtaa hänen todellisen olemuksensa suhteen.
***
Pythagoraan yleviin periaatteisiin rakentuvan koulun kohtaloksi tuli kateus, tietämättömyys ja kostonhalu. Fanaattiset demokratian kannattajat uskoivat mielellään Chilon-nimisen miehen
pahoja puheita. Mies itse oli turhaan pyrkinyt kouluun. Kostoksi hän yllytti senaattia pythagoralaisia vastaan esittämällä vääristeltyjä tietoja koulun toiminnasta ja tarkoituksista. Kansakin
saatiin nostettua koululaitosta vastaan sellaiseen raivoon, että
he polttivat rakennukset, surmasivat ja karkottivat siellä olijoi-
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ta. Pythagoras siirtyi Metapontioniin, jossa hän kuoli vähän yli
80-vuotiaana.

55. Pääsiäisestä

Pääsiäistä alettiin kristillisissä
piireissä viettää jo 100-luvulla, hiljaista viikkoa vasta parisataa vuotta myöhemmin.
Juhla liittyy juutalaisuuteen,
jossa sitä vietetään Egyptin
orjuudesta pääsemisen muistoksi.
Suomenkielinen nimitys on Mikael Agricolan uudissana, joka
tarkoittanee paastonajasta ”pääsemistä”. Agricolan sana muistuttaa myös hieman juhlan hebreankielistä vastinetta, Pesahin,
josta monet kielet ovat johtaneet omat nimityksensä (kuten venäjän pasha ja ruotsin påsk).
Englannin ja saksan nimitykset (Easter ja Ostern) ovat muinaisgermaanisia ja liittyvät aamuruskon jumalattareen, jonka
kreikkalainen vastine on Aurora.
Aamuruskon jumalatar löytyy jo vedalaisesta käsitteistöstä, jossa se näyttäisi ainakin sisäisesti tulkiten liittyvän kristilliseen
näkemyksen ylösnousemuksesta, koska ihmiskunta voi aamuruskon jumalattaren nousevassa valossa vedalaisen käsityksen
mukaan tiedostaa koko olemuksensa ja saavuttaa lopulta totuuden.
Pääsiäinen on käytännössä yhdistetty esikristilliseen luonnon
heräämistä huomioivaan kevään juhlaan. Nykyisin sitä kuvaavat mm. narsissit, rairuoho, pääsiäistiput ja pajunkissat. Kananmunaa käytetään eri puolella maailmaa hedelmällisyyden
vertauskuvana.
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Pääsiäiseen on suomalaisessa (pohjalaisessa) perinteessä liitetty myös ”pimeyden voimien” aktivoitumista. Pahojaan tekeviä
trulleja ja noitia karkotettiin kokkojen avulla – tosin juhlan vakavat piirteet ovat aikojen saatossa syrjäytyneet hauskanpidon
tieltä.
Pääsiäistä edeltää hiljainen viikko, jota vietetään eri tavoin
Kristuksen kärsimysten muistoksi. Varsinainen pääsiäinen alkaa vasta sunnuntaina, jolloin juhlan teemana on Kristuksen
ylösnousemus.
Pääsiäistä voitaisiin periaatteessa viettää mistä tahansa kasvua
ja toteutumista estävästä asiasta vapautumisen juhlana. Juutalaiset viettävät sitä konkreettisen vapautumisen muistoksi, kristityt oman Herransa kuolemasta vapautumisen merkiksi.
Jeesuksen kärsimysten ja kuoleman voittamisen vaikutukset on
ulotettu koko ihmiskuntaa koskevaksi pelastustapahtumaksi,
jonka yksilöllinen kohdentaminen edellyttää ennen muuta asian todeksi uskomista.
Kristillisissä piireissä on tosin aina löytynyt pieni oppositio,
joka on lisäksi edellyttänyt asian omakohtaista todeksi elämistä
– Kristuksen pukemista ylleen, sisäiseksi olemuksekseen.
Tällaisen näkemyksen pohjaksi voidaan Uudesta Testamentista
poimia lukuisia kohtia, joista selvin lienee Johanneksen evankeliumin esittämä Jeesuksen toive ihmisten pääsemisestä aivan
samaan ykseyden tilaan, missä hän itse Isänsä suhteen sisäisesti jo oli.
Vuorisaarna ei sekään ”anna päästötodistusta” tavallisille hyville ja hyväuskoisille ihmisille, vaan edellyttää kaikesta maallisesta irtautunutta (hengellisesti köyhää) taivaallisen Isän kaltaisuutta.
Elämänsä kadottaminen todellisen (pysyvän) elämän saavuttamisen ehtona ei sekään tapahtune pelkkien sanallisten ajatusmuotojen muodollisen omaksumisen kautta, vaan edellyttää kaiken turhan pois elämistä, ”tuhlaajapojan matkan” ja sen
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loppuvaiheen – kaidan tien – kulkemista aina ahtaalle portille
saakka.
Portti kuvattaneen ahtaaksi juuri siinä mielessä, ettei mikään
ulkoisen elämän ehdollistama (ajallinen) voi päästä sen läpi,
kaikki sellainen on kyettävä karistamaan kuljetun tien oheen.

56. Raamatun näkemyksiä avioon
kelpaamattomuudesta

Evankeliumeissa ei puhuta juuri mitään avioliitosta tai yleensäkään parisuhteesta. Matteuksen 19. luvussa löytyy sentään jotakin avioon liittyvää.
Luvun 12. jakeessa mainitaan
kolme seikkaa, jotka tekevät
ihmisestä ”avioon kelpaamattoman” – ainakin Jeesuksen aikaisen käsityksen mukaan.
1. Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka,
ovat avioon kelpaamattomia,
2. ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi,
3. ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi.”

Edellä oleva Matteuksen evankeliumin teksti koskettaa lähinnä
perinteisiä miehen ja naisen välisiä liittoja – ns. heterosuhteita.
Monet ensimmäiseen luokkaan kuuluvista, evankeliumien kirjoitusaikaan ja paljon sen jälkeen ”avioon kelpaamattomista”
elävät nykyisin avoimestikin ja laillisesti avioliiton kaltaisissa
parisuhteissa.
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Tekstiä edeltää kohta, missä Jeesus toteaa, ettei naimattomuus
sovellu kaikille – ”ainoastaan niille, joille se on suotu.” Toteamus viittaa siihen, että naimattomuus sinänsä ei ole mikään
keino saavuttaa jotakin henkistä. Naimattomuudesta saattaa
tulla pakoton, luonnollinen tila silloin, kun kaikki mielen ja kehon vetovoimat ovat kadottaneet vaikutuksensa. Tila on silloin
pikemminkin seurausta ”taivasten valtakunnan sisäisestä läheisyydestä” kuin menetelmä lähestyä sitä.
Kyseessä ei silloin tietenkään ole mikään hormonitoiminnan
poikkeus, kuten biseksuaalisuus tai aseksuaalisuus (ei-seksulaalisuus), vaan täydellinen sisäinen ”immuniteetti” kaikkia ulkoisia virikkeitä ja nautintoja kohtaan.
***
”Vanhassa merkityksessään” ensimmäiseen naimakelvottomuuden kategoriaan voitaneen lukea kaikki sukupuoliselta suuntaukseltaan poikkeavat (heterosuhteisiin kykenemättömät), joiden sisäinen vetovoima on ulkoisen puolen kanssa syntymästä
saakka selvässä ristiriidassa.
Mistä tällainen ristiriita voisi syntyä?
On väitetty, että se on yksilön tietoinen, usein perverssiksi kuvattu valinta tai sitten vääränlaisen kasvatuksen ja mallien synnyttämä luonnoton tila. Tällaiselle näkemykselle ei kuitenkaan
löydy pitäviä perusteita, koska suurin osa ”kaapista tulleista”
kertoo kokeneensa ristiriidan jo pienestä saakka – täysin kasvatuksesta riippumatta.
Lienee myös hyvin kyseenalaista väittää, että erehtymättömäksi kuvattu Jumala olisi vahingossa antanut syntyvälle tajunnalle vääränlaatuisen kehon. Tällainen huolimattomuuden ajatus
nousee vahvasti esiin, mikäli ajatellaan, että Jumala itse luo valmiiksi jokaisen syntyvän persoonan kaikki olemuspuolet. Luoko Hän vastaavasti erikseen jokaisen mikrobin ja heinänkorren,
vai löytyykö kaiken ilmennee takaa ajallisia jatkumoita?
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Eräs selitys nojaa siihen, että persoonallisen olemuksen sisäiset
taipumukset (ainakin osa niistä) eivät rakennu tyhjästä, vaan
heijastuvat jonkin aikaisemman kokemusketjun kumulatiivisista ominaisuuksista.
Tällaisen ”sielullisen olemuksen ennalta oleminen” on kristillisyyden alkuaikoina ollut täysin hyväksytty ajatus. Se hylättiin
vasta Konstantinopolin kirkolliskokouksessa v. 553, mutta sitä
läheneviä tulkintoja on myöhemminkin esiintynyt ja esiintyy
yhä kirkon piirissä (saati sen ulkopuolella).
Joissakin perinteissä esitetään, että useat erilliset ja peräkkäiset
persoonalliset olemukset saavat aineksensa niille yhteisestä sielullisesta olemuksesta, ja että siitä peräkkäin syntyvät persoona-sarjat ovat pitkän aikaa sukupuoleltaan samaa.
Jossakin vaiheessa ulkoisen persoonan sukupuoli kuitenkin
vaihtuu, että sielullinen olemus saisi sen myötä monipuolista
kokemusta – ja tässä muutosvaiheessa aikaisemman pitkän kokemussarjan heijastus aiheuttaa sen, että syntyvä persoona tuntee saaneensa aivan vääränlaatuisen kehon.
Persoonan kannalta tilanne saattaa tuottaa suuriakin vaikeuksia, mutta sielullisen olemuksen kannalta se lienee vain yksi ”rikastuttava kokemus”, josta persoona saa aikanaan oman hyvityksensä.
Tällaista voidaan tietenkin pitää pelkkänä mielikuvituksellisena
spekulaationa, mutta monet spekulaatiot ovat aikojen saatossa osoittautuneet oikean suuntaisiksi – tai ainakin lohdullisemmiksi kuin ajatus, että koko elämä on vain julmaa ja tarkoituksetonta sattumaa.
”Sielullista ennalta olemista” voidaan perustella analogisesti
(vastaavuuksiin nojaten) sillä, että myös persoonan ulkoinen
olemus (keho) on tulosta lukemattomien sukupolvien geneettisestä perimästä ja siinä tapahtuneista muutoksista.

237

Ensimmäiseen luokkaan kuulunevat myös synnynnäisesti aseksuaaliset persoonat, sekä osa vakavasti vammaisista.
***
Toiseen luokkaan kuulunevat ainakin ns. eunukit (miehiä, joilta
on poistettu kivekset, joskus myös sukupuolielimet) ja 1600- ja
1700-luvuilla vielä varsin yleiset kastraattilaulajat (miehiä, joilta oli poistettu molemmat kivekset lauluäänen pitämiseksi poikamaisena).
Tähän kategoriaan voitaisiin melkoisin varauksin sijoittaa myös
sellaiset, jotka yhteisö on ammatin tai sosiaalisen tilan nojalla
luokitellut kiinteään parisuhteeseen kelvottomiksi, kuten prostituoidut.
***
Kolmanteen luokkaan voitaisiin periaatteessa lukea katoliset
papit ja munkit, joiden ajatellaan harjoittavat selibaattia nimenomaan taivasten valtakunnan tähden. Todellisuudessa heistä
suurin osa ei tiedä, mikä on selibaatin alkuperäinen tarkoitus
ja mihin henkisen kehityksen vaiheeseen se kuuluu olennaisena
osana – ja mistä syystä (joten he kuuluisivat käytännössä lähinnä toiseen kategoriaan).
Katolisen kirkon papiston selibaattivaatimukset nojaavat raamatun sananmukaisiin tulkintoihin, mutta todennäköisesti papistosta ani harvat ovat todella ”tehneet itsensä (tai pikemminkin tulleet) taivasten valtakunnan takia avioon kelvottomiksi”.
Selibaatti tulee heille viran mukana – sisäistä kehitystä ajatellen yleensä aivan liian varhaisessa vaiheessa – ollen siten tarpeetonta, ellei suorastaan vahingollista (jopa ulkopuolisille).
Kirkon piirissä on usein yhdistetty niin sanottu perisynti siihen, että jokainen persoonallinen ihminen on saanut alkunsa
lihallisesta yhtymisestä – siinnyt synnissä. Tämä on täysin järjetön tulkinta, koska perisynti tarkoittaa ihmiskunnan tajunnan
suuntautumista ja samastumista ulkoisiin kohteisiin – pois Jumalasta.

238

Mikäli kaikki pidättäytyisivät sukupuolisuhteista, pysähtyisi
koko ihmisyyden selvästi keskeneräinen kehitys yhteen sukupolveen – ”elävään sieluun”, joka tosin saattaisi silloin näivettyä
lisävirikkeiden puutteesta eikä milloinkaan muodostuisi, Paavalia siteeraten, ”eläväksi tekeväksi hengeksi”!
***
Kolmanteen luokkaan lukeutuvat todellisuudessa ne harvat ja
valitut, joissa ei enää henkisen kehityksen aiheuttamien tajunnallisten muutosten johdosta ilmene minkäänlaisia tahdosta
riippumattomia vetovoimia, saati lisääntymisen tarvetta. Luova
aspekti toimii heissä täysin ei-fyysisellä tasolla ja -tavalla.
Matteus viittaa tähän harvinaislaatuiseen kolmanteen kategoriaan 22. luvussa:
”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan
he ovat niin kuin enkelit taivaassa.”

Jae tarkoittaa ja edellyttää sitä, että kaikki polariteetteihin luonnostaan kuuluva osittaisuus ja lisäyksen etsintä oman olemuksensa ulkopuolelta on lakannut. Mieli on tyhjentynyt kaikista
ajallisista ehdollistumistaan ja pysyy täydellisessä rauhan tilassa missä tahansa virikeympäristössä.
Jeesus todennäköisesti tarkoitti tämän tilan saavuttaneilla itsensä kaltaisia – yhden ja yhteisen Isän Poikia ja Tyttäriä.

57. Rukous – Herran nimen turhaan
lausumistako?

Niin sanotuista Mooseksen käskyistä toisena tunnetaan kehotus välttää rangaistuksen uhalla
Herran ja Jumalansa nimen turhaa lausumista (2. Moos. 20:7).
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Luther antaa sille hieman pelkkää sanaa laajemman selityksen:
”Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme Hänen
nimessään toivota pahaa, vanno, noidu, valehtele emmekä petä,
vaan huudamme Hänen nimeään avuksi kaikessa hädässämme,
rukoilemme, ylistämme ja kiitämme sitä.
Uusin raamatunkäännös esittää käskyn muodossa: ”Älä käytä
väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.”
Myöhemmässä kirkollisessa perinteessä käskyn on usein katsottu kieltävän Jumalan nimen turhan tai halventavan käytön.
Alun perin kielto koski kuitenkin lähinnä väärää valaa.
Pelkän nimityksen turhaan lausumisen ajatus on saattanut
kuulua juutalaiseen perinteeseen, koska Jumalan nimi oli ”lausumaton.” Kaikkeuden täydellistä ydinolemusta ei voida käsitteellisesti määritellä saati rajoittaa.
Juutalaiset ilmaisivat Jumalan nimen pelkällä kirjainyhdistelmällä JHWH. Se muuntui kansan keskuudessa Jahveksi. Alun
perin Jahvella lienee kuvattu Elin ja Aseran poikaa, joka vasta
myöhemmin syrjäytti kaikki muut jumaluudet.
***
Uuden Testamentin puolella Matteus (Matt. 5:34) ja Jaakob
(Jaak. 5:12) esittävät hekin ehdotonta pidättäytymistä vannomisesta sen ilmeisen seikan perusteella, että inhimillinen tietoisuus on miltei aina luonteeltaan suhteellista ja erehtyväistä.
Varoituksista huolimatta vannomista harjoitetaan yhä sekä
kirkollisissa että maallisissa piireissä. Papit antavat pappisvalan (-lupauksen), tuomarit tuomarinvalan, sotilaat ja ministerit omat valansa. Oikeudenkäynnissä todistajat joutuvat myös
vannomaan puhuvansa totta – kantajat ja vastaajat saavat tosin
”selittää asiat itsensä kannalta parhain päin.”
***
Suomalaisen kansan keskuudessa on ainakin aikaisemmin laajennettu toisen käskyn teemaa koskemaan myös kiroilua, jos-

240

sa tosin vain harvoin edes käytetään mitään Jumalaan liittyviä
sanoja. Lisäksi nykyajan ihmiset ovat tuskin edes tietoisia siitä,
mitä vanhan kansan tietäjät tarkoittivat voimasanoilla.
Kiroaminen ja manaaminen ovat aivan eri asioita kuin tavanomainen paheksutun sanavaraston käyttö. Kiroamisen tapaista
tai sellaisen ”esiastetta” harjoitetaan aina, kun ylläpidetään negatiivista ajattelua jotakin henkilöä tai asiaa kohtaan.
***
Uusi Testamentti nostaa myös esiin yhden tavallisimmista Jumalan nimen turhaan lausumisista: rukoukset, jotka sisältävät
itsekkäitä pyyntöjä tai ylipäänsä pyyteellisyyttä muodossa tai
toisessa.
Matteus kirjoittaa:
”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat,
jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden
kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan.”

Matteus viitannee siihen, että jumalallinen toimii myös sisäisesti – niin että jokin ihmisen tajuntaan kytkeytyvä olemus ottaa huomioon jokaisen kohdalla tärkeät ja oikeutetut asiat. Ihmisten tulisi lähinnä todeta: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi!”
Mestari Eckhart väittää eräässä saarnassaan:
”Me yritämme tehdä Jumalaa yötä päivää kuuroksi huudoillamme, ’Herra, tapahtukoon sinun tahtosi’ - ja kun Jumalan
tahto sitten tapahtuu, olemme me suutuksissa - mikä on väärin.”

Ihmisten on hyvin helppo päätellä, mikä tuottaa heille hetkellistä nautintoa ja iloa. Kaikkea sellaista he toivovat rukouksissaan
eli unelmissaan ja toiveissaan. Viikoittainen rukousten huipentuma lienee lottovoiton anominen, joka kuitenkin toteutuu ani
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harvojen kohdalla – ja tuottaa pysyvää onnea sitäkin harvemmille.
Ihmiset eivät osaa tai halua päätellä sitä, mikä olisi heille pitemmän päälle todella hyväksi eli edistäisi heidän sisäistä ihmisyyttään.
***
Matteus tosin kirjoittaa:
”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”

Arkinen havainto osoittaa, ettei asia ole näin yksinkertainen.
Ulkoiseen elämäänkin liittyvät anomukset toteutuvat vain harvoin, puhumattakaan sisäiseen liittyvistä, saati äärimmäisistä
asioista – ajattoman tietoisuuden avautumisesta.
Evankelista Johannes antaa viitteitä siitä, miksi anomukset eivät saa vastakaikua. Hän esittää edellytyksenä sen, että anojan
täytyy pysyä Kristuksessa – tavanomaista ihmisyyttä selvästi
ylevämmässä tietoisuuden tilassa.
Myös Jaakob nostaa esiin erään olennaiset seikan anomisesta:
”Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka
epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.”

Epäilys johtuu yleensä siitä, että ihminen epäilee (syystä) tajuntansa nojaavan aikaisempiin ehdollistumiin. Tietoisuus ei
pohjaudu tietoisuuteen asioiden todellisesta luonteesta. Tästä
syystä Jaakob kehottikin anomaan lähinnä viisautta, koska vasta todellinen omakohtainen henkinen tila voi tuottaa sellaisen
vakauden, josta käsin kaiken anotun on mahdollista toteutua.

242

58. Salomonin viisaus

Viisauden kirja eli Salomonin
viisaus kuuluu Vanhan testamentin apokryfiseen kirjallisuuteen, jota ei ole liitetty protestanttiseen eikä juutalaiseen
raamattuun (kuuluu katoliseen ja ortodoksiseen raamattuun).
Kirja ei ole kuningas Salomonin käsialaa, vaan sen on tuntematon hellenisti-juutalainen
kirjoittanut kreikaksi satakunta vuotta ennen ajanlaskun alkua.
Kirja voidaan rinnastaa Vanhan testamentin Saarnaajaan
ja Sananlaskuihin sekä apokryfiseenJeesus Siirakin kirjaan.
Sananlaskujen (kuten myös Jaakobin kirjeen) tapaan Salomonin viisaus korostaa Jumalalta suoraan kumpuavaa viisautta
kaikkea katoavaista arvokkaampana asiana.
***
Varsin monilta osin kirja on sidoksissa juutalaisten Mooseksen
kirjoihin, mutta yksilöllinen sisäinen avautuminen totuuteen,
vanhurskauttaminen, pysyy kuitenkin ihmisyyden tarkoitusten
toteutumisessa ydinajatuksena.
***
Kirjoitus tuo esiin viisauden ilmentymisen ehdot:
”Viisaus ei astu sisälle pahanilkiseen sieluun eikä ota asuntoansa ruumiiseen, joka on synnin vallassa.”
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Salomonin viisaus esittää tavanomaisesta, materialistisesta
ajattelutavasta nykyaikaiseen tieteellis-materialistisiin näkemyksiin hyvin soveltuvan kuvauksen:
”Sattumasta me olemme syntyneet, ja tämän elämän jälkeen
me olemme niin kuin meitä ei olisi ollutkaan. Savua on henkäys meidän sieraimissamme, ja ajatus on kipinä meidän sydämemme sykinnässä. Kun se on sammunut, raukeaa ruumis
tuhkaksi, ja henki haihtuu niin kuin kevyt ilma.”

Viisaus jatkaa epikurolaiseen tyyliin:
”Tulkaa siis ja nauttikaamme sitä hyvää, mikä saatavissa on,
käyttäkäämme kiireesti hyväksemme maailmaa niin kuin nuoruuden päivinä.”

Tämän päivän ”hengettömyyteen” sopii oivallisesti luonnehdinta:
”He eivät tunne Jumalan salaisuuksia, eivät toivo vanhurskauden palkkaa, eivätkä pidä minään nuhteettomien sielujen kunnialahjaa.”

Salomonin viisaus esittää luomisesta Johanneksen evankeliumin alun tapaan periaatteellisen (prinsiippisen) näkemyksen:
”Sillä Jumala loi ihmisen katoamattomuuteen ja teki hänet
oman olemuksensa kuvaksi.”

Siinä ihmisen ydinolemus hahmottuu ajattomuuteen täydellisyytenä (taivaallisena isänä), jollaista kohden ihmisten aikaan
ja tilaan muodostuvien, erilaistuneiden olemustenkin tulisi pyrkiä saavuttaakseen jälleen alkuperäisen pysyvyytensä.
***
Kirja esittää, ettei todellisen ja välittömän viisauden saavuttaneen tietoinen olemus kuole kehon mukana, vaan:
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”Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, eikä vaiva saavuta heitä. Tyhmien silmissä he tosin näyttävät kuolleilta, ja heidän eroansa täältä pidetään onnettomuutena, heidän lähtöänsä meidän tyköämme perikatona; mutta he ovat rauhassa.”

Vanhurskauden saavuttaminen kuvataan (Uuden testamentin
tapaan) vaikeaksi prosessiksi:
”Niin kuin kultaa sulatusuunissa hän heitä koetteli, ja niin kuin
uhrilahjan hän otti heidät vastaan.”

Muut eivät havaitse kehonsa jättäneitä viisaita konkreettisesti,
mutta nämä toimivat kuitenkin omasta tilastaan käsin:
”Sinä aikana, jolloin heitä etsiskellään, he loistavat kirkkaasti,
ja niin kuin kipinät oljissa he nopeasti rientävät.”

Salomonin viisaus korostaa (kreikkalaiseen tapaan) hyveen
merkitystä:
”Parempi on olla lapseton, mutta hyväavuinen, sillä hyveen
muisto on kuolematon, koska se on tunnettu sekä Jumalalle
että ihmisille.”

Kirja ei anna kovin suurta arvoa tavanomaiselle menestymiselle:
”Mutta jumalattomien suuri jälkeläisjoukko ei mitään hyödytä.
Äpärävesoista lähteneenä se ei syvälle juurru eikä pääse lujalle
pohjalle. Sillä vaikka se hetkiseksi työntää reheviä oksia, niin
tuuli huojuttaa sitä, koska se on epävakaaksi kasvanut, ja tuulten voima repii sen juurinensa irti.”

Juutalaisista näkemyksistä poiketen Salomonin viisaus ei näe
edes pitkää ikää kovin merkittävänä asiana, vaan toteaa:
”Mutta vanhurskas pääsee lepoon, vaikka hän varhainkin kuolee. Sillä kunnioitettu vanhuus ei ole sama kuin pitkä ikä, eikä
sitä mitata vuosien luvulla, vaan ymmärtäväisyys on ihmisen
oikea harmaapäisyys ja nuhteeton elämä oikea vanhuus.”
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Olennaisinta elämässä on siten sisäinen kypsyminen:
”Hän kypsyi varhain ja saavutti siten pitkän iän.”

Muut ihmiset eivät tosin useinkaan ymmärrä sitä, vaan mittavat elämän merkitystä vuosien ja konkreettisten saavutusten
määrällä:
”Me pidimme hänen elämäänsä mielettömyytenä ja hänen loppuansa häpeällisenä.”

Hengellinen ominaislaatu ei tule ulkoisesti esiin, joten ihmiset
saattavat ihmetellä:
”Kuinka hänet on luettu Jumalan lasten joukkoon, ja kuinka
hän on saanut osansa pyhien parissa? Me olemme siis eksyneet
totuuden tieltä, eikä vanhurskauden valo ole loistanut meille
eikä aurinko ole meille noussut.”

Salomonin viisaus esittää pyhittämisen ehdot:
”Sillä jotka pyhinä pitävät pyhät asiat, ne pyhinä pidetään, ja
jotka ovat saaneet opetusta niissä, ne löytävät puolustuksen.”

Viisauden saavuttaminen edellyttää sitä, että ihmisellä on sisäinen halu löytää vastauksia elämän tarkoitusperistä:
”Loistava ja kuihtumaton on viisaus, ja jotka sitä rakastavat, ne
sen helposti havaitsevat. Joka sitä varhain etsii, sen ei tarvitse vaivaa nähdä, sillä hän löytää sen istumassa ovellansa. Sen
mietiskeleminen on ymmärryksen huippu, ja joka sen tähden
valvoo, se pääsee pian huolista.”

Kirja luo, Uuden testamentin tapaan, myös hieman positiivista
ja vastaantulevaa kuvaa viisauden saavuttamisen mahdollisuudesta (kuten etsikää niin teille löydätte):
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”Sillä se itse kulkee ympäri ja etsii niitä, jotka ovat arvolliset
sen saamaan, ja mielellään se ilmestyy heille heidän poluillansa ja tulee heitä vastaan jokaisessa heidän ajatuksessaan.”

Kuvaus muistuttaa Mestari Eckhartin toteamusta siitä, että Jumala on joka hetki valmis astumaan ihmisen sieluun, kunhan
vain ihminen itse päästää irti kiinnikkeistään.
***
Viisaus antaa ymmärtää, että periaatteessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet elämänsä aikana: ”Yhtäläinen on kaikkien
tulo elämään, samankaltainen myös lähtö siitä.”
Mutta että tavanomainen, aikaan sidostuva ja samastuva prosessi tulisi pyrkiä ylittämään:
”Sen tähden minä rukoilin, että minulle annettiin ymmärrystä;
minä huusin avuksi Jumalaa, ja viisauden henki tuli minulle.”

Kirja korostaa henkisyyden poikkeavaa luonnetta siinä, että se
ei voi toteutua, jos mieli samastuu ulkoisiin asioihin:
”Minä rakastin sitä enemmän kuin terveyttä ja kauneutta ja valitsin sen valkeudekseni. Sillä se valo, joka siitä lähtee, ei koskaan sammu.”

Uuden testamentin tapaan todellisen viisauden saavuttamisen mukana tulee luonnostaan kaikki, mitä ihminen voi tarvita:
”Kaikki hyvä tuli minulle sen mukana, ja mittaamaton rikkaus
oli sen käsissä.”
***
Salomonin viisaus luottaa täysin siihen, että todellisuuden avautuminen vaikuttaa myös ulkoisiin kykyihin:
”Mutta minulle antakoon Jumala taidon puhua niin, kuin haluni on, ja mietiskellä niin, kuin hänen lahjojensa arvo vaatii.
Sillä hän on viisaudenkin johtaja ja viisasten ojentaja.”
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Useat mystikot (Jeesus, Jaakob ja Paavali mukaan lukien) ovat
vakuuttaneet, että he ovat saaneet tietonsa ”suoraan ylhäältä”
– ovat Mestari Eckhartin ja Jakob Böhmen tapaan ”tulleet Jumalan opettamiksi.”
***
Apostolien tekojen mukaan Paavali totesi Jumalan olemuksesta
ateenalaisille:
”Mutta hänessä me elämme, liikumme ja olemme.”

Hieman samaan tapaan toteaa myös Salomonin viisaus:
”Sillä hänen kädessänsä olemme sekä me että meidän sanamme, on kaikki ymmärrys ja taito töissä ja toimissa.”

Tieteellinen materialismi ei helposti hyväksy käsitystä, että ihmisen olemukseen kätkeytyisi potentiaalisia mahdollisuuksia
tutkia (vieläpä tarkasti) ei-fyysisin keinoin itsessään myös näkyvän maailmankaikkeuden rakentumista ja ilmiöiden perusteita:
”Sillä hän antoi minulle pettämättömän tiedon kaikesta, mikä
on, niin että minä tunnen maailmanrakenteen ja alkuaineitten
voiman, aikojen alun, lopun ja keskivälin, päivänseisaukset
ja vuodenaikain vaihteet, vuosien kierron ja tähtien asennot,
eläinten ominaisuudet ja petojen rajut vaistot, henkien vallan
ja ihmisten ajatukset, kasvien erilaisuudet ja juurten voimat.
Mikä on salattua ja mikä julkista, sen minä tiedän.”

Ylivertaisen tietoisuuden lähdettä kuvataan monin ilmauksin
(kuten Paavali kaikkiallista rakkautta):
”Sillä viisaus, kaiken mestari, on sen minulle opettanut. Sillä
siinä on henki, joka on järjellinen, pyhä, ainutlaatuinen, moninainen, hieno, liikkuva, läpinäkyvä, saastumaton, kirkas, loukkaamaton, hyvän ystävä, terävä, esteet voittava, hyvää harjoittava, ihmisiä rakastava, luja, horjumaton, huolista vapaa, kaik-
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kivoipa, kaikesta huolen pitävä ja läpi kaikkien henkien käypä…

Mutta lähteen saavuttaminen on mahdollista ainoastaan niille:
”Jotka ovat järjellisiä, puhtaita ja täydellisesti hienoja.”

Kirja jatkaa viisauden olemuksen kuvausta:
”Viisaus on liikkuvampi kuin mikään, mikä liikkuu; se tunkee
ja mahtuu kaiken lävitse puhtautensa vuoksi. Vaikka se on yksi,
se kuitenkin voi kaiken, ja vaikka se itse pysyy muuttumattomana, se kuitenkin uudistaa kaiken.”

Kirja nostaa esiin sen, että kaiken ilmenevän perustana on erehtymätön, aikaan ehdollistumaton viisaus, jonka saavuttaminen
tulisi asettaa lopulliseksi tavoitteeksi, eikä tyytyä katoaviin asioihin:
”Mutta jos rikkauden omistaminen on elämässä tavoittelemisen arvoista. niin mikä on suurempi rikkaus kuin viisaus, joka
saa aikaan kaiken?”

Todellinen viisaus on kirjan (ja Jaakobin) mukaan lähtöisin
suoraan Jumalasta:
”Mutta jos ymmärrys saa sen aikaan, niin kuka on koko maailmassa suurempi mestari kuin se? Kuka tuntee sinun ajatuksesi, ellet sinä anna viisautta ja lähetä pyhää Henkeäsi korkeudesta?”

Viisauskirjan luomisnäkemys on lähellä Johanneksen evankeliumia, mutta käyttää Sanan(Logoksen) sijasta nimitystä ”maailman isä”, joka on vielä erillistymätön, periaatteellinen olemus
(Adam Kadmon):
”Se suojeli maailman isää, joka ensiksi tehtiin, joka luotiin yksinänsä, ja pelasti hänet hänen lankeemuksestansa (erillistyneestä tilasta – samastumisesta ulkoiseen ja katoavaan).”
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Kirja antaa varsin pessimistiseltä vaikuttavan kuvan tavallisista, materialistisista ihmisistä, joiden mieli on ehdollistunut
psyykkisiin ja fyysisiin ilmiöihin:
”Turhia olivat luonnostaan kaikki ihmiset, joilta puuttui Jumalan tuntemus ja jotka eivät voineet siitä hyvästä, mikä näkyy,
tuntea häntä, joka on, eivätkä tekoja katselemalla havainneet
tekijää, vaan pitivät maailmaa hallitsevina jumalina joko tulta
tai tuulta tai nopeata ilmaa tai tähtien rataa tai väkeviä vesiä
tai taivaan valoja. Jos he olivat niin ihastuneita näiden kauneuteen, että luulivat niiden olevan jumalia, olisi heidän tullut tietää, kuinka paljon parempi näitä on niiden hallitsija. Sillä hän,
joka on kauneuden alkusyy, on ne luonut.”

Viisauskirja tosin hieman pehmentää näkemystä ottamalla huomioon, että suuri enemmistö on vasta matkalla sisäistä todellisuutta kohden:
”Kuitenkaan ei heitä voi paljon moittia, sillä hekin varmaan etsivät Jumalaa ja tahtovat hänet löytää, vaikka eksyvätkin. Sillä vaeltaessaan hänen tekojensa keskellä he niitä tarkoin tutkivat. Niiden katseleminen valtaa heidät, koska se, mitä he näkevät, on kaunista.”

59. Mikään ei koskaan muuttua saa!

Keskiviikon blogikirjoituksessaan ”Hämeemmiäs” esittelee tunnetun suomalaisen kielitieteilijän,professori Simo Parpolan kirjaa, jossa tämä väittää muinaisten Sumerien kielen olevan sukua suomenkielelle.
***
Väite poikkeaa niin paljon aikaisemmista käsityksistä, että se
on herättänyt välittömiä vastalauseita.
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Helsingin yliopiston fennougristiikan professori U-M Forsberg
epäilee asian paikkansa pitävyyttä, vaikka ei ole nähnyt Parpolan etymologioita.
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Wienin yliopistosta, Johanna Laakso, tyrmää väitteen huuhaana sillä perusteella, ettei kukaan vakavasti otettava tutkija ole tähän mennessä uskonut näiden kielten sukulaisuuteen.
***
Parpolaa ei kuitenkaan olisi syytä luokitella suoralta kädeltä
huuhaan tuottajaksi. Hän on työstänyt tätäkin teosta yhdentoista vuoden ajan verraten sumeria Euraasian kaikkiin suuriin
kieliperheisiin.
Hän tuli siihen johtopäätökseen, että sumerin ja uralilaisten
kielten äänteissä, pronomineissa ja perussanastossa on jopa
enemmän yhtäläisyyksiä kuin eri suomalais-ugrilaisten kielten
välillä.
Muutama esimerkki:
Sumerinkielen aija = isä, isoisä, äijä; kim = kiima; min = miniä; amma = äiti, ämmä; eme = äiti, emo; padar = pata; kar =
karata; ma = maa; mur = jauhaa, murjoa; ri = rientää; sil = silpoa; seg= sika; tur = vähäinen, turha; ur = mies, sankari, uros,
urho; kapalu = kietoa, kapaloida ja kurgi= kurki

Ihmisillä on ”lajityyppinen taipumus” määritellä kehittelemiään teorioita muuttumattomiksi totuuksiksi. Taipumus on varsin yleinen myös tiedeyhteisöissä, jotka korottavat keskuudessaan auktoriteeteiksi sekä henkilöitä että heidän esittämiään
näkemyksiä.
Kun jokin ajatus on tullut yleisesti hyväksytyksi, ”uskontunnustukseksi”, muuttuu sen horjuttaminen tutkijoiden uran ja maineen kannalta riskialttiiksi toiminnaksi. Tämä on tietenkin ymmärrettävää – ovathan monet tieteen auktoriteetit saattaneet
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esittää ja opettaa asioita, jotka jokin uusin näkemys asettaa kyseenalaisiksi.
****
Taaksepäin katsellen voidaan todeta, että lähes kaikki käsitteellisesti määritellyt totuudet ovat aikojen saatossa osoittautuneet
joko vääriksi tai ainakin puutteellisiksi.
***
Usein sanotaan, että hyökkäys on paras puolustus. Tieteen piirissä välitöntä hyökkäävyyttä ilmenee miltei yhtä paljon kuin
uskontojen puitteissa. Vanhojen tieteellisten teorioiden tueksi haetaan eläviä tai edesmenneitä auktoriteetteja. Eroa löytyy
kuitenkin siinä, että tieteellisten ”tunnustusten” suhteen muutosvastus on yleensä antanut periksi huomattavasti nopeammin
kuin uskontunnustusten kohdalla.
Esimerkiksi kristinuskossa Nikaian tunnustus lyö kaikki tieteelliset teoriat säilyttäessään ainakin omissa piireissään muodollisen ”käyttökelpoisuutensa” jo lähes 1700 vuotta.
Uusien tieteellisten näkemysten tueksi voidaan löytää kokeellisia tai laskennallisia todisteita. Uskontunnustuksia perustellaan raamatusta poimituilla ja tulkituilla otteilla, kirjallisella ja
kirkollisella – jopa ns. apostolisella perimällä.
***
Tiedemaailma on uudella ajalla päässyt lähes kokonaan irti uskonnollisesta kontrollista ja ”esiymmärryksestä” – osaksi jopa
niin perusteellisesti, että se kieltää mahdottomuutena kaiken
henkisen olemassaolon.
Esimerkiksi Stephen Hawkin ei löydä näkemyksissään Jumalalle minkäänlaista sijaa tai funktiota.
On varsin ymmärrettävää, että kaiken valmiiksi luodun, kontrolloivan ja tuomitsevan persoonallisen luoja-olemuksen sovittaminen nykyiseen tieteelliseen maailmankuvaan on enemmän
kuin haasteellista.
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Toisaalta on aivan yhtä vaikeata ajatella, että kaikki ilmennyt
ja järjellisesti järjestynyt moninaisuus olisi lähtenyt alkuräjähdyksestä ja kehittynyt myriadien sattumien kautta nykyiseen tilaansa ilman minkäänlaista ohjelmaa tai ohjelmointia, sisään
kytkeytyvää tietoisuutta, jota myös ns. luonnonlait periaatteessa ovat.
***
Useimmat vanhat uskonnolliset järjestelmät ovat yhdistäneet
luonnonlakien toimintoihin tai aurinkokunnan kappaleisiin
persoonallisia tai puolipersoonallisia jumalolentoja. Näitä on
yritetty houkutella täyttämään ihmisten tarpeita muodollisin
palvontamenoin ja erilaisin uhrilahjoin, joihin kuului valitettavan usein myös veriuhreja – elinvoiman vapautusta jumalien
käyttöön.
***
Muutosten yhteydessä voidaan toisinaan havaita sellainen piirre, että mitä kauemmin ja voimakkaammin sitä on vastustettu,
sitä suuremmaksi muutosvoima kasvaa – ja sitä kauemmaksi
alkutilasta muutoksessa päädytään.
Kristillinen kirkko rajoitti uskonnollista ajattelua niin kauan ja
ahtaaksi, että Valistuksen ja Ranskan vallankumouksen mahdollistama vapautus johti lähes äärimmäiseen materialismiin,
josta ei vieläkään ole nähtävissä paljon todellisia irtautumisen
merkkejä.
***
Viime vuosisadan alkupuolen suomalaiset kasvatusihanteet olivat niin tiukat, että niiden vapautuminen elintason nousun ja
poliittisen ohjailun avustamana on johtanut osaksi vapaan kasvatuksen sijaan vapaaseen kasvattamattomuuteen.
***
Näkemysten riittävän tiheä ”päivittäminen” eri aloilla edellyttäisi ihmisiltä yleistä ”joustovaraa” eli avoimuutta, jonka ei tietenkään tarvitse merkitä arvostelukyvyttömyyttä tai -halutto-
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muutta. Mikäli ”leilit pääsevät liiaksi kovettumaan”, tuottavat
muutokset vaikeuksia sekä muutosvoimille että niitä vastustaville – tai muutokset ajautuvat toiseen ääripäähän.

60. Sielun tuhoutumisesta

Jaakobin kirjeestä löytyy omituinen, mutta todennäköisesti
merkityksellinen lause (1:15):
”Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.”

Teksti kuvannee ihmisen sisäisen kehityksen (tai kehittymättömyyden) prosessia, missä hänen mielensä luontaiset halut synnyttävät aikojen saatossa niin sanotun synnin muodostuessaan
pysyviksi tavoiksi.
Mikäli nämä kiinteät tavat värittävät koko luonteen, saattaa siitä koitua yksilön syvempi asteisen olemuksen muodostuminen
kehityskelvottomaksi.
Lopulta sielullinen olemus saattaa tavallaan näivettyä ja menettää sen myötä mahdollisuuden kasvaa ja tulla ihmisen tietoisuuden keskukseksi. Fyysinen olemus palautuu takaisin luonnon kiertokulkuun. Persoonallinen olemus ei todennäköisesti
voi kovin kauan jatkaa ilmenevää elämää mikäli sen sisäinen
lähtökohta on ”kuivunut kokoon”.
***
Kaksi Tuomaan evankeliumin sanontaa viittaa sisäisen olemuksen mahdolliseen tuhoon:
(70) Jeesus sanoi: ”Se, mikä on sisimmässänne, pelastaa teidät, jos tuotte sen esiin. Jos teidän sisimmässänne ei sitä ole,
olette tuhon omat.”

Sanonta tarkoittanee sitä, että sielullinen (sisäinen, sielullinen)
olemus on jo aikaisemmin irtautunut kaikkein sisimmästä ja to-
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dellisimmasta henkisestä (alkuperäisestä, pysyvästä) olemuksesta.
(40) Jeesus sanoi: ”Viiniköynnös on istutettu erilleen Isästä.
Koska se ei ole lujasti juurtunut, se revitään juurineen irti, ja
se kuihtuu pois.

Viiniköynnös kuvannee sielua, joka on irtautunut henkisestä
perustastaan, Isästä. Tuhon syynä lienee se, ettei köynnös ole
tuottanut sielullisen tarvitsemia hedelmiä (sisäisiä ominaisuuksia), koska persoonallinen olemus (tai sieluun kytkeytyneet olemukset) on ”tuhlannut leiviskänsä” turhuuksiin (lähinnä fyysisiin ja psyykkisiin nautintoihin).
Samaan viitannee myös Matteus 21:19.
”Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo,
mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi
sille: ’Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako.’ Ja kohta
viikunapuu kuivettui.”

Evankeliumien vertaukset ”leivisköiden satoa tuottavasta käytöstä” viitannevat nekin siihen, että ihmisen tulisi elämänsä aikana (katoavuudessa) kypsyttää sisäisiä (katoamattomia) ominaisuuksiaan sekä olla ainakin tekemättä ”sielullensa vahinkoa”.
***
Batanjalin joogasutrissa puhutaan erilaatuisista tietoisen olemisen tiloista, joista seitsemän luokitellaan hyviksi ja seitsemän
”vähemmän hyviksi”.
Periaatteessa jokainen tajuinen olento elää (tajunnassaan) jossakin näistä tiloista joka ainoa hetki – joskaan ei yleensä tietoisesti.
Tämän itämaisen näkemyksen mukaan voitaisiin Jaakobin sielullisen (sisäisen olemuksen) olemuksen kuolemaan johtavaa
kehitystä (pikemminkin degeneraatiota) kuvata siirtymänä viidennestä huonosta tilasta kuudennen kautta seitsemänteen –
sielulliseen kuolemaan. Prosessi lienee tosin äärimmäisen har-
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vinainen tila – samoin kuin kaikkein korkeimman tilan (todellisen taivaan, Satyalokan) saavuttaminen ”hyvistä tiloista”.
Sutrien kuvauksen mukaan:
5. Viidennessä (Sutalassa) ihmisen järjellinen olemus tulee
täysin halujensa orjaksi.
6. Kuudennessa (Vitalassa) ihmisen järjellisen olemuksen korkeampi (henkinen) osa erkanee alemmasta.
7. Seitsemännessä (Atalassa, Gehennassa, helvetissä) tapahtuu
sielullinen kuolema tai tyhjäksi tuleminen (tietoisuuden sammuminen).

61. Sijoitatko paratiisiin?

Julkisuuteen on vuotanut runsaasti tietoja siitä, että jotkut yksityiset henkilöt ja organisaatiot ovat sijoittaneet varojaan niin
kutsuttuihin veroparatiiseihin. Useissa tapauksissa tarkoituksena on oman sijaintimaan huomattavasti korkeamman verotuksen välttely.
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Suomessa näitä veroparatiisiin pyrkijöitä ei kovin paljon näyttäisi olevan. Syy saattaa olla siinä, että ylimääräistä varallisuutta on vain harvoilla sijoitettavaksi, muiden on tyytyminenVuorisaarnan lupauksiin ”köyhyyden autuuttavuudesta” (joka tosin
lienee väärä tulkinta).
Toisaalta suomalaiset näyttävät suhtautuvan verotukseen sillä tuotettavien palveluiden takia varsin myönteisesti – ainakin
kun ei kysellä siltä vajaalta kymmenentä prosenttilta, joka maksaa yli neljäkymmentä prosenttia koko veropotista.
***
Veroparatiisit ja -helvetit ovat kuitenkin ”taakse jäävää elämää”
silloin, kun kansalaisen fyysinen keho lopullisesti irtisanoo yhteistyösopimuksensa. Jälkipolvet saattavat tosin vielä joutua
vääntämään kättä sekä verottajan että usein myös rakkaiden
sukulaistensa kanssa.
***
Kuoleman kysymyksessä saatetaan myös törmätä ajatukseen
paratiisista, mikäli ihmiskunnan kautta aikojen ja -paikkojen
ylläpitämä ajatus tajuisen elämän jatkumisesta otetaan todesta.
Wikipedia määrittelee paratiisin yliluonnolliseksi maailmaksi,
johon pääsyä pidetään tavoittelemisen arvoisena. Paratiisi kuvataan hyvin ihanteelliseksi ja yltäkylläiseksi onnen tyyssijaksi lähes kaikissa perinteissä. Se sijoitetaan usein ihmiskunnan
alku- ja lopputilaksi.
Paratiisit luonnehditaan useimmissa teologioissa varsin abstrakteiksi tiloiksi, kun taas kansanomaiset tulkinnat kuvaavat ne
ihanteellista maallista ympäristöä muistuttaviksi, hyvin konkreettisiksi paikoiksi.
Sumerit kuvasivat paratiisia yli 4000 vuotta sitten maalliseksi
jumalien asuttamaksi paikaksi, josta puuttuivat kaikki epämiellyttävät asiat.
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Paratiisi-nimitys (paridaida) on tullut persialaisilta, joiden keskuudessa se tarkoitti muurien ja puiden erottamia vehmaita
puistoja.
Juutalaiset lainasivat paratiisinsa ainekset persialaisilta, mikä
tulee ilmi esim. siinä, että paratiisikertomuksen Eufrat ja Tigris
joet virtasivat sumerilaisten asuinalueen läpi. Juutalaisten paratiisi sijaitsee maan päällä, mutta ei ole helposti löydettävissä.
Varsinainen taivas on ylimaallinen olotila. Lisäksi löytyy myös
näitä kahta alempi tila.
Kristillinen paratiisi-käsitys nojaa osaksi Johanneksen ilmestykseen, jossa paikka kuvataan loisteliaana, kullasta ja jalokivistä rakennettuna ”uutena Jerusalemina” – valittujen kotina
tai pikemminkin kaupunkina.
Alkukirkon jäsenet eivät mieltäneet paratiisiaan puhtaana henkimaailmana, taivaana, vaan Jumalan hengen siunaamana
maanpäällisenä paikkana.
Maanpäällisen paratiisin ajatus siirrettiin kuoleman jälkeiseen
tilaan pääasiassa vasta 800-luvulla, koska vasta silloin alettiin
entistä voimakkaammin korostaa ristiinnaulitsemisen merkitystä. Ensimmäinen säilynyt krusifiksi on vuodelta 965.
***
Paratiisiin pääsylle on useimmissa perinteissä asetettu jonkinasteisia ehtoja:
Saamelaiset eivät asettaneet tunturin tai järven pohjan alla olevaan paratiisiinsa pääsylle juuri mitään ehtoja – noidat saattoivat käväistä siellä jopa elinaikanaan.
Skandinaavien Valhallassa soturit taistelivat huvikseen myyttistä sutta vastaan, söivät porsasta ja juovat simaa naispuolisten valkyyrien palvellessa auliisti.
Kelttien paratiisissakin metsästeltiin ja juhlittiin.
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Muinaiset egyptiläiset tarvitsivat paratiisinsa mukavuuksien
turvaamiseen myös hautajaismenoihin osallistuneet palvelijansa.
Hindulaiset ja buddhalaiset kansanomaiset, ulkokohtaiset kuvaukset paratiisista ovat ihanteellisia tiloja, joissa nymfit täyttävät kaikki toiveet. Sisimmät näkemykset puhuvat yhdistymisestä nirvaanassa henkiseen alkuperäänsä.
Asteekkien paratiisissa asukkaat voivat halutessaan ottaa perhosen muodon.
Islamilaisten paratiisi on täydellinen ja ikuinen puutarha, jossa
ainakin miehet saavat nauttia neitsyiden seurasta, mikäli ovat
eläneet Allahin tahdon mukaisesti tai kokeneen marttyyriuden.
***
Islamin näkemys marttyyriuden autuuttavuudesta lienee suora
(tosin paisuteltu) laina kristityiltä, joiden johtajat (mm. Irenaeus ja Tertullianus) tulkitsivat marttyyriuden ”varmaksi oikotieksi iankaikkiseen elämään” (koska marttyyrius lisäsi kirkon
suosiota).
Vielä ensimmäisen ristiretken aikaan Paavi Urbanus II kuvasi paratiisin paikaksi, johon Pyhässä sodassa kuolleet pääsivät
palkaksi juutalaisten ja muslimien ansiokkaasta tappamisesta.
***
Paratiisista puhuttaessa ei aina huomata, ettei käsite välttämättä ole sama kuin todellinen taivas, jossa ” ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa” (Matt.
22:30), tai jossa ”Isä ja minä olemme yhtä” (Joh. 10:30).
Paratiisi saattaa todellisuudessa tarkoittaa tilaa, jonka varsin
monet ”riittävän hyvät ihmiset” (ellei jopa suurin osa) saavuttavat kuolemansa jälkeen (karistettuaan tajunnastaan pahimmat
maalliset sidokset) – kun taas taivastilaan yltäminen edellyttää
koko ”ihmisyyden oppimäärän” loppuun saattamista (consummatum est) maallisen elämänsä aikana, jollaista sisäistä tilaa
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evankeliumit kuvaavat ”elämänsä kadottamiseksi, ylhäältä syntymiseksi tai taivallisiksi häiksi.”
Matteus 7:14 viittaa selkeästi siihen, että todellinen ajallisuuden
voittaminen on ihmisyyden tässä vaiheessa hyvin harvinaista:
”mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.”

Paratiisin ”alempiasteisuuteen” taivastilaan nähden viitannee
mm. Jeesuksen lupaus toiselle ryövärille Luukkaan evankeliumin 23:43.
”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman
minun kanssani paratiisissa.”

***
Paratiisiin, tai jopa taivaaseen pääsyn sisäisiä ehtoja löytyy Uudesta testamentista useita:
Matteuksen 6. luvussa todetaan:
”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja
ruoste raiskaavat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei
koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään
eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi (eli tietoisuuden keskus).”

Samaan ”pitkän tähtäimen hyötynäkökohtaan” paneutuu myös
Matteus16:26.
”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon?”

Varsin suuri yhtenäisyys uskontojen piirissä vallitsee siinä, että
todella hyviin tiloihin pääsy edellyttää elämän aikaisia ansioita,
mutta niiden laadun ja määrän suhteen on syntynyt runsaasti
tulkintaeroja.
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Katolisen kirkon historian alkuvaiheissa yhdeksi kynnyskysymykseksi asetettiin mm. kirkon jäsenyys, josta piispa Kyprianus lausui kuuluisat sanansa ”extra ecclesiam nulla salus”, kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta – ja jonka paavi Innocent III
vahvisti v. 1215 ja Bonifacius VIII v. 1303.
Kirkon piirissä laadittiin jo varhain ”syntikategorioita”, joissa
erotettiin vakavat, sisäisen olemuksen tuhoon johtavat synnit
”kuolemansynneiksi” ja toiset lievemmiksi”veniaalisynneiksi”,
joista saattoi vapautua kirkon osoittamin toimenpitein.
Jossakin vaiheessa näissä ”vapauttavissa toimissa” mentiin jopa
niin pitkälle, että paratiisiin pääsy voitiin ostaa rahalla (Tetzelin
anekauppa kirkon rakennustöiden rahoittamiseksi).
***
Suomen kirkon historiassa on organisaation rakentumisen ja
laajentumisen jälkeen yleensä edellytetty koko väestön osallistumista kirkollisiin tilaisuuksiin (kuten rippiin) ja talouteen
(kymmenyksiin). Osallistumisesta on pidetty kirjanpitoa, joka
on hyödyksi ainakin tämän päivän sukututkijoille.
Uusien tutkimusten mukaan väestön ja papiston hengellinen
suuntautuminen ei aina ollut kovin syvällistä. Maallikot kerääntyivät kirkollisiin tilaisuuksiin tapaamaan toisiaan, käymään
kauppaa ja myös ”ottamaan enemmän tai vähemmän kohtuulliset kirkkokännit”.
1700-luvun Pohjanmaalla syntyi liikehdintää, jossa vaadittiin
papistolta huomattavasti vakavampaa suuntautumista hengen
asioihin – ja kun sellaista ei havaittu, niin sitä haettiin omin keinoin (ns. Pohjanmaan mystikot).
Seuraavalla vuosisadalla virinneet herätysliikkeissä saatettiin
nostaa paratiisiin pääsyn muodolliset kriteerit toisaalta hyvin konkreettisiksi, jolloin mm. ulkoinen asu ja asumisen tavat
muodostuivat hyvin vaatimattomiksi ja värittömiksi. Lisäksi
alettiin vaatia myös sisäisiä merkkejä niin sanotun heräämisen
muodossa, jotka ilmeisesti samastettiin – tosin usein asiaa ko-
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vin ylhäältä ymmärtämättä – Johanneksen evankeliumin ”ylhäältä syntymiseen”.
***
Mitä sitten ”paratiisiin sijoittaminen” saattaisi periaatteelliselta
kannalta tarkoittaa?
Uuden testamentin vertaus ”leivisköiden tuottavasta käytöstä”
antaa jonkinlaisen vihjeen siitä, että ainakin jonkin ihmisyyteen
liittyvän olemuspuolen olisi tarkoitus ”kasvaa korkoa” elämän
aikana.
Tässä tuskin odotetaan mitään persoonalle kuuluvaa aineellisten, tai valtaan ja kunniaan liittyvien asioiden lisääntymistä,
vaan kehitystä tietoisuuden eri osa-alueilla, erityisesti ymmärryksessä.
Sisäisten ”sijoitusten” suhteen tilanne on paradoksaalinen siinä
mielessä, että suuri osa inhimillistä elämää koostuu ehdollistumisessa ulkoisiin ilmiöihin, aistein, tuntein ja ajatuksin koettavissa olevaan elämään. Se on eräänlaista ”rikkaaksi tulemista”,
jonka tarkoituksena lienee ihmisyyden mentaalisen olemuksen
kehittäminen täyteen mittaansa.
Jossakin vaiheessa eteen tulee tila (ns. etsikkoaika), jossa ulkoisten impulssien lisääminen ei enää hyödytä sisäistä olemusta, jolloin suunnan on tarkoitus vaihtua sisäänpäin. Tätä kuvannee raamatun vertaus tuhlaajapojan kääntymisestä takaisin
Isänsä kodin suuntaan.
Maailma lienee tietoisuuden avautumista varten tarkoitettu
”koulu”, joka on periaatteessa työnsä tehnyt silloin, kun sen
opetukset on sisäistetty niin, että niitä voidaan käyttää elämän
ylentämiseen – mitä se sitten koko ihmisyyden oppimäärän lopullisen suorittamisen jälkeen lieneekään!
Vuorisaarnan mainitsema ”köyhyyden ihanne” tarkoittaa mitä
ilmeisimmin ”keventymistä kaikesta turhasta ja tilapäisestä”.
Paavalin ”väkevyys heikkoudessaan” kuvannee sekin sitä, että
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”maallisen väkevyyden ote” on hänen mielensä suhteen heikentynyt.
”Paratiisiin sijoittaminen” saattaa siten tarkoittaa mielen toimintojen kehittämistä, joka edellyttää sen pitämistä erotuskyvyn kehittymisen kannalta riittävän avoimena (ettei oma leili
pääse kovettumaan vastaanottokyvyttömäksi).
Toisaalta sijoittaminen merkinnee kaiken ulkoisen sisäistämistä niin, että ”kaikkein sisin” voisi joskus saada ilmennyksen
myös ulkoisen olemuksen kautta. Paavali toivoikin seurakuntalaistensa suhteen, että ”Kristus saisi heissä muodon.”

62. Sisäisten voimien käyttövaatimuksista

Henkisin voimin parantavien kestävät tulokset riippuvat
suuresti siitä, kuinka puhdas
on parantajan itsensä sisäinen
olemus. Parantaja ei useinkaan
ole täysin tietoinen siitä, mistä vaikuttava voima on lähtöisin, vaan suorittaa päätelmiä
omaksumansa
viiteajattelun
puitteissa.
Käytännön toiminnassa tämä
ei ole vakava puute, mutta parantajan olisi kuitenkin hyvä
olla jossakin määrin tietoinen sisäisten voimien käyttöön liittyvistä periaatteista.
Sisäiset voimat muuntuvat ja välittyvät vapaasti ainoastaan puhtaan sisäisen olemuksen kautta. Hyvät tulokset nostavat usein
parantajan jalustalle, mikä säännönmukaisesti nostaa esiin hänen luonteensa piilevät heikkoudet ja epäpuhtaudet (mikäli nii-
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tä on). Epäpuhtaudet heikentävät tai estävät voimien virtauksen, mikä houkuttaa valheellisuuteen.
***
Maallisissa ammateissa on omat pätevyysvaatimuksensa ja niitä mittaavat kokeet. Sisäisten pätevyyksien suhteen kokeita ilmaantuu viimeistään silloin, kun siirrytään pelkkien psyykkisten ja mentaalisten ilmiöiden piiristä henkisiin.
Hyvin monesta ihmisestä voi määrätietoisin ponnistuksin tulla
muiden silmissä henkiseltä näyttävä persoona, mikäli hän elää
puhtaasti ja epäitsekkäästi – tuntien enemmän iloa toisten auttamisesta kuin avun saamisesta itselleen. Ihmisestä voi sisäisten taipumusten tai harjoituksen myötä tulla myös sellainen,
joka kykenee tietoisesti ohjaamaan ja keskittämään psyykkismentaalisia virtauksia.
***
Vanhimpien perinteiden piirissä on edellytetty, että todellisen
henkisen voiman käyttäjä on täysin tietoinen siitä, mitä on syytä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Perimmäisten luovien voimien käyttö edellyttää itsekkyyden täydellistä puuttumista – äärimmillään itsettömyyttä (elämänsä kadottamista).
Mikäli sisäisin voimin toimijoiden omat olemukset eivät ole täysin puhtaita, henkinen voima alenee psyykkiseksi, ja saavutetut
tulokset voivat olla yhtä hyvin elämää alentavia kuin sitä ylentäviä – koska ”he eivät tiedä, mitä he tekevät.”
Vanhoissa hengellisissä perinteissä opettajat joutuivat kantamaan täydellisen vastuun oppilaidensa kaikista toimista siihen saakka, kunnes nämä itse olivat tulleet täysin vastuullisiksi
(tunsivat välittömästi hyvän ja pahan). Oppilailta vaadittiin ainakin seitsemän vuoden koeaika.
Matteuksen evankeliumissa on nykyisin silmin hieman epädemokraattiselta vaikuttava kohta: ”Älkää antako pyhää koirille,
älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi
niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.”

264

Lausuma saattaisi viitata sekä sisäisiin voimiin että näkemyksiin, joita ei tulisi jakaa kenelle tahansa. Kypsymättömät henkilöt käyttävät voimia todennäköisesti väärin ja alentavat saamansa sanalliset opetukset oman puutteellisen ymmärryksensä
mukaisiksi (elävästä sanasta tulee kuollutta kirjainta).
***
Jokainen ihminen toimii elämänsä aikana sekä hyvään pyrkivänä parantajana että pahaa tarkoittavana noitana. Ihmisen tunteet ja ajatukset eivät toimi ainoastaan hänen oman olemuksensa puitteissa, vaan saattavat heijastaa omaa laatuaan myös toisiin – erityisesti herkkiin ja haavoittuviin ihmisiin.
Varsinaista mustaa magiaa ilmenee tosin enää varsin vähän,
mutta niin sanottu sosiaalinen media vilisee negatiivista, harmaata magiaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sellainen
on omiaan saastuttamaan ihmisten mentaalisia olemuksia (tunteita ja ajattelua).
***
Tämä aika tuottaa paljon konsultteja, jotka ovat innokkaita
(etenkin rahasta) jakelemaan neuvoja toisille – tosin he eivät
todennäköisesti kanna neuvomistaan vastuuta seitsemää vuotta.
Itsensä konsultointikin saattaisi olla hyväksi siinä tarkoituksessa, että havaitsee oman luonteensa heikkoudet ja pyrkii ne siten
korjaamaan – selittelemättä kaikkea parhain päin (ei liioin pahoin päin).
***
Tie elävästä sielusta (tavallisesta ihmisyydestä) eläväksi tekeväksi hengeksi (ylös nousseeksi) lienee periaatteessa äärettömän lyhyt, mutta käytännössä käsittämättömän pitkä. Periaatteessa on tarpeen ainoastaan täydellinen sisäinen irrottautuminen katoavasta, että tietoisuus voisi vapaasti kääntyä takaisin
ajattoman alkuperänsä suuntaan – niin että henkinen voima
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voisi hävittää kaikki erillisen elämännäkemyksen luomat esteet
katoavan ja katoamattoman väliltä.
Vasta tämän toteuduttua – Pyhän Hengen temppelin valmistuttua – on mahdollista saada käyttöön todellisia hengen voimia.

63. Siunattu, kirottu halu
Ihmisen mielessä vaikuttaa ensiksikin monia luonnollisia haluja, joiden tarkoitus on lähinnä elämän ylläpito. Ihmisen keho
viestii tajuntaan tarpeistaan synnyttämällä tunteen nälästä, janosta ja levosta – joiden tyydyttämiseen mieli voi ihastua niin,
että ne nousevat elämässä turhan keskeisiksi tavoitteiksi.
Ihmismielen ersä ongelma on juuri siinä, ettei se kykene havaitsemaan tai halua havaita, mikä on todella tarpeellista ja mikä
liikaa tai jopa vahingollista.
Raamatullista käskyä lisääntyä ja täyttää maa on monin paikoin
noudatettu (raamattua näkemättömienkin piirissä) niin kunniakkaasti, että on päädytty ylikansoitukseen ja nälänhätään
– sen noudattamattomuus (usein mukavuussyistä) on johtanut
väestön vanhenemiseen omine (tuttuine) ongelmineen.
Halu sinänsä ei ole välitön ongelma, vaan siihen sekoittuva ja
sitä paisuttava ilmiö: ”mukavuuden maksimointi”.
Raamattu luonnehtii luonnollisen (lihallisen) ihmisen alkutyyppiä olennoksi, joka joutuu etsimään tarkoitustaan haparoiden hyvän ja pahan välimaastossa, ymmärtämättä kovin paljon
kummastakaan laadusta – saati niiden suhteellisesta luonnosta. Ihminen samastaa hyvän helpoiten kaikkeen sellaiseen, joka
tuottaa hänelle välitöntä nautintoa. Hän ei aina halua katsoa,
kuinka pitkään saavutettu nautinto voi häntä tyydyttää, ja millaisia myöhempiä seurauksia siitä koituu.
Ihmisen ja robotin yksi ero on siinä, että robotti ei kyllästy yksinkertaiseenkaan työvaiheeseen. Kyllästyminen on sen sijaan
istutettu ihmisluontoon takaamaan mielen jatkuva liikkeellä
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olo, ja sen myötä mahdollisuus muuntua ja kehittyä laajuudessa – harvoissa tapauksissa jopa syvyydessä.
Raamattu antaa myös viitteitä siitä, että toisen laatuinenkin tietoisuuden tila on saavutettavissa, kunhan ymmärrys yltää niihin ”elämänpuun hedelmiin” – todelliseen viisauteen saakka.
Ihmiskunnan historia ja nykyisyys osoittavat, että viisautta on
syntynyt kovin vähän. Laajenevan älyn tuotteita on tosin ilmaantunut niin paljon, että ne jo häiritsevät maapallon ekosysteemin toimintaa. Lisäksi vain murto-osa ihmisten älyllisistä
ponnistuksista palvelee enää varsinaista eloonjäämistä.
Nykyisen hyvinvoinnin pohjana on teollistuminen, joka on samalla tuhonnut luontoa ja synnyttänyt eturistiriitoja raaka-ainelähteistä. Joitakin vuosisatoja sitten kaskiviljely ja erityisesti
tervanpoltto olivat toimintaa, jota ei voitane pitää täysin luonnon ehtojen mukaisena.
Niin kauan kun ihminen toimii pääosin älynsä pohjalta, ei ongelmilta voida välttyä. Toisaalta juuri ongelmat ja tarve niiden
ratkaisuun ovat parhaita ja välttämättömiä opettajia – ”viisauden esiasteen” synnyttäjiä.
Viisaudessa on monta astetta. Mekaaninen äly ja nokkeluus toimivat pelkkänä ponnahdusalustana ymmärryksen syntymisessä. Ymmärrys on kykyä hahmottaa asioiden suhteita ja suhteellista tärkeyttä elämän kokonaisuuden kannalta. Se on useimmiten kuitenkin yhä erehtyväistä, sillä kyky nojaa vielä suurelta
osin ajallisiin kokemuksiin, jotka saattavat sisältää heikosti perusteltavissa olevia ehdollistumia – ihmiskunnan yleisiä harhakäsityksiä eli ”totuuksia”.
Jaakob on yksi harvoista, joka kuvaa selkeästi todellista viisautta, joka ”tulee ylhäältä, ja jossa ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.” Siihen verrattuna kaikki inhimillinen äly ja ymmärrys ovat
vielä ”maallista, sielullista, riivaajien viisautta.”
Aina voidaan väittää, ettei ihminen voi päästä tietoisuuden tilaan, jossa kaikkien asioiden muuttumaton luonne avautuisi
täydellisesti. Väite nojaa siihen, että ihmisen tajunnan kaikki il-
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menemispuolet ovat täydellisesti sidoksissa aikaan ja tilaan – ja
siten ehdottomasti häviävät, kun yhteys näihin katoaa ruumiin
ohittaessa viimeisen käyttöpäivänsä. Toisaalta väite nojaa siihen, että monet itseään viisaina pitävät eivät voi hyväksyä sellaisen viisauden mahdollisuutta, joka ylittäisi heidän omat suorituskykynsä. Tähän perustuu myös vähättelevä tai paheksuvat
suhtautuminen niin sanottua mystistä tietoa kohtaan – jonka
edustajilta monet tieteen edelläkävijät (kuten Newton Böhmeltä) ovat kuitenkin saaneet arvokkaita virikkeitä.
Monissa vanhoissa uskonnoissa, mystiikassa ja filosofioissa on
jo tuhansia vuosia ilmennyt näkemyksiä, joissa varsinaisesta todellisuudesta kerrotaan puuttuvan täysin ajaksi kutsuttu tekijä
– ja sen myötä myös muutos ja muutostarpeen syy, epätäydellisyys.
Kristinuskon tärkein ”mystikko”, Nasaretin Jeesus, kertoi (lukemattomien aikaisempien ja myöhempien mystikoiden tapaan) saavansa kaiken tietoisuutensa suoraan ylhäältä, taivaalliselta Isältään. On kuitenkin hyvin todennäköistä, etteivät
kaikki tällaisia väitteitä esittävät todellisuudessa yltäneet tietoisuudessaan mihinkään ehdottomaan ja puhtaaseen tilaan, vaan
operoivat pelkästään oman mentaalisen olemuksensa rajoissa
ja rajoitteissa.
Moniin muihinkin asioihin kuin haluun pätee vanha kansanviisaus – se on hyvä renki, mutta huono isäntä! Halu pitää kehitystä liikkeellä, mutta ei takaa sen suuntaa ja tuloksia. Tiettyyn (valitettavan kaukaiseen) vaiheeseen asti halu on kuitenkin välttämätön tekijä.
Joissakin alkukantaisissa luonnonheimoissa se on saattanut
koteloitua niin, ettei siinä ilmene pyrkimystä laajentua, vaan pitäydytään kaikessa vain totuttuun ja välttämättömään. Tällöin
populaation mentaalinen kehitys pysähtyy eikä yhteisö enää
palvele ihmisyyden yleistä kehitystä.
Monissa totalitaarisissa järjestelmissä on pyritty ulkoisesti asettamaan rajat yksilöiden halujen tyydyttämismahdollisuuksiin.
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Tällainen ei poista halua, vaan se patoutuu sisään ja purkautuu
jossakin vaiheessa pyrkien – usein keinoja kaihtamatta – toteuttamaan kaikki piilevät unelmansa.
Halu suuntautuu myös hyvin moniin kohteisiin: ulkoiseen vaurauteen ja sen mahdollistamiin nautintoihin, valtaan pyrkimykseen, kunnian saavuttamisen tarpeeseen ja kaikkien tällaisten
sekamuotoihin. Ihmiset kutsuvat niitä sitten hyviksi tai pahoiksi sen nojalla, kuinka paljon ne tuottavat hyötyä tai haittaa
muille.
Joitakin rikkaita ihaillaan, toisia inhotaan. Joitakin vallanpitäjiä arvostetaan, toisista halutaan päästä eroon. Joillekin pystytetään patsaita, joidenkin entisetkin halutaan kaataa. Heitä on
kuitenkin motivoinut sama halu, mutta heidän käsityksissään
ja ymmärryksissään halujen toteuttamiskeinoista on ollut huomattavia laatueroja.
Halu ei ole kuitenkaan tarkoitettu iankaikkiseksi ihmisiä motivoivaksi tekijäksi. Lähes kaikki vanhat kirjoitukset puhuvat
sen lakkaamiseen tarpeesta. Niiden mukaan ihminen voi saavuttaa sisäisen rauhan ainoastaan silloin, kun mitkään ulkoiset
virikkeet eivät enää synnytä ihmisen mielessä haluja – kun hän
on kadottanut pakonomaisen tarpeensa kokea ulkoisen elämän
mahdollistamia virikkeitä.
Vasta silloin ihminen on todellisessa mielessä ”hengellisesti
köyhä” ja ”rauhantekijä” – täysin riippumatta siitä, kuinka paljon hänellä sattuu olla vaurautta, valtaa tai kunniaa.
Voidaan tietenkin väittää, että sellainen ihminen on itsensä ja
toisten kannalta tarpeeton, koska hänellä ei ole tarpeita pyrkiä
miksikään. Luonto ei kuitenkaan tunne täysin tyhjää tilaa, vaan
kun ihminen on tyhjentynyt ajallisista kuormistaan, tulee mahdolliseksi hänen täyttymisensä ajattomasta käsin. Sellaisesta on
aina puhuttu, mutta ei koskaan käsitteellisesti ymmärretty, koska asia on kaiken käsitteellisyyden ulottumattomissa – hullutusta!
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Sellaiseen tilaan päässyt ei enää halua mitään, vaan toteuttaa
välittömästi sen, mikä elämän rakentumisen kannalta on toteuttamisen arvoista. Toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole sitä,
mitä ihmiset näiltä erikoisilta persoonilta, tai ylipersoonilta,
vaativat. Ihmiset haluaisivat, että nämä poistavat heidän ja heidän läheisensä kaikki vaivat. Vaivojen syiden poistaminen lienee usein tarkoitettu ihmisten omaksi oppimateriaaliksi – eikä
viisailla ole oikeutta hävittää tällaista mahdollisuutta. Viisaat
voivat kuitenkin opastaa niitä, joilla on todellinen halu (eikä
vain uteliaisuutta ja oman edun tavoittelua) löytää elämälleen
kestävät perustat.

64. Syntyikö hän Neitsyt Mariasta?

Kristillisessä
uskontunnustuksessa vakuutetaan,
että Jeesus Kristus syntyi
Neitsyt Mariasta. Väitteen
tueksi evankelistat Luukas ja Matteus esittävät,
että sikiäminen oli tapahtunut Pyhän Hengen toimesta ilman fyysistä, synnillistä kontaktia lihallisen
miehen kanssa. Markuksen evankeliumi ei mainitse syntymästä tai isäpuolesta mitään. Johanneksen
evankeliumin alku julistaa
lähinnä Logoksen tulemista ajattomuudesta ilmennyksen piiriin.
Jotkut tutkijat ovat päätelleet, että Jeesus oli avioton lapsi. Näkemyksen tueksi voidaan hakea Matteuksen viittaukset siihen,
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että Joosef halusi raskauden ilmi tultua purkaa kihlauksen,
mutta enkelin ilmestyminen sai hänet perumaan aikeensa.
***
Nykyajan ihmisen saattaa olla vaikeata uskoa tällaisia selityksiä, kun tiedetään, että partenogeneettistä lisääntymistä tapahtuu lähinnä vain kummitussirkkojen kaltaisilla hyönteisillä, kirvoilla ja kalojen parissa amatsonimolleilla.
***
Kysymys saadaan tietenkin sivuutettua toteamalla sen olevan
puhtaasti uskon asia. Mutta ajatuksen taustaa voidaan lähestyä
etsimällä sille aikaisempia vastineita muista perinteistä. Tiedetään, että hindulaisten Krishnankin väitetään syntyneen Neitsyt Devakista, egyptiläisten Horuksen Neitsyt Isiksestä, babylonialaisten Tammuzin Neitsyt Istarista ja Gautama Buddhan
Neitsyt Mayasta.
Evankelistoilla on siten mahdollisesti ollut käytettävissään näitä aikaisempia näkemyksiä pyhinä pidettyjen persoonien alkuvaiheiden kuvaamiseen.
Lähin kirjallinen lähde on kuitenkin löytynyt Jesajan seitsemännestä luvusta:
”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Eräs suomalainen eksegeetikko esittää, että kyseinen sana
(kr. parthenos) on käännetty väärin hebreasta kreikankieleen.
Hebrean vastine, alma, ei hänen mukaansa viittaa lainkaan
neitseyteen, vaan tarkoittaa pelkästään nuorta naista.
***
Neitseellisen sikiämisen perusteeksi saattaa siten olla vaikeata löytää konkreettista asiatietoa. Voidaan ajatella, ettei yhdenkään näiden henkisen sanansaattajan alkuvaiheista ole jäänyt
myöhempien polvien käyttöön luotettavaa tietoa, joten he ovat
päätyneet rakentamaan kuvaa myyttisestä syntymästä.
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Esitysten taustalta saattaa löytyä myös näkemys aivan toisesta
tai toisen laatuisesta syntymästä: siitä, että kyseinen persoona
oli jo ennen fyysistä syntymää tai jossakin vaiheessa sen jälkeen
syntynyt sisäisesti ylhäältä.
Tällöin voidaan todella puhua neitseellisestä syntymästä, jossa
”henki tulee suoraan hengestä” silloin, kun yksilön tajunta sulautuu universaaliin tietoisuuteen.
***
Marian neitseellisyys saattaa olla katolisissa maissa merkittävämpi asia kuin protestanttisissa, koska edellisissä hengellisiä
asioita on pitkään lähestytty äidillisen Maria-hahmon kautta.
Periaatteessa lienee järkevää ajatella, ettei varauksellinen suhtautuminen neitseelliseen syntymään tai moniin muihinkaan
uskontunnustuksen käsitteellisiin asioihin todennäköisesti aiheuta kenellekään kovin vakavaa ”sielullista vahinkoa”.

65. Yllätyksiä kirkoissa 100 vuotta sitten

Teologia.fi (yliopistoteologisessa) palvelussa Taina Kalliokoski
kirjoitti 4.10.2017 tapahtumista Helsingissä satakunta vuotta
sitten – aivan itsenäisyyden kynnyksellä.
***
Anarkistinen teosofi Jean Boldt ja tolstoilainen kirjailija Arvid
Järnefelt yrittivät silloin omilla tavoillaan ja tahoillaan vaikuttaa kansakunnan kehityksen suuntauksiin.
***
Helsingin yliopistossa hyväksytty gradu kuvaa tapahtumia ansiokkaasti. Sen tekijä, maisteriHanna Fagerrudd toteaa, ettei
asiaan ollut aikaisemmin paneuduttu kovinkaan syvällisesti ja
että Suomen kirkko on vaiennut sadan vuoden ajan erityisesti
Arvid Järnefeltin toimista.
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Kirjailija Arvid Järnefelt syntyi v. 1861 August Järnefeltin viisilapsisen perheen toisena poikana. Hän valmistui varatuomariksi, mutta kolmen viimeisen vuosikymmenensä ajan hän harjoitti lähinnä maanviljelystä.
Nuorena Arvid oli innokas fennomaani, mutta kiinnostui äitinsä kautta Leo Tolstoin ajatuksista ja hengellisistä asioista, joiden tulkinnassa hänet luokiteltiin aikoinaan (ja paljon myöhemminkin) jopa kristilliseksi anarkistiksi.
***
Järnefelt kirjoitti Helsingissä lokakuussa 1894 sisäisestä kokemuksestaan kolme vuotta aikaisemmin:
”Eräänä syysiltana vuonna 1891 täytti minun olemukseni suuri
henkinen valo. Kutsun sitä heräämisekseni. Niin kuin herätessä
yö unohtuu ja mieli kiinnittyy päivään, niin aloin minäkin tehdä ensimmäisiä tottumattomia liikkeitä uuden elämäni valossa,
enkä enää muistanut enkä ajatellut menneisyyttäni. Heräämiseni jälkeen minussa kypsyi vakaumus, etten milloinkaan voinut ryhtyä ihmisten tuomariksi. Nyt tiedän, että minussa itsessänikin on itu ja mahdollisuus kaikkiin niihin rikoksiin, joihin
ihmiset syyllistyvät.”
***
Yhteiskunnallisilta näkemyksiltään Järnefelt oli opiskeluaikoinaan innokas fennomaani, mutta kiinnostui äitinsä kautta tolstoilaisuudesta ja päätyi ainakin monien ulkopuolisten mielestä
lähes kristilliseen anarkismiin.
***
Järnefeltiä pidetään 1900-luvun alun merkittävimpänä aatehistorian kuvaajana. Hän kuvasi erityisesti aateliston elämää, joka
oli hänelle kuvernöörin ja senaattorin poikana läheistä.
***
Venäjällä maaliskuussa 1917 alkaneet levottomuudet levisivät
myös Suomen puolelle, jolloin Arvid Järnefelt päätti pasifisti-
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na tuoda esiin hengellisiä näkemyksiä siinä tarkoituksessa, että
ristiriidat eivät täällä ryöstäytyisi väkivaltaisiksi.
Ongelmia syntyi etenkin siitä, että Arvid valitsi viestiensä ilmaisuun kolme helsinkiläistä kirkkoa, joiden papit eivät olleet ollenkaan valmiita luovuttamaan vapaata puheenvuoroa maallikolle (olisivatko tänäkään päivänä?).
***
Järnefelt oli herättänyt Helsingin Sanomien kirjoituksillaan jo
aikaisemmin suurta huomiota, ja jotkut olivat pyytäneet häntä puhumaan kirkoissa. Hän pani ilmoituksen lehteen 5. toukokuuta 1917 aikovansa käydä katsomassa, voisiko Nikolain kirkossa seuraavana päivänä puhua. Väkivaltaiseen tunkeutumiseen hän ei kuitenkaan halunnut ryhtyä.
Kirkkoon oli kokoontunut suuri määrä uteliasta väkeä. Kun
Järnefelt tuli jumalanpalveluksen jälkeen sisään ja aikoi yleisön
pyynnöstä mennä puhumaan alttarin korokkeelta, nousi kirkkoherra saarnastuoliin ja aloitti uudelleen erittäin pitkän – tosin varsin vapaamielisen – puheen. Sen päätyttyä kirkkoherra
kielsi ketään enää jatkamasta.
Arvid Järnefelt astui kiellosta huolimatta korokkeelle ja piti lyhyen puheensa, koska hän hyväksyi tässä tilanteessa passiivisen
tottelemattomuuden, joka ei sisältänyt mitään väkivaltaisuutta.
Arvid Järnefeltin puhe Nikolain kirkossa 6. toukokuuta 1917.
Antakoon minulle anteeksi kaikki ne, jotka pitävät tätä vapaata
menettelyäni rikoksena. Itse en sitä sellaiseksi tunnusta.
Olen tavallinen synnissä siinnyt ja syntiä tehnyt ihminen, mutta voiko kukaan olla kauniimpi katsella kuin tavallinen ihminen, joka koettaa täyttää yhteisen Isämme tahdon? Voiko mikään olla liian pyhä hänen jalkojaan varten?
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Täällä saarnattiin äsken vapaudesta, jonka ainakin sanotaan
alkaneen näiden seinien ulkopuolella. Entiset vihamiehet ovat
tehneet siellä liittoja keskenään, mutta valot ja varjot ovat vaihdelleet. Alaluokka aseistautuu ja yläluokka on kohta riisuttu
aseista. En tiedä, millainen vapaus siitä syntyy.
Tiedän vain sen, että jos vapaus on syntymässä näiden seinien
ulkopuolella, olisi sen pitänyt jo kauan sitten syntyä näiden seinien sisäpuolella.
Mitä tarkoittaa vapaus kirkossa? Sitäkö, että saamme syljeskellä sen permannolle? Sitäkö, että saamme täällä huutaa ja räyhätä? Sitäkö, että meillä on täällä valta pitää kiihotuspuheita ja
liehuttaa punaisia lippuja?
Ei! Vapaus kirkossa merkitsee sitä, että jokaisella on vapaus
puhua, mikäli hän katsoo puhuvansa yhteisen Isämme nimissä. Kansan parissa on paljon ihmisiä, jotka ovat toteuttaneet
elämässään korkeita veljeyden ihanteita, ja joilla olisi jotakin
sanottavaa Jumalalta ihmisille.
Älkööt he tästä lähin puhuko vuokrahuoneistoissa, vaan lausukoot sanottavansa kansan rakentamissa kirkoissa. Kansa on
muurannut nämä kirkot kivi kiveltä ja kohottanut seinät temppeleiksi, joita se pitää kaikkein pyhimpinään. Tämäkään kirkko ei ole yksityisomaisuutta eikä edes seurakunnan omaisuutta, vaan yhteistä, sillä kirkot kuuluvat kaikille eivätkä kenellekään.
Nykyaikana on tarve kuulla sellaisten ääntä, jotka puhuvat vapaana ja palkatta, pelkän sisäisen kutsumuksen pakottamina.
Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta,
joka on lähtöisin Jumalasta. Sellainen sana ei voi kuulua muuta kuin vapaan ja palkattoman suusta.
Vapautukoot siis Suomen kirkot niiden käyttöön, joilla on sanottavaa Jumalalta ihmisille: koska sellainen elävöittää myös
kansan.
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Millä vallalla puhun ja teen tällaista? Sillä vallalla, jonka Jumala antaa ihmiselle. Sitä valtaa ei yksikään toinen ihminen voi
häneltä riistää.
Lähtekäämme nyt tästä kirkosta hiljaa. Ehkä on hyvä kerätä
ovella pieni kolehti maksuksi kirkon lämmityksestä ja siivouksesta, joka on aiheutunut tästä puheesta.
Lisään vielä, että tämän kirkon nimen ei pitäisi olla Nikolain
kirkko, vaan Vapauden kirkko!

Kyseisen ajan porvarillinen lehdistö ei lainkaan ymmärtänyt
Järnefeltin tarkoituksia ja menettelyä, vaan epäili tämän jopa
menettäneen järkensä. Työväenlehdet suhtautuivat häneen
huomattavasti myönteisemmin, vaikka hänen esittämänsä rauhan sanoma ei löytänyt riittävästi vastakaikua kansan syvissä
riveissä.
***
Kirjailija Eino Leino katsoi, että Järnefeltin esiintymiset kirkoissa olivat suuria kulttuurihistoriallisia tapahtumia. Säveltäjä
Jean Sibelius antoi hänkin selvän tukensa langolleen todeten,
että kirkot kuuluivat kaikille.
Arvid Järnefelt tuomittiin toimistaan lopulta vankeuteen, josta
valtionhoitaja Mannerheim armahti hänet v. 1919.
***
Lukijat voivat arvella, miten nykyiset maalliset ja kirkolliset
tahot suhtautuisivat Arvid Järnefeltin kaltaiseen persoonaan,
joka pyrkii omat etunsa unohtaen toteuttamaan Vuorisaarnan
kaikkia ihanteita, mutta joka ei kykene sovittamaan kaikkia näkemyksiään kristillisten tunnustusten sananmukaisiin tulkintoihin.
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66. Taivaskelpoisiako vain yksi viidestä
miljoonasta?

Tuomaan evankeliumissa todetaan (n:o 23):
”Minä valitsen teidät, yhden tuhannesta ja kaksi kymmenestätuhannesta, ja valitut tulevat seisomaan yhtenä ainoana.”

Se, että opettaja valitsee oppilaansa, on aikaisemmin ollut varsin tavallista muussakin (mestari/kisälli) kuin puhtaasti hengellisessä opetuksessa.
Johanneksen evankeliumin 15. luku todistaa samaa opettajan
roolista valitsijana:
”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi.”

Tuomaan evankeliumin valintamatematiikkaa voitaisiin tulkita siten, että tuhannen hengellisistä asioista kiinnostuneen joukosta saattaisi löytyä yksi sellainen henkilö, joka on riittävän
kypsä ja vakavissaan ottaakseen vastaan tavallista vaativampaa
ohjausta.
Tämä valintakriteeri ei kuitenkaan vielä riitä todellisten opetuslasten seulomiseen, vaan näistä esivalituista ainoastaan kaksi kymmenestätuhannesta kykenee elämänsä aikana saavuttamaan ihmisyydelle asetetun korkeimman mahdollisen tavoitteen – toteuttamaan koko ihmisyyden tarkoituksen.
Jos molemmat valintakriteerit yhdistetään, päädytään siihen,
että keskimäärin vain yksi viiden miljoonan ihmisen perusjoukosta tulee ”seisomaan yhtenä ainoana”, joka edellyttää sisäistä
yhdistymistä alkuperäiseen, jakamattomaan henkiseen perustaan – ”todelliseen pyhäin yhteyteen”.
Tällaista tulkintaa saatetaan pitää keinotekoisena ja aivan liian
vaativana, mutta sitä voidaan puolustaa toteamalla, että kysees-
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sä on yltäminen ihmisyyden äärimmäiseen tavoitteeseen, jossa
tietoisuus ylittää kaikki käsitteelliset rajoituksensa.
Asiaa voidaan perustella myös pelkän arkihavainnon pohjalta:
voimme yleensä varsin helposti poimia keskuudestamme joitakin todella hyviltä vaikuttavia persoonia (eläviä tai kuolleita),
mutta uskaltaisimmeko nimittää heistä vielä ketään aivan täydelliseksi?
Luonnollisesti tässä tulee lisäksi ottaa huomioon se, millaiseksi taivas käsitetään. Tuomaan sanoma kohottaa taivaan kaiken
ajallisen ja erillisen (paratiisitilojenkin) tuolle puolen, missä
”Isä ja Poika ovat yhtä” – ja samassa ykseydessä (seisovat) ovat
myös kaikki ne harvat ja valitut, jotka ovat sisäisesti ”palanneet
takaisin Isän kotiin”.

67. Tarkoittaako lasten kaltaisuus yliaikuisuutta?

Matteuksen evankeliumin 18. luvussa todetaan:
”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.”

Vaatimuksen sananmukainen tulkinta olisi elämän luonnollisen
kehityksen vastaista. Lapsuudella ja lapsellisuudella on oma aikansa ja tarkoituksensa, mutta sellaiseen tilaan ei ole kenenkään tarve palata – ainakaan henkisen edistymisen toivossa.
Millaista lapsen kaltaisuutta evankeliumin vertaus sitten tarkoitti?
Ensimmäisenä noussee mieleen täydellinen rehellisyys ja teeskentelemättömyys, joka saattaisi riittää ”hyvän ihmisen” tunnusmerkiksi. Evankeliumi puhuu kuitenkintaivaskelpoisista
(autuaista) eli koko ihmisyyden suhteen täydellistyneistä, joten
vertauksen merkitystä täytyy kaivella paljon syvemmältä.
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Voitaisiin päätellä, että Jeesus tarkoitti niin pieniä lapsia, jotka
eivät vielä ole oppineet sanaa”minä” tai ”minun” – saati selittämään asioita itselleen parhain päin. Tämäkään ei välttämättä
avaa vertauksen sisintä sanomaa, täydellistä vapautta kaikesta
pyyteellisyydestä sekä ehdollisen ajattelun tuotoksista.
Allegoria tarkoittanee lasta, joka ei vielä ole oppinut ajattelemaan käsitteellisesti, vaan havainnoi täysin avoimena kaikkea
itsessään ja ympäristössään tapahtuvaa.
Tätä ei tietenkään voida suoraan soveltaa aikuiseen, joka on oppinut havainnoimaan, ajattelemaan ja reagoimaan itse ehdollistamiensa tai valmiina omaksumiensa käsitysten pohjalta. Aikuisen käsitteet nojaavat tavallisimmin omiin ja toisten ihmisten kokemuksiin ja näkemyksiin, ”hyvän ja pahan tiedon puun
tuotoksiin”, joten ne soveltuvat vain ajallisiin, inhimillisten
kulttuurien ehdollistamiin puitteisiin.
Lasten kaltaisuus hengellisessä mielessä tarkoittanee siten yliaikuisuutta, yliajallista sisäistä tietoisuuden tilaa, jossa havaitaan asiat välittömästi ja välityksettömästi sellaisina kuin ne
ilman ajallisia ehdollistumiaan ilmenevät. Sellainen edellyttää
tietenkin tavanomaisen ajattelun (tunteilusta puhumattakaan)
ylittämistä, koska ajattelu nojaa aina menneisyyteen eli ajallisen kokemuksen tuottamiin ennakkonäkemyksiin.
Sellaiseen tilaan pääsemistä kuvataan raamatussa ”ylhäältä
syntymiseksi”, joka tarkoittaa tietoisuuden pysyvää irtautumista ajallisista ehdollistumistaan. Tällaisen ”syntymän” (muutoksen) kautta aikuisen tajunta muuttuu pysyvästi vertauksen
tarkoittamaan ”lasten kaltaisuuteen”, joka parhaimmillaan on
myös sitä sisäistä ”Isän, alkutilan kaltaisuutta eli ykseyttä”, johon Johanneksen evankeliumin 10. ja 17. luvuissa viitataan.
Todellinen ”taivaskelpoisuus” edellyttänee siten ”kaltaisuuttaan” – sitä, ettei ihmisen tajunta ole enää ”lihallisen tai maallisen kaltainen”, koska Paavalinkaan mukaan ”liha ja katoavainen eivät voi periä taivasten valtakuntaa” – muuta kuin kadot-

279

tamalla katoavan luontonsa eli siihen nojaavan elämännäkemyksensä.
Samaa ”taivaallisen Isän kaltaisuutta” edellyttää myös Vuorisaarna todetessaan: ”Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän
taivaallinen Isänne täydellinen on.”
Vuorisaarna viittaa ”lasten kaltaisuuden tilaan” myös puhumalla ”hengellisestä köyhyydestä”eli sisäisestä riippumattomuudesta kaikista maallisen kokemuksen tuottamista mielen kiinnekohdista.
Vasta silloin voitaisiin puhua todellisesta ”kristityn vapaudesta”, jota mestari Eckhart kuvaa tilaksi, jossa ihminen ”voi luopua ulkoisesta elämästään yhtä helposti kuin kananmunasta.”
Sillä ei tietenkään ole mitään tekemistä turhautumisen, syrjäytymisen, saati itsetuhoisuuden kanssa, koska se edellyttää Vuorisaarnan mainitsemaa täydellistä sisäistä ”rauhantekijän tilaa.”

68. Teologisesta libera- ja Liberolismista

Liberalismilla tarkoitetaan yleisessä mielessä ihmisten vapaata
ajattelua ja toimintaa. Teologiassa sen katsotaan syntyneen valistusajattelun mukana joskus kolmisensataa vuotta sitten.
Vapaata kristillistä ajattelua on kuitenkin esiintynyt aina liikkeen alusta saakka, mutta virallisen aseman saavuttanut suun-
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taus on onnistunut melko pitkään tukahduttamaan opillisiin
perusväittämiin kohdistuneet poikkeavat näkemykset.
Ajattelun vapautuminen sanallisten dogmien ja perinteisten
näkemysten tiukoista puitteista ja yksilöllisen pyrkimyksen korostuminen ovat ennen valistusaikaa olleet ominaisia mm. Mestari Eckhartin, Ristin Johanneksen ja Jakob Böhmen kaltaisille
mystikoille.
***
Teologisen liberalismin isänä pidetään kuitenkin preussilaista
Friedrich Schleiermacheria. Hänen näkemyksensä jumalasuhteesta ”absoluuttisena riippuvuutena” lähenee hieman edellä
mainittuja mystikoita.
Schleiermacher ei hyväksynyt valistusajalle tyypillistä, varsin
areiolaista ja gnostilaistakäsitystä Kristuksesta moraalisena ja
eettisenä esikuvana. Hän piti kiinni Kristuksen ristinkuoleman
pelastuksellisesta tulkinnasta. Raamatun tekstien tutkimisessa Schleiermacher kuitenkin kannatti mahdollisimman kokonaisvaltaista (holistista) tarkastelua, jossa otettaisiin huomioon
myös kielitieteelliset ja psykologiset seikat.
Moniin mystikoihin verrattuna Schleiermacherin näkemykset
olivat siten varsin perinteisiä. Useat mystikot edustivat ajatusta sisäisestä Kristuksesta (Christus in nobis) eivätkä tulkinneet
häntä sijaiskärsijäksi (Christus pro nobis). Lisäksi mystikot eivät pyrkineet ainoastaan vapauttamaan ajatteluaan, vaan vapautumaan täysin koko ehdollisesta ajattelusta.
***
Amerikassa erityisesti William Channing harjoitti liberalismia arvostellessaan mm. kolminaisuusoppia ja yleensäkin kirjallisten auktoriteettien ylikorostusta. Channingiä pidetään
ns.unitarismin perustajana, missä Jumala katsotaan yhdeksi
persoonaksi. Käsitys ei tietenkään ole uusi, vaan paljon vanhempi kuin kristinusko (ilmenee mm. juutalaisuudessa).
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Unitaristeja löytyy nykyisin myös Tanskasta ja pieni ryhmä
Suomesta (pääkaupunkiseudulla). Unitaristit eivät yleensä tunnusta minkäänlaisia sanallisia dogmeja. Liikkeen piiriin saattaa
kuulua myös agnostikkoja ja jopa ateisteja.
***
Liberaalinen suhtautuminen teologiaan sai paljon virikkeitä
1800-luvun saksalaisista suuntauksista ja nykyaikaisesta eksegetiikasta.
Albrecht Ritschlinin ja Adolf von Harnackin kaltaiset teologit
halusivat siirtää kristillisyyden pohdinnan painopisteen monimutkaisista ja osin kyseenalaistetuista Jeesus-tulkinnoista suoraan Jeesuksen opetuksiin. Harnack lähenee Mestari Eckhartia korostaessaan Luukkaan evankeliumin kaltaista näkemystä
”taivasten valtakunnan potentiaalisuudesta ihmisen puhtaimmassa sielullisessa olemuksessa.”
1800-luvun liberaalit pyrkivät lisäksi löytämään eri lähteistä aikaisempaa luotettavampaa tietoa historiallisesta Jeesuksesta,
mutta yritykset ovat tuottaneet varsin laihoja tuloksia.
***
Liberaaliteologia katsoo, että kirkon rooli on muodostaa yhteinen kehys, jonka puitteissa yksilöt voivat vapaasti rakentaa
henkilökohtaisia uskonnäkemyksiään, ja jossa yksilöllisiä näkemyksiä ja kokemuksia arvostetaan. Uskonnolliset ”totuudet”
eivät saisi olla kiveen hakattuja, ettei ihmisistä tulisi taakseen
katselevia ”suolapatsaita tai sellaisia, joiden kovettuneet leilit
eivät siedä mitään uutta.”
Kirkon varsinaisiin tehtäviin ei kuulu vallan harjoittaminen asioissa, joilla ei ole juuri mitään tekemistä hengellisyyden kanssa. Suomessa näyttää jo viime vuosisadan lopulla virinneen tai
viritetty pyrkimyksiä vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin,
joka käy ilmi mm. piispojen ”teesitalkoiden” tuloksista (kuten:
hengellisyys ilman maallisuutta päätyy hengettömyyteen, ihmiset ymmärtävät kirkon tekoja, eivät sen sanoja, jne.)¨
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Vapauden huumassa saatetaan liberalismissa ajautua ”löperölismiin”: kuvitelmiin, heikosti perusteltaviin näkemyksiin, psyykkisiin harhoihin ja toimintojen houkuttelevuuden
lähes”Liberolismia” (lapsenomaisuutta) muistuttaviin muunnoksiin (torkkukirkkoihin, saarnakaljoihin yms.).
***
Hengellisyyden pitkä historia on opettanut, etteivät hetikään
kaikki sisäiset kokemukset ole lähtöisin Jumalasta tai todellisuudesta. Unetkin saattavat koettaessa tuntua hyvin todellisilta, joten ei ole ihme, että monet uskovat omien psyykkisten näkyjen ja kanavointien täyttävän heti kaikki jumalallisen totuuden kriteerit.
Jotkut viisaina pidetyt ovat todenneet sisäisistä näkemyksistä,
että kaikki mikä hahmottuu tajunnassa erillisiksi muodoiksi, sijoittuu yhä mentaalisen olemuksen puitteisiin ja on siten suhteellista ja sisältää yleensä ihmisen oman ehdollistuneen mielen aiheuttamia vääristymiä. Psyykkinen kokemus antaa pelkkiä vihjeitä siitä todellisuudesta, joka ylittää kaikki mentaalisen
toiminnan tulokset.
***
Taivasten valtakunta avautuu kaikkien vakavasti otettavien
mystikoiden (Jeesus mukaan lukien) mukaan vasta kaiken ajattelun ja ajateltavissa olevan ulottumattomissa, missä ei ole aikaa tai mitään sen ilmiöistä syntynyttä – Jaakobin sanoin: ei
muutosta, vaihteen varjoa.
Jeesus itse sanoi esittävänsä ajallisuudessa sitä, mitä hän koki
sisäisessä yhteydessä ja ykseydessä ajattomaan Isäänsä (Isä ja
minä olemme yhtä).
Vapauden ja liberalismin ei tulisi olla mikään ”hauska ja vastuuton harrastus”, jonka nimissä vastustetaan periaatteessa kaikkea vanhaa samaan tapaan kuin murrosikäiset vanhempiaan.
”Hengellinen murrosikä” sinänsä on tietenkin tärkeä vaihe. Sitä
voidaan kutsua myös etsikkoajaksi, jonka tarkoituksena on tar-
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kistaa ja korjata kunkin elämännäkemyksessä mahdollisesti
paljastuneet suuntaus- ja paikannusvirheet.

69. Tiukan tunnustuksellisen uskonnollisuuden
ongelmallisuudesta

Uskonnollisuus käsitetään usein yhteisölliseksi (joukon) asiaksi, koska sen yleisin ilmentymä
nähdään kirkon tai siitä
eronneiden ryhmittymien muodossa.
Uskonnollisuutta on kuitenkin ollut jo kauan ennen kollektiivisten uskomusjärjestelmien ja -yhteisöiden syntyä. Se on ilmentynyt mm. ”tietäjinä”
pidettyjen yksilöiden kautta, jollaisiin tosin voitaisiin luokitella
myös uskontojen perustajiksi määritellyt persoonat.
Yhteisöllisyys muodostaa yhden luonnollisen perustan (hiomaalustan) ihmisyyden kehittymiselle. Sen puitteissa miellyttäviksi koettujen asioiden arvostus pyrkii ainakin pitkällä tähtäyksellä nousemaan epämiellyttäviä suuremmaksi (mentaalinen
evoluutio).
Kasvaneiden yhteisöiden elämää on harmonisoitu säännöillä ja
tavoilla, joiden tueksi on usein haettu ”henkisiä ulottuvaisuuksia”, vaikka kyseessä olisi ollut puhtaasti inhimillistä vallankäyttöä koskevat asiat – kuten kuninkaiden ”jumalalliset valtuudet”.
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Isoissa yhteisöissä inhimillisen toiminnan jonkinasteinen sääntely on tietenkin välttämätöntä. Ongelmia syntyy lähinnä silloin, jos säätely menee liian pitkälle, koska sellainen kaventaa
liiaksi ihmisten mentaalisen toiminnan puitteita.
Vallanpitäjät ovat usein kokeneet haitaksi ihmisten ajattelun
vapautumisen ja laajentumisen – erityisesti silloin, jos se muodostuu kriittiseksi. Totalitaarisissa yhteiskuntajärjestelmissä
poikkeavat ajatusmuodot on pyritty (ja pyritään yhä) tukahduttamaan jopa fyysistä väkivaltaa käyttäen.
***
Henkisissäkin asioissa voidaan tietenkin käsitteiden kautta antaa joitakin suuntaviivoja ja ohjeita siitä, miten ja mistä elämän
syvimpiä asioita on syytä etsiä. Uuden testamentin kehotukset
”etsimiseen ja kolkuttamiseen” on usein tulkittu siten, että tavoitetta tulee hakea ainoastaan elävien tai kuolleiden persoonallisuuksien kautta tai toisten ihmisten rajaamista puitteista.
Näiden ulkopuolelle menevää etsintää on pidetty harhautumisena – ellei suorastaan kadotukseen johtavana polkuna.
***
Paavalin aikoina ja vielä paljon myöhemminkin ”kristityn vapaus” koettiin huomattavasti laajempana kuin millaiseksi se
muotoutui muutaman sadan vuoden aikana muotoutuneiden
uskontunnustusten myötä. Parin ensimmäisen vuosisadan tulkinnallinen monimuotoisuus hävitettiin varsin nopeasti, kun
kirkko järjestyi tiukan lineaariseksi organisaatioksi ja laati – tosin ankarien riitojen ja keisarin reunaehtojen myötä – sanalliset
säännöt siitä, miten jokaisen tuli uskoa.
***
Ahtaiden tunnustusten synnyn myötä on lähes välittömästi
(jopa samana päivänä) alkanut suvaitsemattomuus niistä poikkeavaa ajattelua vastaan. Hengellisten asioiden kohdalla on
käynyt jopa niin, että puolustaminen on ollut aggressiivisempaa
kuin maallisten valtajärjestelmien puitteissa, koska hengellisten sääntöjen noudattamisen valvontaa on perusteltu ”jumalal-
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lisena velvollisuutena”. Kristinuskon piirissä ohjeita on valitettavasti – Uuden testamentin sijaan – haettu aina viime vuosisatoihin saakka Vanhasta testamentista (erityisesti Mooseksen
kirjoista).
***
Uusi testamentti korostaa monissa kohdin ihmisten omakohtaista valmiutta ja joustavuutta uusien virikkeiden ja tulkintojen suhteen. Jeesus tulkitsi (tai jopa kumosi) vanhoja sääntöjä ja
ilmaisi lukuisten vertausten muodossa sen, ettei ihmisten pidä
ehdollistua vanhoihin näkemyksiin, koska ne estävät heidän sisäistä avautumistaan (vanhan ja kovettuneen leilin tapaan) tai
ovat merkkeinä ”leivisköiden hyödyttömästä käytöstä” tai ”siementen putoamisesta kelvottomaan maahan.”
***
Ahtaat käsitykselliset puitteet estävät yksilöiden luonnollista mentaalista kasvua ja kehitystä pyrkiessään ”kloonaamaan”
kaikki samaan muottiin, joka kuvataan ”ainoaksi oikeaksi uskoksi ja pelastuksen perustaksi.” Näennäisessä muodossa tämä
on onnistunut hyvin pitkään, koska poikkeamien vaientamiseen
on ollut riittävät valtaoikeudet.
Kirkonkiroukset, maasta karkotukset, venytyspenkit ja polttoroviot ovat taakse jäänyttä käytäntöä, mutta muutokset eivät
ole kuitenkaan synnyttäneet sellaista ”kristityn vapautta”, joka
pitäisi ihmiset mielellään ja halukkaasti hengellisten yhteisöiden ja toimintojen piirissä.
***
Vaikka kirkko Suomessakin vakuuttaa, että sen ”kynnys on matala, katto korkealla ja seinät kaukana toisistaan”, tulevat rajat
kuitenkin vastaan hyvin nopeasti, mikäli joku kyseenalaistaa
julkisesti joitakin uskontunnustuksen osioita (joita kirkon itsensä olisi pitänyt kyseenalaistaa jo satoja vuosia sitten).
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Evankeliumi on tarkoitettu ihmisen sisäisen vapautumisen välineeksi, ilosanomaksi siitä, että ihminen voi tietoisuutensa osalta kohota tilaan, jossa ajallinen katoavaisuus menettää otteensa.
Jeesus julisti sisäistä vapautumista, jonka juutalaiset johtajat
tulkitsivat ulkonaisesti niin, että se olisi muka voinut koitua uhkaksi hataralle rauhalle valtaa pitävien roomalaisten suhteen.
***
Paavali julisti kristityn sisäistä vapautta uskonnon ulkonaisiin
määräyksiin (Mooseksen lakeihin) nähden ainakin siinä määrin, missä elämän sisäinen todellisuus (täydellinen laki) oli
heissä avautunut.
***
Evankeliumien ja Vanhan testamentin sekoituksesta ja tulkinnoista syntyneet kirkolliset tunnustukset ovat muodostuneet
vapauttavuuden sijaan ahdistaviksi ja kaventaviksi, koska ne on
suurelta osin luotu vahvistamaan kirkon otetta ihmisten ajattelun ohjailussa. Kirkko on vain harvoin pyrkinyt kannustamaan
todella henkilökohtaiseen sisäiseen etsintään, saati etsinnän tulosten esiin tuomiseen, vaan on pitäytynyt entisten auktoriteettien (etenkin Paavalin) esitysten tulkintoihin.
***
Jotkut harvat yksilöt ovat mitä ilmeisimmin päässeet kosketuksiin sen ”pohjattoman lähteen” kanssa, josta uskonnon perustajan (ja kaanoniin kelpuutettujen kirjoittajien) kerrotaan saaneen kaiken tietonsa ja voimansa. Heidät on usein luokiteltu
vääräoppisiksi, mikäli heidän näkemyksensä ovat vähäisessäkin määrin poikenneet ”kauan sitten yhdessä sovituista totuuksista”.
***
On kuitenkin varsin hyvin perusteltua väittää, että rajaton henki vaatii avautuakseen täydellistä vapautumista kaikista elämän
luomista suhteellisista ehdollistumista. Tätä kutsutaan usein
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antaumukseksi, joka todellisimmillaan tarkoittaa kaiken ajattelu ja tunteilun jättämistä taakse niin, ettei erillinen minäisyys
estä yhdentymistä siihen, jossa ei ole mitään erillisyyttä.
***
Kristillisissä piireissä on ”hengellisiksi harjoituksiksi” esitetty
mm. mielen keskittämistä olennaisiin asioihin (konsentraatiota), asioiden syvällistä pohdintaa (meditaatiota) ja lopulta sulautumista itse asiaan tai jopa kaikkien asioiden äärimmäiseen
perustaan (kontemplaatiota).
Maallikoille on kuitenkin suositeltu lähinnä rukouksia, ripittäytymistä ja katumusharjoituksia – ja tietenkin kirkollisten velvoitteiden suorittamista.
***
Jollakin tavoin sekä seurakuntalaisten että papiston ”leilien
koot ja kovuusasteet” ovat ennalta ja ulkoa määritellyt niin, ettei niihin ole mahdollista kaataa ”uutta viintä” tai edes sellaista
”vanhaa”, jota ei ole suodatettu kirkollisen prosessin läpi.
***
Valistusaatteiden ja Ranskan vallankumouksen jälkeen kristillinen kirkko on suurelta osin menettänyt tiukimman otteensa ihmisten näkemysten ohjauksessa. Materialismi on anastanut sen
sijan luonnontieteiden ja aineellisen hyvinvoinnin edistymisen
myötä. Materialismi tosin pukee mielellään ylleen sivistyksen
valekaavun.
***
Kristillisen kirkon käyttäytymisessä on koko ajan ollut omituista se, että se ei ole kiinnittänyt paljonkaan huomiota niihin, jotka eivät ole välittäneet henkisistä asioista ”tuon taivaallista” (tai
”tämän maallista”) – kun taas henkisyyteen todella vakavasti
suhtautuneet ovat saaneet kokea mitä ankarinta vastustusta.
Nykyisin tilanne on periaatteellisessa mielessä samantapainen.
Materialistien suunnaton joukko saa tehdä mitä tahtoo, mut-
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ta omassa piirissä ei suvaita sellaisiakaan irtiottoja, joista parhaimmat voisivat johtaa sisällön uudistumiseen ”kuolleen kirjaimen vankeudesta elävän veden ja leivän ääreen.”

70. Topeliuksen joulusanoituksista

Sylvian joululaulun ruotsinkieliset sanat ovat Sakari Topeliukselta vuodelta 1853. Laulun sävelsi Carl Collan, ja suomennoksen suoritti Martti Korpilahti.
Riittävän tarkan ja säveliin istuvan käännöksen tekeminen on
usein vaikeata. Korpilahti on pyrkinyt säilyttämään alkuperäisen runon merkitykset, mutta Topelius on joissakin kohdin
saattanut kuvata jotakin sellaista, jonka sisään kääntäjä ei ole
päässyt.
Ensimmäisessä säkeistössä runoilija ei alun perin totea, vaan
kysyy, onko joulu tullut meidän sydämiimme? Hän ei liioin
puhu mitään joulukuusesta, koska kuusen tuonti sisään ei hänen aikanaan ollut vielä tapana.
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Orressa häkkiin suljetun ”sirkuttajan” merkitys on aiheuttanut
päänvaivaa yhtä hyvin suomentajille kuin monille lukijoille ja
laulajille. Topelius paikantaa tämän vangitun ”katossa poissa
olevaksi persoonaksi” (pronomini ”han”) ja määrittelee hänet
”uskollisimmaksi ystäväkseen (min trognaste vän).”
Ensimmäisen säkeistön viimeisen lauseen ymmärretään usein
viittaavan todellisiin vankiloihin, joissa valitus vaikeni edes joulun ajaksi. Teksti kuitenkin liittyy kiinteästi edeltäneeseen teemaan. Siinä ”sirkuttaja” tarkoittaa todennäköisimmin runoilijan sisäistä tai sisintä olemusta, jonka täydellistä vapautumista
ja avautumista hän kaipaa – ja jonka vaikenemista hän viimeisessäkin lauseessa suree.
”Sirkuttajan” merkityksen etsiminen Sisilian linnustosta tai
Suomen itsenäisyyspyrkimyksistä lienee siten turhan kaukaa
haettua, kun tiedetään, miten vakavasti runoilija suhtautui henkisiin asioihin.
***
Topeliuksen sisäinen pyrkimys käy ilmi myös toisessa, hänen
v. 1887 sanoittamassaan, ja Sibeliuksen säveltämässä laulussa
”En etsi valtaa loistoa.”
Tämänkin laulun suomentajaksi on merkitty Martti Korpilahti,
mutta asiasta ei ole aivan täyttä varmuutta.
Alkuperäisessä ruotsinkielisessä sanoituksessa runoilija ei puhu
mitään vallasta, vaan pyytää lähinnä kaikkein ulkoisimpien asioiden, loiston, komeuden ja kullan poissulkemista siunatusta
jouluajasta. Niiden sijaan hän anoo itselleen Jumalan kunniaa
ja suojelusenkeliä (enkelivartijaa, änglavakt), ja lisäksi rauhaa
päälle maan. Runoilija sanoo kutsuneensa vieraakseen Kuninkaan, jolle hän toivoo joulun tuottavan mitä parhainta iloa.
Laulu otettiin suomalaiseen virsikirjaan Niilo Ruhalan kääntämänä vasta vuonna 1986, koska oli huomattu alkuperäisen
käännöksen poikkeavan liian paljon Topeliuksen sanoituksesta. Kansa tosin näyttää pitäytyvän mieluummin vanhassa käännöksessä.
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Tiivistäen voitaneen arvella Topeliuksen ydinajatuksena olleen
se, että kaiken ulkonaisen sijasta joulun tulisi vapauttaa sisäinen ”kuningas”. Runoilijan – samoin kuin periaatteessa kaikkien muidenkin ihmisten – uskollisin ystävä ja innoituksen lähde
on ”ylhäällä” – hengen korkeuksissa.
Se ei runoilijan mielestä ollut vielä täysin vapaa, vaan vaikeni
välillä ja tuotti silloin sisäistä tuskaa, jollaisesta monet taiteilijat
ja mystikot ovat todistaneet. Vaikeneminen merkitsi sitä, ettei
joulu ollut vielä muuttunut pysyväksi sydämen tilaksi.

71. Tosi kuin vesi
Veden rinnastaminen totuuteen on ymmärrettävää siitä syystä,
että vesi näyttelee hyvin merkittävää roolia jokapäiväisessä elämässä.
Joskus väitetään, että vesi on vanhin voitehista. Veden uskotaan ilmaantuneen maapallon pintakerrostumiin – ja sen myötä ihmiskehojen ainekseksi – hyvin pitkien aikojen saatossa asteroideista, komeetoista ja tulivuorten purkauksista.
***
Vesi on kristillisissä seremonioissa otettu kasteen välineeksi,
mikä pohjautunee kuvauksiinJohannes Kastajan toiminnasta.
Todellisen muutoksen synnyttävän kasteen sanotaan kuitenkin
tapahtuvan hengen tai tulen voimasta.
***
Veden käyttäminen totuuden symbolina on hieman ongelmallista siitä syystä, että sen olomuoto saattaa muuttua ja että se ei
pysy paikallaan, vaan kiertää.
***
Ihmiset voivat hyödyntää helposti ja välittömästi ainoastaan
yhtä prosenttia maapallon vesimäärästä, koska 97 % on suolais-
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ta merivettä, ja lisäksi 77 % makeasta vedestä on sitoutuneena
jäätikköihin tai maa- ja kallioperään.
Ihmiskehosta 62 % koostuu vedestä. Mikäli vesi olisi totuuden
tunnusmerkki, niin ihminen olisi kehonsa puolesta 62 prosenttisesti todellinen. Vesi on hänelle niin tärkeä, että jo 20 % vajaus
tekee kehon kautta koettavan tajuisen elämän mahdottomaksi.
***
Totuuden luonteen pohtiminen lienee ollut ihmisille tyypillinen
teema jo hyvin kauan.
Maaherra Pontius Pilatuksen väitetään pohtineen Jeesuksen
tuomitsemisen yhteydessä sitä, mikä on totuus. Johanneksen
evankeliumin kertomus lienee tosin lähinnä evankelistan itsensä rakentama tulkinta Jeesuksen henkisestä tehtävästä ja olemuksesta (saattaa tietenkin periaatteellisessa mielessä vastata
todellisuutta).
***
Sanotaan, että vasta Aristoteles loi perustan totuuskäsitteen
analyyttiselle tarkastelulle teoksessaan ”Metafysiikka”.
Ongelmia synnyttää se, ettei Aristoteles ”puolimaterialistina”,
empiiristä havaintoa ja logiikkaa korostavana ymmärtänyt todellisesta metafysiikasta mitään, vaan alensi sen tavallisen ymmärryksen puitteisiin. Aristoteles tosin edellytti, että empiiristen havaintojen selittämiseen ja yleistämiseen tuli käyttää myös
järkeä.
Hänen todellisuuden luonnetta kuvaava väittämänsä on: ”Epätotta on sanoa, että se ei ole, mikä on, tai että se on, mikä ei ole,
ja vastaavasti totta on sanoa sen olevan, mikä on, ja sen olevan
olematta, mikä ei ole.”
Nykyisin lausumaa vastaa ns. korresponssiteorian väite: ”Väite
on tosi, jos asiat ovat niin kuin niiden väitetään olevan (kunhan
vain tietäisi, miten asiat todella ovat!)”
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Väite ei tuo paljon lisävalaistusta Aristoteleen näkemykseen
eikä se ole paljonkaan pätevämpi kuin ”tosi kuin vesi”, tai ”ei oo
Lahden voittanutta” (oli toki kaksikin – ja tehdas sulautettiin
Hartwalliin).
Asioiden ja elämän ydinolemusta ymmärtämätön Aristoteles on
sekoittanut myös jälkipolvien päät kehäpäätelmillä, joilla ei ole
mitään tekemistä muuttumattoman tai edes muutokset tallentavan todellisuuden kanssa.
Valitettavasti Aristotelesta pidettiin auktoriteettina aina uuden
ajan alkuun saakka – todellisuuskäsityksen suhteen jopa ns.
tieteelliseen vallankumoukseen asti. Jopa kristillisissä piireissä (etenkin skolastiikassa) hänen vaikutuksensa oli merkittävä
ja omiaan viemään hengellistä ajattelua hengettömyyden suuntaan.
***
Ehdollisen ajattelun ”todellisuusluonne” korostuu paljon myöhäisemmilläkin filosofeilla, kutenDescartesilla, joka väitti ajattelun olevan selvä todiste ihmisen olemassaolosta. Nietzsche irvaili tätä näkemystä pitäessään juuri ajattelua merkkinä siitä,
ettei todellista (pysyvää, ajasta riippumatonta) olemassaoloa
oltu vielä saavutettu.
***
Analyyttisiksi totuuksiksi kutsutaan inhimillisen tajunnan havaitsemia ja yleisesti hyväksymiä säännönmukaisuuksia. On
selvää (joskin jo kvanttifysiikka koettelee tällaisten päätelmien
rajoja), että kaksi plus kaksi on neljä, koska ihmiset itse ovat
asian sellaiseksi oman aika- ja tilarajoitteisen tajuntansa puitteissa määrittäneet.
Tällaiset määritelmät eivät kuitenkaan kykene missään määrin
selittämään elämän syvintä alkuperää, sen ilmentymisen syitä
tai tavoitteita. Analyyttinen tutkimus tarkastelee pelkkiä ilmiöitä, niissä olevia säännönmukaisuuksia ja poikkeamia.
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”Panta rhei (kaikki virtaa)” totesi aikoinaan (2500 vuotta sitten) hämäräksi (turhan vaikeaksi) väitetty Herakleitos ja jatkoi,
ettei kukaan voinut astua samaan virtaan kahta kertaa, koska
sekä virta että siihen astuja ehtivät ensimmäisen kerran jälkeen
jo hieman muuttua.
Filosofi Nietzschen sanotaan (tosin virheellisesti) omaksuneen
Herakleitoksen opin jatkuvasta ”tulemisesta”, kun taas Platon
puhui (Jaakob Vanhurskaan tavoin) kaiken taustalla olevasta
muuttumattomasta ”olemisesta ja olemuksesta”.
Nietzsche puhui (Zarathustrassaan) ”tulemisesta” ainoastaan
ilmennysten puitteissa, joissa ”syiden summa tuo yksilöllisen
tietoisuuden takaisin”.
Hänkin lähti (Platonin ja monien muiden todellisten filosofien
tapaan) kuitenkin siitä, että ilmenneen taustalla (lähtö- ja paluukohtana) on aivan toisenlainen tietoisuus tai tietoisuuksia,
jotka syklisen ilmennyksen ajaksi ”kadottivat itsensä ja etsiytyivät sitten pitkien ketjujen kautta takaisin itseensä – omaan
muuttumattomaan ydinolemukseensa (Isänsä kotiin)”.
***
Metafysiikan eli fysiikan jälkeisten tai ylittävien asioiden käsitteellinen pohdinta tuottaa lähinnä kehäpäätelmiä ja hienosti
sanoitettuja lausekkeita, jotka eivät ole kovin paljon viisastuttaneet ihmiskuntaa.
Metafyysisten asioiden tutkiminen edellyttää tutkijalta kykyä
irrottautua pelkän psyko-fyysisen elämän luomista, aikaan ja
tilaan rajoittuvista, ehdollistumista.
***
”Totuus on tekevä teidät vapaiksi” ei tarkoita mitään sanallista
julistusta, koska mikään ulkoisesti ilmaistu ei sinänsä vapauta
ketään.
Totuus merkitsee pysyväisluonteista itsekohtaista sisäistä tilaa,
jossa kaikkeuden todellinen ja sisin olemus paljastuu välittömänä ja ehdottomana tietoisuutena.
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Johanneksen evankeliumin Jeesus esittää: ”Vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea”, koska se hänen
kohdallaan (ainakin Johanneksen tulkinnan mukaan) olisi nojannut suoraan ja välittömään tietoisuuteen asioiden todellisesta olemuksesta.
***
”Tosi kuin vesi” kelvannee tietenkin ”työhypoteesiksi” tarkasteltaessa asioita ja ilmiöitä havaittavissa olevan, muuttuvan ”todellisuuden” puitteissa.
Jos halutaan päästä ilmenneen syihin ja tarkoituksiin, täytyy
kaikki vertailukohdat jättää taakse, koska ne ovat syntyisin ajallisista ehdollistumisista.
Todellisuutta itseään ei tarvitse eikä voida verrata mihinkään,
koska erilaisuus ja erillisyys kuuluvat ainoastaan ilmennyksen
piiriin.

72. Tulo totuuden opettamaksi

Hyvin monilla ihmisillä on luontainen tarve tukeutua johonkin
arvostamaansa, tai jopa toisten
arvostamaan persoonaan. Tämä
voi johtua hengellisestä laiskuudesta, arkuudesta tai vain ajatuksesta, että kiinteä liittyminen jonkun seuraan johtaa automaattisesti suotuisiin tuloksiin.
Persoonallisen opastajan hakeminen saattaa johtua myös siitä, että sananmukaisesti evankeliumeita tulkiten voidaan saada käsitys, että esim. Jeesuksen muodollinen tai konkreettinen
seuraaminen johtaa pelastukseen.
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Tuomaan evankeliumi (87) toteaa:
”Surkea se ruumis, joka tarrautuu toiseen ruumiiseen, ja surkea se sielu, joka tarrautuu näihin molempiin.” Sanonta tarkoittaa ruumiilla persoonallista minuutta (lihallista ihmistä,
kehoon samastuvaa mieltä).

Johanneksen evankeliumi (8:32) toteaa:
”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun
opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on
tekevä teidät vapaiksi.”

Kumpikaan näistä julistuksista ei anna sellaista kuvaa, että jonkun persoonan seuraaminen olisi merkittävä asia ajattoman
(ikuisen) totuuden avautumisen kannalta. Johannes viittaa lähinnä siihen, että Jeesuksen antamien opetusten todeksi eläminen omalla kohdallaan (niissä pysyminen – niiden muodostuminen luonteeksi) saattaa kehittää opetuslapsen ymmärrystä.
Tämä voi luoda sisäistä valmiutta siihen, että tietoisuus avautuu välittömästi tilaan, jota mitkään ilmiöt eivät ole värittäneet
ja vääristäneet.
Matteus ja Markus kirjoittavat:
”Jokainen, joka täyttää minun taivaallisen Isäni tahdon, on veljeni.”

Nimen tai opetusten toistelu ei siten ole kovin olennaista ihmisyyden lopullisen päämäärän saavuttamisen kannalta: olennaista on se, että ihminen vapautuu sisäisesti sellaisista tekijöistä,
jotka estävät todellisuuden välittömän tiedostamisen (elämän
itsessään). Tällainen tiedostaminen ei tietenkään voi tapahtua
tavanomaisen mentaalisen olemuksen puitteissa, koska se on
ehdollistunut ajallisiin ilmiöihin.
Krishnamurti totesi eräässä haastattelussa, että jonkun henkilön opetuslapsena olo on totuuden kavaltamista, koska ainoa
tapa saavuttaa totuus on tulla suoraan ja ilman välittäjää itse totuuden opetuslapseksi. Hänen mukaansa totuuden vastaanottaminen on henkilöpalvontaan taipuvaisille ihmisille hyvin vai-
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keata. Nämä keskittyvät välittäviin tekijöihin, jotka eivät johda
omakohtaiseen ymmärrykseen. Ihmisen tulisi pitää omaa avartuvaa ymmärrystään lakinaan (ohjenuoranaan) eikä nojata liiaksi ulkoisiin auktoriteetteihin.
Krishnamurti antoi kuitenkin ulkoisille opetuksillekin arvoa,
mikäli ihmiset ymmärtäisivät kaikessa suuruudessaan julistetun totuuden sen oman kauneuden vuoksi – koska vasta silloin
heistä voisi tulla totuuden itsensä opetuslapsia.

73. Typeryys on väistyvä ominaisuus

Uskonnollisissa, filosofissa ja poliittisissa näkemyksissä löytyy
eroja siinä, miten kukin niistä määrittää uskomustensa kohteet,
miten vahvasti ajatuksiin sitoudutaan, ja miten sitoutumista ilmennetään ulkonaisessa ja sisäisessä elämässä.
Uskonnollisia perusajatuksia markkinoidaan varsin yleisinä ja
yksiselitteisinä pääsylippuina tilapäisen kärsimyksille alttiin
olemisen tilasta ikuiseen autuuteen. Joukkoliikkeiksi järjestäytyneiden uskontojen piirissä perusajatuksia iskostetaan ihmi-
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sille valitettavan usein pikemminkin pelon keinoin kuin kannustamalla kutakin yksilöä ”ylentämään sydämensä Jumalan
puoleen.”
Uskonnollinen mieli etsii kaiken katoavaisen ja kaoottisen takaa jotakin harmonista ja vakaata, jota ei välttämättä tarvitse
sanoin määritellä. Etsintää voidaan yksilöstä riippuen suorittaa
niin älyn, tunteen kuin toiminnankin puitteissa.
On jopa rikos ihmisyyttä vastaan – ja tätä rikollisuutta ilmenee
paljon - jos pyritään rajoittamaan sekä etsintätavat että löytymisen tunnusmerkit aivan liian tiukoiksi. Sellainen voi tietenkin lujittaa yhteisön identiteettiä, mutta palvelee vain harvoin
yleistä ja kollektiivista elämän ylentämistä.
Ajattelun rajoittaminen ja rajojen määrittäminen kiinteiksi ajattelu- ja käyttäytymismuodoiksi on ihmiselle hyvin tyypillistä. Se
saattaa johtua ”hengellisestä laiskuudesta”, mutta luo joka tapauksessa jonkinlaista turvallisuuden tunnetta.
Taipumuksen ikävät seuraukset syntyvät siitä, että rajoittuneet
ihmiset pyrkivät saamaan rajoilleen myös muiden ihmisten hyväksynnän ja vaativat sitten joukkovoimaan ja jopa väkivaltaan
turvaten kaikkia pysyttäytymään aitauksen sisällä.
Jo muinaiset yhteisöt rakensivat asumustensa ympärille aitauksia ja muureja suojaamaan ulkopuolisilta uhkatekijöiltä. Sellainen oli luonnollista ja perusteltua. Ihmiset ovat valitettavasti
alkaneet soveltaa toimivaksi havaitsemaansa muurikulttuuria
myös välttääkseen sisäisiä ristiriitoja, mistä sitten monet uskonnolliset ja poliittiset järjestelmät ovat saaneet alkunsa.
Miten voisi toisten ihmisten määrittelemään muottiin pakotettu mieli milloinkaan vapautua? Ihmisen tulisi ensin sietää ainakin itseään, niin ettei hän sisäisesti tai ulkonaisesti lähde itseään ja kohtaamiaan asioita pakoon. Vain siltä perustalta hän voi
vähitellen oppia sietämään muitakin.
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Skeptikot voivat väittää, että näkymättömien totuuksien ja olotilojen etsiskely kertoo lähinnä ihmiselle tyypillisestä halusta
paeta epämiellyttäviksi koettuja asioita. Halun kohteita rakennellaan tai siirretään kuvitteelliselle tasolle, elleivät konkreettiset tyydytä tai ole helposti saavutettavissa.
Jokainen ihminen kuitenkin uskoo johonkin, vaikka hän uskottelee olevansa täysin vapaa kaikista uskomuksista. Ateisti uskoo, ja agnostikko epäilee, ettei mitään tunnetusta poikkeavaa
ole olemassa.
Mitkään ulkoiset uskonnolliset toiminnot eivät ole itseisarvoja.
Niissä ei sellaisinaan ole ”elämää itsessään.” Muotojen ja ideoiden merkitys on siinä, millaisia jälkiä ne saavat aikaan itse kunkin sisäiseen olemukseen.
***
Luonnon valinnan pyrkimyksenä on sopeutuminen yhä paremmin ympäröivään elämään. Saman tendenssin voisi olettaa pätevän myös sisäisen luonnon, yksilöllisen ja kollektiivisen tietoisuuden puitteissa: parhaiten elämään soveltuvat ominaisuudet
osoittautuvat aikaa myöden kestävämmiksi kuin kelvottomat.
Ihmisen ei ole tarpeen sitoa itseään tiukasti ja lopullisesti mihinkään kiintoajatukseen tai aatteeseen, koska sellainen usein
estää häntä omaksumasta mitään uutta – vanhat leilit eivät
kestä uutta viiniä! Uusikaan ei tietenkään ole mikään itseisarvo, mutta ihmisen mielen ovet olisi hyvä jättää edes sen verran
raolleen, että niistä voi päästä sisään hyvin perusteltuja virikkeitä – ainakin testihypoteeseiksi.
***
Kaikki ulkoinen, käsitteiksi muovattu tieto on suhteellista ja
ajan mittaan muutoksen alaista. Siten ei ole mikään ihme, että
kristinuskon perustajaksi uskottu Nasaretin Jeesus kehotti olemaan vannomatta mitään.
Uskonnoissa esitetään perusteemat kuitenkin usein muuttumattomina totuuksina. Kristinuskon yhteydessä on syytä muis-
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taa, että tunnustuksiin kirjatut ajatukset ovat käyneet läpi useita muutosprosesseja lähtiessään Jeesukseen liitetyistä perimän sirpaleista ja häntä varhaisemmista aineksista, joita sitten
evankelistat, Paavali, kirkkoisät ja myöhemmät kirkolliskokoukset muokkasivat vastaamaan omia käsityksiään ja intressejään (kuin myös keisarien intressejä). Uskon muotoutumisessa
suurin osa varhaisista kirjallisista tulkinnoista syrjäytettiin.
***
Filosofi Nietzsche totesi, että Jeesus kuoli aivan liian nuorena.
Ajatus on perusteltavissa ainakin sillä, että hänestä jäi vain vähän todella autenttiseksi luokiteltua perimätietoa, ja ettei hän
itse – eivätkä edes hänen oppilaansa – kirjoittaneet perusajatuksia ylös (publikaani Matteus lienee kirjoittanut jotakin, mutta teksti on kadonnut). On tietenkin selvää, että jos Jeesus olisi
kuollut luonnollisesti vanhuuteen, niin koko kristinuskosta olisi
tullut toisenlainen – tai sitä ei olisi muodostunut lainkaan.
***
On lohdullista ajatella, että pitkien ajanjaksojen kuluessa elämän sisäinen dynamiikka pitää todennäköisesti huolen siitä,
että vaikka aaltoliikettä tapahtuu, niin typeryys kuitenkin väistyy orastavan viisastumisen tieltä – tosin hävyttömän hitaasti!
Jaakob (Vanhurskas) tosin esitti kirjeessään, että ennen todellista viisautta ihmisessä kehittyy lähinnä ”riivaajien viisaus”,
älyllinen tai mentaalinen kyky, joka ei vielä ole kovin luotettava,
kuten niin monet nykyajan ongelmat selvästi osoittavat. Ihmisyyden lopullisena tavoitteena (ihmisenä) onkin aivan toisenlainen viisaus, joka ei pohjaudu ajallisten ilmiöiden keskeiseen
vertailuun, vaan ilmenee suorana ja erehtymättömänä sisäisenä
tietoisuutena kaikkien asioiden todellisesta luonteesta.
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74. Uskoisimmeko suutaria?

Saksalainen suutari Jakob Böhme syntyi v. 1575. Hän kirjoitti
viidessä vuodessa yli kaksikymmentä teologista kirjaa ja sai paljon mainetta (yllä kuva muutamasta teoksesta).
Kaikki aikalaiset eivät kuitenkaan voineet sietää sitä varmuutta, jolla suutarina tunnettu mies esitti teologisia näkemyksiään.
Böhme kirjoittaa itsestään: ”Tämä käsi on yksinkertainen ja
maailman silmissä typerä. Kuitenkin se kertoo sellaista salaisuutta, joka on järjelle käsittämätöntä.”
***
Böhmen kirjoitusten tiedetään vaikuttaneen mm. kveekareiden, Friedrich von Schellingin, Friedrich Nietzschen, William
Blaken, Sigmund Freudin, Henri Bergsonin, Rudolf Otton, Carl
Jungin, Paul Tillichin, Martin Heideggerin ja lukemattomien
muiden ajatteluun.
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Saksalaissyntyinen, kristillinen eksistentialistifilosofi Paul Tillich (1886 - 1965) totesi, että Böhmen vaikutus länsimaiseen filosofiaan on hämmästyttävän suuri.
Myös Sir Isaac Newton tutustui usean viikon ajan Böhmen teoksiin ja uskoi, että ne sisälsivät luomakunnan kaikki salaisuudet.
On todennäköistä, että hän sai perusideat gravitaatioteoriaansa
juuri Böhmen kirjoista.
***
On erikoista, että meillä Suomessa Böhmen opit tavoittivat aivan tavallisen kansan, jota vaivasi sama tunne kuin kirjailijaa
itseään: ”Minun sieluni janoaa elävää Jumalaa”.
Böhmen näkemykset poikkesivat jonkin verran ajan kirkollisesta kristillisyydestä, jota näissä janoisimmissa piireissä pidettiin
kuolleena ja hengettömänä.
Varhaisia böhmeläisiä mystikoita esiintyi mm. Vähänkyrön
(nyk. Vaasan) Merikaarron kaksikielisessä kylässä. Kälviällä
Erickssonin veljekset olivat saaneet böhmeläisiä vaikutteita.
Laihialla toimivat Gabriel Ollila ja Jaakko Kärmäki, Ilmajoella
Samuel Rinta-Nikkola, Kauhavan seudulla Jaakko Wallenberg.
Pohjois-Pohjanmaalla Kokkolan lukkari Anders Nyström edisti
kyseistä ajatussuuntaa vielä 1800-luvun puolivälissä.
Suomenkielistä Böhmen
kirjallisuutta ei ollut käytettävissä, joten sitä hankittiin Ruotsista, jossa
Anders Collin käänsi teoksia ruotsiksi. Suomalaiset
käänsivät ja kopioivat niitä suuren määrän käsin.
Jäljellä on yhä parisen sataa sidottua kirjaa, joista alla näyte ilmajokisen räätälin, Samuel
Rinta-Nikkolan jäljentämästä kirjasta ”40 Kysymystä Sielusta”
(Pohjanmaan Maakuntamuseo, kuva Erkki Salminen).

302

Tämä noin 300 sivuinen kirja on varsin perusteellinen vastaus
neljäänkymmeneen saksalaisen yliopistomiehen yhdessä laatimaan, sielun olemusta koskevaan kysymykseen, joihin he ajattelivat olevan täysin mahdotonta vastata.
Kysymykset oli tehty Böhmen kanssa ystävystyneen, fysiikan
tohtori Balthasar Walterinaloitteesta. Tohtori Walter oli kiinnostunut salatusta viisaudesta ja oli matkustellut paljon sitä etsiessään.
Walter kirjasi kysymyksistä luettelon, jonka hän lähetti Böhmelle. Seuraavassa näytteeksi kymmenen ensimmäistä kysymystä:
1. Missä on sielun alkuperä? 2. Mitä ovat sielun ydinolemukset, substanssi, luonto ja ominaisuudet? 3. Millä tavoin sielu
on luotu Jumalan kuvaksi? 4. Mitä oli sisään hengitys, ja milloin se tapahtui? 5. Miten sielu on oikeastaan muodostettu, ja
millainen on sen muoto? 6. Mitä ovat sielun voimat ja kyvyt? 7.
Onko sielu lihallinen vai aineeton? 8. Missä muodossa sielu astuu ihmiseen tai ruumiiseen? 9. Millä tavoin sielu yhdistyy ruumiiseen? 10. Onko sielu johdettu ja monistettu inhimilliseen,
ruumiillisen tapaan suoraan vanhempien sieluista, vai onko se
joka kerta uusi luomus, Jumalasta lähtenyt henkäys?

Vastaustensa esipuheessa Böhme toteaa (hieman Paavalin tapaan):
Teidän ei tulisi liian innokkaasti etsiä näitä asioita, koska ne eivät ole ulkoisen pohdinnan ulottuvissa. Mutta Jumalan hengelle mikään ei ole mahdotonta. Havaitessaan meidän olevan Jumalan lapsia ja Kristuksessa uudelleen Jumalaan syntyneitä:
silloin poika näkee selvästi, mitä Isä talossaan tekee, ja myös
hän oppii Isän taidot ja työt.

Vastaukset sisältävät mm. seuraavan kaavion, ”filosofisen pallon”, jossa kuvataan kaiken perustana olevia prinsiippejä ja elämän kokonaisdynamiikkaa ”tulen piiristä valoon”.
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Blogin otsikon kysymys
voitaisiin sovittaa myös
kotimaiseen herätysliikkeen historiaan muodossa:
uskoisimmeko seppää?
Seppä Jaakko Högman
tunnettiin valistuneena ja
hengellisenä miehenä, joten synnintunnosta kärsinyt, kaskiviljelijän poika
Paavo Ruotsalainen käveli
Nilsiän Aholansaaresta jalan yli 200 kilometrin matkan tapaamaan. Seppä antoi Paavolle Thomas Wilcocksin kirjan ”Kallihit hunajan-pisarat”.
Tapaamisesta on jäänyt elämään sepän siteeraus kirjasta:
Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki sekä sen jatko: Kristuksen sisällinen tunto.

Sisällinen tunto eli tietoisuus tarkoittaa välitöntä sisäistä yhteyttä ajattomaan ja ehdollistumattomaan tietoisuuteen. Parhaimmillaan se on ns.pyhäin yhteyttä.
***
Kun puhe on nimenomaan kristinuskosta, voidaan tietenkin
asettaa sen kannalta perustavaa laatua oleva kysymys: uskoisimmeko puusepän poikaa?
Markuksen evankeliumissa tuodaan esiin yleisinhimillisiä ennakkokäsityksiä kaikkia ”turhan läheisiä” kohtaan. Ihmiset antavat arvoa helpommin niille, joita he eivät tunne, kuin niille,
joihin he voivat peilata omaa persoonaansa.
”Niin Jeesus sanoi heille: ’Ei ole profeetta halveksittu muualla
kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan.
’Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa.”
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75. Uusi paavi – piru vai pyhimys?

Italialaisen Paolo Sorrentinon luoman sarjan amerikkalaiseksi
kuvattu uusi, nuori paavi poikkeaa persoonaltaan huomattavasti tavanomaisesta kirkollisesta johtajasta.
Asetelma on saattanut saada hieman perusvirettä Uuden testamentin vertauksesta, jossa vanhat leilit eivät siedä uutta viintä.
***
Paavin ensimmäisen julkisen puheen taustaksi tuodaan ensin
esiin tavanomaisia, sosiaalisiin hyveisiin perustuvia ajatuksia,
jotka uusi paavi kuitenkin jättää sanomassaan täysin huomiotta.
***
Sorrentino näyttäisi ainakin tässä suhteessa tuovan esiin Krishnamurtin tapaista näkemystä uskonnollisesta johtajasta, joka
ulkopuolisten auktoriteettien ja ihanteiden palvonnan sijaan
patistaa ihmisiä todella omakohtaiseen totuuden etsintään.
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Uusi paavi ei halua tuoda lainkaan esiin ulkoista olemustaan,
koska siitä saattaisi muodostua palvonnan kohde – eräänlainen
epäjumala.
Tämä on poikkeavaa erityisesti katolisissa maissa, joissa pyhimykset ja pyhät kuvat kuuluvat yhä ihmisten elämään.
***
Krishnamurti hajotti aikoinaan hänen varaansa kaavaillun kirkon tapaisen rakennelman todeten, ettei totuutta voida milloinkaan organisoida. Sorrentinon paavi kävelee hänkin hierarkkisen organisaation ylitse.
Joskus on esitetty vitsinä, että Jumala on kyllä luonut kirkon,
mutta paholainen on sen sittemmin organisoinut. Kirkkohistoriasta voidaan poimia runsaasti tätä näkemystä puoltavia esimerkkejä.
***
Uusi paavi haluaa olla näkymätön ja arvaamaton vaikuttaja, joka ajatuksena saattaisi olla peräisin siitä, että myös hänen edustamansa ydinasia – Jumala – on näkymätön ja lisäksi
usein arvaamaton.
***
Nasaretin Jeesus kritisoi tavanomaista uskonnollisuutta (fariseuksia ja kirjanoppineita) siitä, että pyrkimyksissä jäädään pahasti puolitiehen tyytymällä pelkkiin muodollisiin ja käsitteellisiin näkemyksiin, jollaisia Jaakob Vanhurskas olisi nimittänyt
”riivaajien viisaudeksi”.
”Jumalaton” filosofi Nietzsche väitti Jeesuksen olleen ihmisten
teennäisen ja pinnallisen uskonnollisuuden suhteen oikeassa,
mutta inhimilliseen mukavuuteen perustuvaan hyvän ihmisen
määritelmään ehdollistuneet ihmiset eivät voineet häntä ymmärtää.
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Mestari Eckhart sanoi, että muodollisenkin uskonnollisuuden
kautta ”voi kyllä löytää tien, mutta saattaa myös sen lumoissa
kadottaa tiehen kätkeytyvän Jumalan.”
***
Uusi paavi edellytti puheessaan täydellistä ja suoraa yhteyttä
Jumalaan.
Tämä on myös Uuden testamentin yksi perusajatus: Jumalan
rakastaminen yli kaiken, koko olemuksellaan niin, että kaikki
maallisen elämän ehdollistumat antavat lopulta myöten. Vasta
silloin voi rajallinen elämännäkemys (katoava, aikaan sidottu
elämä) antaa sijaa jollekin aivan toisen laatuiselle – Jumalalle
(pysyvälle, ajattomalle elämälle).
Samaa yhtyettä tai pikemminkin ykseyttä kuvaa Johanneksen
evankeliumi sanoin: ”Isä ja minä olemme yhtä.”
***
Sorrentino tuo (ainakin alkujaksoissa) paavinsa persoonallisuudessa esiin paljon puhtaasti inhimillistä heikkouksia: lapsuuden ajan traumoja, vallan ja kunnian hakemista, toisten ihmisten alistamista ja jopa kiristämistä, koska sellainen on katsojille tutumpaa kuin todellinen hengen ylevyys.
Voidaan väittää, että ihmiset oppivat ulkoisten ihanteiden kautta helposti kiertämään niitä ja teeskentelemään niiden noudattajaa – kun taas heikkouksien näkeminen, kokeminen, ja omalla kohdalla voittaminen saattaa tuottaa kestäviä tuloksia.
***
Katolinen kirkko on esittänyt paavin Kristuksen maanpäällisenä sijaisena – virantoimituksessa jopa erehtymättömänä (kuten
kaikki maalliset yksinvaltiaat). Historian valossa erehtymättömyys joutuu kyseenalaiseksi.
Erehdykseksi voitaisiin luonnehtia myös ajatusta toimia jonkin puhtaasti henkisen olemuksen edustajana – ellei toimija ole
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edustamansa kanssa sisäisesti (tietoisuuden suhteen) samaa
olemusta.
Katolinen kirkko on julistanut pyhiksi lukemattomia paaveja ja
piispoja – lisäksi joitakin poikkeuksellisia maallikoita. On täysin eri asia, ovatko julistetut täyttäneet pyhyyden vaatimukset
muutenkin kuin vain kirkollisten toimijoiden itsensä määrittämin perustein.
Ainoastaan Jumalan ja tietenkin kaiken Jumalaan yhdistyneen
sanotaan olevan pyhää. Kaikki aikaan ja tilaan erillistynyt ja ehdollistunut on suhteellista ja puutteellista. Sellainen on periaatteellisessa (perisyntisessä) mielessä vielä syntiä – siinä määrin
kuin ihmisen tajunta siihen samastuu.
***
On hienoa, että katolisen kirkon (tai yleensä hengellisyyden)
ylin johto uskalletaan ottaa kuvitteellisen draaman päähahmoksi ja liittää tuoreella tavalla tämän päivän elämään. Borgioiden
tapaisia historiallisia kuvauksia on toki tehty jo aikaisemmin.
***
Jokainen voi tietenkin tehdä omia päätelmiään siitä, toteuttaako sarjan kuvaama uusi paavi katsojan itsensä asettamia pyhyyden vai pahuuden kriteereitä. Tässä täytynee kuitenkin muistaa se, että jokainen arvostelee asioita oman esiymmärryksensä
pohjalta, joka on sidoksissa kasvatukseen ja ympäröivään kulttuuriin.
On kuitenkin enemmän kuin todennäköistä, ettei ihmisten suorittamilla pyhiksi tai pahoiksi julistamisilla ole mitään merkitystä, koska ihminen on sitä, mitä hän todelliselta olemukseltaan on.
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76. Vai jopa taivaskin katoaa!

Tuomaan evankeliumi sisältää 114 Jeesuksen sanomaa, mutta
ei lainkaan elämäkerrallista ainesta. Sitä voitaisiin kutsua lähinnä aforismikokoelmaksi, tosin koosteeseen lukeutuu joitakin pitkähköjäkin sanontoja.
Varsin monet sanonnoista ovat lähes identtisiä Uuden Testamentin vastaavien kanssa, mutta evankeliumista löytyy myös
sellaisia, joita muissa teksteissä ei esiinny.
Nag Hammadista v. 1945 löydetty Tuomaan evankeliumin versio
on kätketty Egyptin hiekkaan 300-luvulla siinä vaiheessa, kun
yhdestä erityisestä tulkintalinjasta ja tekstikoosteesta oli muodostunut ainoa sallittu. Tutkijat sijoittavat evankeliumin alkuperäisen laitoksen vuosien 50 ja 200 välille, joten se ”kilpailee
vanhuudessaan” Uuden Testamentin evankeliumien kanssa.
Tuomaan eduksi voidaan mainita se, että teksti saanut olla 1700
vuotta koskemattomana Egyptin hiekassa. Mitkään myöhem-
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mät tulkinnat eivät ole aiheuttaneet siihen ”korjauksia ja parannuksia”, jollaisia Uuden Testamentin tekstit saattavat sisältää.
Nykyisin Tuomaan evankeliumi rinnastetaan sananmukaisen
luotettavuutensa suhteen Uuden Testamentin parhaimpaan,
Luukkaan evankeliumiin. Kukaan vakavasti otettava tutkija ei
pidä sitä harhaoppisena, vaan merkittävänä tekstinä, joka tuo
esiin varhaisen kristillisyyden piirissä vallinnutta käsitteellistä
laaja-alaisuutta.
Yksi Tuomaan monista erikoisista, moniulotteisista sanonnoista on seuraava (n:o 11):
Taivas häviää, ja häviää se, mikä on taivaan yläpuolella. Kuollut ei elä eikä elävä kuole. Kun söitte kuollutta, teitte sen eläväksi.
Kun tulette valoon, mitä sitten teette? Silloin kun olitte yksi,
teistä tuli kaksi. Mutta kun olette kaksi, mitä silloin teette?

Sanonnan alku tuo mieleen ”lopun ajat”, ilmenevän kaikkeuden
päättymisen, jollaiseksi nykytiede saattaisi luonnehtia ajautumista mustaan aukkoon, missä itse aikakin häviää. Maapallo sinänsä kadottaa muodollisen puolensa jo paljon ennen, kun auringon polttoaine loppuu yli kahden miljardin vuoden kuluessa.
Lienee ymmärrettävää, että jos näkyvä taivas (se sininen) häviää, on aineellisen maan täytynyt hajota jo ennen sitä alkutekijöihinsä. Tässä vaiheessa kaikki lihalliset muodot ovat tietenkin
tuhoutuneet, mutta kehon osalta kuolleet saattavat kuitenkin
yhä jatkaa tajunnallista elämää – onhan olemassa jonkin verran
todisteita siitä, että tajunta ei tarvitse fyysistä kehoa voidakseen
säilyttää itsetietoisuutensa.
Tuomaan sanoma kuitenkin väittää, että myös näkyvän taivaan
yläpuolella oleva, ei-fyysinen taivas tulee jossakin kaukaisessa
vaiheessa katoamaan. Tällaisella taivaalla tarkoitettaneen joitakin psyykkisiä tai mentaalisia tiloja, joita vainajien olotiloina on
joskus kutsuttu tuonelaksi (tai joillakin muilla nimillä – usein
myös taivaaksi).
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Niissä vallinnee kuitenkin jonkinlainen aikasidonnaisuus, joten
ne eivät todennäköisesti voi säilyä silloin, kun kaikki aikaan ja
tilaan nojaava kutistuu pelkäksi teoreettiseksi pisteeksi (ilmennys vaipuu täydelliseen lepotilaan).
Silloin ”kuollut ei elä” – eli aikaan samastunut tajuisuus katoaa
kokonaan tulematta enää esiin millään muulla olemisen tasolla.
Tähän perustunee uskontojen kehotus, että ihmisen tulisi elinaikanaan kasvaa sisäisesti kaikkien aikasidoksiensa yläpuolelle.
Taivaiden hävitessä todella ”elävä ei kuole”, jolloin elävällä tarkoitetaan ajattomaksi muuttunutta tietoisuutta.
***
Kehitys aineellisessa maailmassa tapahtuu kokemalla, ja erityisesti sisäistämällä (eli tekemällä eläväksi) elämän tuomia virikkeitä – eli ”syömällä kuollutta”.
***
Valoon tuleminen kuvannee ihmisen tajunnassa mahdollista
periaatteellista muutosta, jota raamattu nimittää esim. ylhäältä
syntymiseksi ja taivasten valtakuntaan pääsemiseksi. Itämailla
puhuttaisiin valaistumisesta tai vihkimyksistä – eikä itse asiassa liene mitään eroa, mikäli kyse on todellisista ”ihmisen pojan
ylentämisistä”.
Sanonta kysyy, mitä ihminen tekee saavutettuaan ihmisyyden
täyden oppimäärän? Joissakin oppijärjestelmissä esitetään,
että ihminen voi muutoksen viime vaiheissa itse päättää, astuuko hän sisäisesti valoon ja autuuteen, vai jättäytyykö hän ihmiskunnan pariin ”hapatuksen kaltaiseksi” – auttamaan muita
nousemaan pois ”murheen laaksosta”, kunhan nämä ovat siihen halukkaita ja valmiita.
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Matteuksen evankeliumi loppuu sanoihin:
”Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
saakka.”

Tämä lause soveltuisi hyvin kuvaamaan myös itämaista ”säälin
buddhaa”, joka ei astu nirvanaan, vaan jää ihmisten pariin (näkymättömänä tai syntyen kehoon).
***
Tuomaan sanonnan loppu siirtyy ”ihmisyyden alkuun” – puhtaasti henkiseen alkutilaan, jossa tapahtui jakautuminen polariteetteihin (vastakkaisiin voimiin – Aadamiin ja Eevaan, hyvään ja pahaan) sekä tajunnan suuntautuminen ulkoisiin kohteisiin. Raamattu kuvaa tätä prosessia ”syntiin lankeamiseksi”,
vaikka itse rike näyttäisi olleen varsin vaatimaton (jos joku nyt
yleensä ottaisi omenavarkauden konkreettiseksi totuudeksi).
Olennaisin asia lienee päätyminen ykseydestä (Jumalan ja hengen välittömästä yhteydestä) erillisyyteen (tajunnan kohdistumiseen ulkoisiin asioihin ja omaan minuuteen), jonka tarkoitus
saattaisi piillä siinä, että ihminen joutuu tämän samastuksensa
johdosta kokien oppimaan ”luomisen alkeita” aineen ja energioiden puitteissa, kunnes hän on valmis irrottautumaan, tai pikemminkin irrotettavaksi, kaikista tilapäisistä ehdollistumistaan – elämän koulustaan.
Irrottautuminen kaikista ehdollistumista viittaa juuri sanonnan
viimeiseen osioon: mitä teette, kun teistä on tullut kaksi? Kun
jokin havaitaan rikkoutuneeksi, pyritään asia tietenkin eheyttämään – tämän opetuksen mukaan palauttamaan alkuperäinen
ykseys, yhteys ja sisäinen samuus henkeen ja jumaluuteen.
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77. Valon synty pimeyteen

Marras- ja joulukuu ovat täällä pohjolassa pimeintä vuodenaikaa, jonka synkeyttä lisää yhä tavallisemmaksi tullut lumen
puuttuminen. Nykyisin on mahdollista vähentää fyysisen pimeyden tuntua ainakin sisätiloissa tehokkailla keinovaloilla.
1800-luvun maaseudulla keinovaloista ei osattu uneksiakaan,
vaan tyydyttiin joko takkatuleen, päreisiin tai kynttilöihin, joista viimeksi mainittuja käytettiin lähinnä juhlapöydässä ja erityistä tarkkuutta vaativissa töissä. Kynttilät eivät olleet mitään
halpoja tarjoustuotteita, vaan ne piti itse valmistaa lampaiden
teurastusten yhteydessä.
***
Mooseksen kirjan alku kuvaa pimeytenä kaikkeuden alutonta
alkua ennen kuin Hengen ensimmäinen liike pani kaiken alkuun. Mooseksen kirjan kertomus valkeuden synnystä voidaan
niin haluttaessa tulkita alkuräjähdykseksi.
Moosesta hieman selvempi viittaus löytyy keskiajan mystikon,
Jakob Böhmen, kirjasta ”40 kysymystä sielusta.” Käsitellessään
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ensimmäisessä kysymyksessä sielun perimmäistä alkua, hän
kurottaa jopa pimeyden syntyyn ja toteaa:
”Luonnon takaisessa ikuisuudessa ei voi olla pimeyttä, koska
mikään siellä ei sitä tuota. Meidän täytyy tarkastella ainoastaan tahtoa ja halua, sillä halu vetää puoleensa. Ja vaikka halulla ei ikuisuudessa ole mitään muuta kuin itsensä, se vetäytyy
tahtoon, täyttää sen ja tulee siinä pimeydekseen. Jos se toisaalta ei haluaisi mitään, ei se olisi mitään, vaan ainoastaan ydinolemusta vailla oleva ikuinen hiljaisuus.”

Böhme puhuu jo ennen Isaac Newtonia gravitaatiosta:
”Tällä tavoin vetovoima saa aikaan liikkeen ja ydinolemuksen,
joita ei muuten voisi esiintyä hiljaisuudessa.”

ja kaikkeuden perimmäisestä ykseydestä:
”Emme voi sanoa, että pimeys nielee valon, sillä ikuista ei voi
muuttaa tai muunnella. Kuitenkin meidän pitää todeta, että
valo ja pimeys ovat yhtä.”

Jossa ensimmäisen (tahdon) liikkeen jälkeen tapahtuu valon tihentyminen (nykytiede kuvaa alkutilaa äärimmäisen tiheäksi ja
kuumaksi).
”Meidän tulee ottaa huomioon, että voimakkaassa sekoituksessa vapaa valo (nyk. fotonit) tihentyy ydinolemuksessaan, minkä me käsitämme tulisena väläyksenä.”

Muinaiset sumerit päättelivät yli 400o vuotta sitten, että ennen
maailmankaikkeuden alkua vallitsi luomaton, kaaosmainen tila,
josta syntyi toisissaan kiinni olevina taivas ja maa (nykytieteen
tiheä ja kuuma ykseys). Näiden väliin ilmeni kaasumainen aine,
joka laajeni ja erotti ne (alkuräjähdyksessä) toisistaan.
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Pimeydellä kuvataan sekä kaikkeuden äärimmäistä alkutilaa
että ihmisten tietämättömyyttä elämän alkuperästä ja tarkoituksista. Tältä kannalta hieno ”luomiskertomus” löytyyJohanneksen evankeliumin kaikille tutusta alusta:
”Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”

Johannes ei tietenkään kuvaa fyysistä valoa, sillä sellainen havaittaisiin kaikkein helpoiten juuri pimeyden tilasta käsin (missä piilee yksi pimeyden opetuksellisen funktion salaisuus). Hän
tarkoittaa ihmisten samastumista ulkoisiin, katoavaisiin ilmiöihin ja omaan erilliseltä tuntuvaan minuuteensa (egoonsa).
***
Ulkoiset valot saattavat olla sisäisen olemuksen kannalta ”valosaastetta”, joka estää havaitsemasta vaatimatonta sisäistä,
kaikkein alkuperäisintä kipinää. Elämän itsensä lienee tarkoitus puhaltaa se tuleen ja kohottaa ”lampunjalkaan” opastamaan
”maailman valkeutena” kaikkia niitä, jotka pyrkivät katoamatonta elämää kohden.
***
Kynttilät ja jouluvalot saattavat tuoda hetken ajan valoa ihmisten teille ja mielen synkeyteen, mutta sielua ne eivät voi valaista,
koska sielu ei voi ottaa vastaan mitään tilapäistä – sille kelpaa
vain sellainen, jolle löytyy todellinen vastine ajattomuudessa.

78. Vihaamallako opetuslapseksi?

Luukkaan evankeliumin 14. luvussa väitetään:
”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja
vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.”
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Vaatimus vaikuttaa hyvin erikoiselta jos sitä verrataan esim.
Matteuksen, Markuksen, Paavalin ja myös Luukkaan kirjaamaan ”kuninkaalliseen lakiin – rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.”
Kaikki evankelistat kirjoittavat yksituumaisesti tavanomaisen
elämännäkemyksensä kadottamisesta ehtona todellisemman ja
ikuisen elämän löytämiseen, mutta ainoastaan Luukassuosittelee myös läheistensä vihaamista – Matteus edellyttää ainoastaan sitä, että opetuslapset rakastaisivat opettajaansa (tai pikemminkin sitä, jota hän edustaa) enemmän kuin lihallisia verisukulaisiaan.
***
Joissakin kristillisissä yhteisöissä tämä lähipiiristä erottamisen
ajatus on tulkittu aivan liian suoraviivaisesti ja aiheutettu usein
tarpeetonta kärsimystä.
***
Matteus ja Markus ilmentävät hekin jyrkkää ”poissulkevuutta”
tilanteessa, jossa Jeesus kutsui veljikseen, sisarikseen ja äidikseen vain niitä, jotka tekivät hänen taivaallisen Isänsä tahdon.
Tämä antanee jonkinlaisen viitteen siitä, mitä Luukkaan karkealta ja ankaralta vaikuttava vaatimus voisi tarkoittaa. On hyvin
ymmärrettävää, että Isän tahdon täyttäminen edellyttää sitä,
että toteuttajalla on välitön tietoisuus siitä, mikä tuo Isän tahto
kullakin hetkellä on.
Se ei tarkoita mitään epämääräistä ja tulkinnallista sisäistä
kuiskausta, vaan selkeää, välitöntä ja välityksetöntä tietoisuutta
esillä olevan asian todellisesta luonteesta.
Kyse ei silloin ole tavanomaisen ajatusprosessin tuloksista, saati tunnereaktiosta, vaan jostakin aivan toisen laatuisesta kyvystä hahmottaa asioita niiden todellisen ja syvimmän
(ydin)olemuksen pohjalta ja pohjalla.
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Matteus, Markus ja Luukas esittävät oman ristinsä kantamista
jokaisen seuraajan yleisvaatimukseksi. Tämä tulkittiin alkuvuosisatoina jopa niin suoraviivaisesti, että pelastuakseen ihmisen
tuli konkreettisesti hankkiutua marttyyrikuolemaan, koska vain
”oman ruumiin veri” takasi lunastuksen.
***
Jeesuksen seuraamista voidaan suorittaa esim. pyrkimällä
omalla kohdallaan ymmärtämään ja sisäistämään hänen antamiaan viitteitä oikeasta elämäntavasta, asennoitumisesta ja äärimmäisistä hengellisistä tavoitteista.
Ristin kantaminen on kuitenkin tulkittava symbolisesti niin,
että jokaisen tulisi kantaa kaikki omalle kohdalleen tulevat elämänkokemukset elämän sisäisen viisauden tuottamina oppitunteina. Niistä selviytyminen voi Jumalan armosta kohottaa
yksilön sisäisen sietokyvyn ja koko tiedostamistavan ulkonaisista ilmiöistä riippumattomaan tilaan.
Jaakob (vanhurskas) kehotti jopa iloitsemaan kärsimyksistä,
koska ne saattoivat puhdistaa sisäistä olemusta tuottamaan täydellistä hedelmää.
Lienee selvää, etteivät kärsimykset sinänsä voi toimia bonuspisteinä taivaaseen – parhaimmillaan ne auttavat irrottautumaan
sisäisesti ulkoisen elämän luomista ehdollistumista. Tällainen
toimii esiasteena ja ehtona kristityn sisäiselle vapautumiselle
kaikesta kestämättömästä.
***
Luukas käyttää hyvin voimakasta kieltä puhuessaan vihaamisesta. Hän ei varmaan tarkoita mitään tunneperäistä vihaa,
koska sellainen ei mitenkään sovellu henkisen opetuslapseuden
kuvaan.
Opetuslapseuden kriteerit nostetaan tässä esityksessä tavattoman korkealle. Periaatteessa niissä vaaditaan kaikkein luonnollisimmistakin maallisista ehdollistumista vapaata mieltä. Samalla nousevat myös rakkaudelle asetettavat vaatimukset niin
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korkealle, että lähimmäisen rakkauden pitää muuttua ”Kaikkein kauimmaisen rakkaudeksi”, joka ei enää tee eroa sukulaisten ja vieraiden kesken, vaan tarkastelee kaikkea elämää yhtäläisesti.
Apostoli Paavali kuvaa tällaista ”kaikkea syleilevää rakkautta”
paljon siteeratussa Korinttolaiskirjeessään.
***
Matteuksen evankeliumin 5. luvussa annetaan ymmärtää, että
luonnollinen lähimmäisenrakkaus ei vielä ole henkistä, vaan se
kuuluu – uskonnosta riippumatta – vielä puhtaasti yleisinhimillisyyden piiriin (pakanoillekin).
”Kauimmaisen rakkauden” tavoittaminen tarkoittaa sitä, että
ihminen kykenee aidosti toteuttamaan ensimmäistä kaikista
käskyistä: Jumalan rakastamista yli kaiken ilmenneen (itsensä
mukaan lukien).
Mestari Eckhart totesi, että tavallisimmin ihmiset rakastavat
Jumalaansa kuin lehmää – siltä odottamansa maidon vuoksi:
koska inhimillinen tahto sisältää lähes aina vastavuoroisuuden
vaateita (kauppiaan kaltaisuutta) eli pyyteitä.
***
Jeesuksen kaltainen henkilö tiedostaa itsessään kirkkaasti kaiken elämän yhteisen sisäisen perustan, joten hän voi kutsua todella kaltaisikseen ainoastaan sellaisia, joiden toiminta kumpuaa heille yhteisestä, erehtymättömästä ja muuttumattomasta
tietoisuudesta.

79. Vuorisaarnan määritelmä ”pakanuudesta”

Nykyiset raamatuntutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen,
että evankelista Matteus on rakentanut Vuorisaarnansa yhdistelemällä Jeesuksen erillisiä opetuspuheita. Tämä ei tietenkään
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sulje pois sitä, etteikö Jeesus olisi voinut joskus harjoittaa opetustointa myös jonkin vuoren rinteellä.
***
Vuorisaarnan kuudennen luvun 31. jae kehottaa murehtimattomuuteen ja antaa samalla varsin yleispätevän määritelmän ”pakanuudesta”:
Matt. 6:31. ”Älkää siis murehtineetko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.”

”Pakana” on tämän mukaan sellainen henkilö, jonka elämän
johtavana periaatteena on kaikenlaatuisten inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen: toisin sanoen:
Vuorisaarnan kriteerien mukaan lähes kaikki ihmiset on luettava pakanoiksi!
Saarna määrittää siten kaikille varsin yhtäläisen lähtötason,
josta jokainen yksilö voi alkaa ponnistella eteen- ja ylöspäin.
***
Teksti jatkaa toteamalla, että ihmisen kaikki luonnolliset tarpeet ovat joka hetki taivaallisen isän tiedossa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset voisivat jättäytyä toimettomina
odottelemaan tarpeittensa automaattista tyydyttämistä jo ennen kuin ovat löytäneet sen lähteen, jossa kaikki tarpeet tulevat
lopullisesti tyydytetyiksi. Saarnan seuraava jae antaa viittaa tähän lähteeseen:
Matt. 6:33.” Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtineetko huomisesta päivästä, sillä huominen
päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma
vaivansa.”
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Vuoden 1992 raamatunkäännös korostaa aikaisempia lievemmin etsimisen tärkeyttä tulkitsemalla: ”Etsikää ennen kaikkea
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan.”
Vanhemmat käännökset toteavat selkeästi: ”Etsikää ensin...”
– englantilaisen version sanoessa, ”etsikää ensin Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa” - mikä lienee sanoman todellinen merkitys: sillä vanhurskaus on eheä ja jakamaton tietoisuuden tila.
On huomioitava, että vasta tämän äärimmäisen tavoitteen löytämisen jälkeen kaikki muu asettuu kohdalleen ja tulee ehdottomasti huolehdituksi - ei sitä ennen!
Tämä on luterilaisille ehkä vaikeasti sisäistettävä kohta, koska
heidän piirissään on totuttu korostamaan uskomisen pelastavaa merkitystä ja jopa hieman vähätelty uskon kohteen omakohtaisen etsimisen tärkeyttä.
Etsimisen vähättely juontaa jo toiselta vuosisadalta, Tertullianuksesta saakka. Hän julisti, ettei etsijälle ollut enää mitään
löydettävissäkään, eikä kolkuttajalle ollut ketään avaamassa,
koska kaikki oli jo löydetty ja avoimena saatavissa Tertullianuksen edustaman ainoan oikean kirkon piiristä.
***
Vuorisaarna ei lupaa kaiken automaattista saavuttamista niille, jotka samastuvat voittopuolisesti tähän tuntemaamme elämään. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollinen ainoastaan
sellaisille, jotka ovat täydellisesti kääntäneet tajuntansa painopisteen elämän äärimmäisen ja ajattoman lähteen suuntaan –
ja ainoastaan siihen (rakastaen yli kaiken …).
***
Samaa vaatimusta todistaa myös keskiajan tunnettu dominikaaniopettaja, mestari Eckhart eräässä joulusaarnassaan:
Tulemme siksi puhumaan juuri tästä syntymästä (ylhäältä syntymisestä) ja siitä, kuinka se voisi tapahtua meissä sekä saavut-
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taa täyttymyksensä hyveellisessä sielussa aina kun Isä Jumala
lausuu Ikuisen Sanansa täydellisessä sielussa.
Sillä kaikki tämä sanottu koskee ymmärrettävästi jokaista hyvää ja täydellistynyttä ihmistä, joka on kulkenut ja edelleen kulkee Jumalan teitä. Se ei tietenkään koske luonnollista, kuritonta ihmistä, koska hän on vielä kaukana ja täysin tietämätön tästä syntymästä.

80. Ylpeyden kauhistus

Ylpeys on luokiteltu kirkon piirissä yhdeksi niin sanotuista seitsemästä kuolemansynnistä (peccata mortalia). Käsite ei nojaa
suoraan raamattuun tai Jeesuksen opetuksiin, vaan on kehitelty
myöhemmin. Apostoli Paavali tosin mainitsee galatalaiskirjeessään joukon kartettaviksi tarkoitettuja asioita (samoin Jaakob),
kuten itsekkyyden, kiivauden ja kateuden.
Evankelistat Matteus ja Markus puhuvat kyllä siitä, että ihminen voi tuottaa sielullensa vahinkoa, ja että hän voi todella löy-
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tää pysyvän elämän ainoastaan kadottamalla sen katoavat puolet, maalliset ehdollistumansa.
Varhaisia luetteloita edustavat mm. Evagrios Portoslaisen 300luvulla kirjaamat kahdeksan pahaa ajatusta. Evagrios oli vielä
ns. sielun pre-eksistenssin ja kaiken ennalleen palautumisen
(apokastastasiksen) kannalla.
Parisataa vuotta myöhemmin paavi Gregorius I innostui laatimaan oman syntilistansa, josta erityisesti keskiajan teologit
muokkasivat luettelon nykyisin tunnetuista seitsemästä kuolemansynnistä.
***
Katolinen tulkinta esittää kuolemansynnit asioiksi, jotka rikkovat ihmisen suhteen Jumalaan. Kirkon mukaan suhde voidaan
palauttaa vain anteeksiannon kautta, joka edellyttää kirkollisia sakramentteja, kastetta ja aikuisilla rippiä. Katumattomaksi
jäänyt kuolemansynti johtaa näkemysten mukaan automaattisesti kadotukseen.
Kuolemansyntejä on joskus jopa tyypitetty eri ihmisryhmiin.
Esimerkiksi ylpeyttä ilmeni erityisesti aateliston ja ritarien, kateutta talonpoikaiston, vihaa hallitsevien ruhtinaiden, hengellistä laiskuutta papiston ja kirkon sekä oppineiden, ahneutta
porvariston, kohtuuttomuutta ja juoppoutta kenen tahansa, irstautta ja hekumallisuutta erityisesti ylioppilaiden keskuudessa.
***
Kirkon piiristä löytyi kuitenkin jo keskiaikana Mestari Eckhartin kaltaisia opettajia, jotka ymmärsivät tavallista syvemmin
”synnin suhteellisen luonteen ja funktion.” Hän totesi eräässä
saarnassaan, ettei ihmisen kannattaisi katua edes kuolemansyntejä, mikäli ne olivat osaltaan johtaneet Jumalan Pojan syntymiseen yksilön sielun korkeimmassa olemuksessa.
Eckhart viittaa siihen, että ihmistä ei punnita ainoastaan sen
mukaan, mitä hän on tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan kuole-
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man jälkeiset olosuhteet ja vaiheet määräytyvät hänen todellisen sisäisen tilansa ja olemuksensa pohjalta.
Raamatusta löytyy useitakin kohtia, jotka viittaavat vanhan kansan toteamukseen – minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.
Esimerkeiksi tällaisesta ”länsimaisesta karman laista” käynevät: Gal. 6:7, Room. 2:6, Matt. 16:27, Ps. 63:13 ja Jer. 17:10.
Näiden toteamusten pohjalta ei kuitenkaan ole perusteltua väittää yksiselitteisesti, että ”synnin palkka on kuolema.” Väitteen
”synti-käsite” kuvaa todennäköisesti koko sisäisen olemuksen täydellistä ”hengettömyyttä”, jollaisen syntyä vanhurskas
Jaakob koetti kirjeessään määritellä asteikolla: himo (halu),
raskaaksi tullut (luonteeseen piirtynyt) himo, synti (persoonallisuuden yleispiirre) ja täytetty synti (koko olemuksen suuntaus). Vasta viimeisin vaihe aiheuttaisi ainakin persoonallisen
olemuksen raukeamisen kuoleman jälkeen tyhjiin (koska sillä
ei ole mitään annettavaa sielulliseen olemukseen).
***
Ylpeyden vastakohtana pidetään nöyryyttä, jonka tunnusmerkeiksi asetetaan usein alistuvuus ihmisten määrittelemiin auktoriteeteihin, kuten maallisen ja hengellisen esivallan sekä yhteisten lakien ja uskonsäännösten puitteisiin. Niiden arvostelu
tai kyseenalaistaminen tulkitaan usein ylpeydeksi tai ainakin
”lieväksi luonnehäiriöksi.” Vain muutama vuosisata sitten auktoriteettien uhmaaminen johti välittömästi oikeudenkäynteihin
– usein kohtuuttomin seurauksin.
Käytännössä ei aina tehdä eroa siinä, mikä on todellista ja aitoa
nöyryyttä ja mikä lähinnä arkuudesta tai oman edun varmistamisesta johtuvaa, teeskenneltyä nöyristelyä.
Samoin ei osata erottaa tervettä, totuudellisuuteen rehellisesti
pyrkivää itsetuntoa itsekkyyteen ja itsekeskeisyyteen nojaavasta ylpeydestä.
Ylpeyteen liitetään usein vanha ilmaus ”kerska”, jota nykyisin
kuulee vain yhdyssanassa ”kerskakulutus”. Sana esiintyy vajaa
30 kertaa Paavalin kirjeissä tarkoittaen kunnian (gloria) luovut-
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tamista sinne, mistä kaikki ajallinen on alun alkaen saatu lainaksi – ja ”jossa me elämme ja olemme.”
Paavalikin tosin myöntää kerskaavansa esim. henkisestä kokemuksestaan – tosin nimeämättä itseään (koska sellainen ei olisi
ollut soveliasta). Joissakin kohdin hänen määritelmänsä kerskauksesta ovat todella arvoituksellisia, mutta ydinsanoma tulee
kuitenkin jollakin tavoin esiin: ihmisissä ei sinänsä ole mitään
kerskattavaa, ellei ihminen ole päässyt sisäisesti käsiksi ”kaiken
kunnian lähteeseen.”
Apostoli tosin sanoo kerran kerskaavansa heikkoudestaan, jolla
hän ei – rohkeana, älykkäänä ja itsevarmana persoonana – tarkoittanut heikkotahtoisuutta saati selkärangatonta nöyristelyä.
***
Asiaa tarkastelevan itsensä omaksumat ennakkoasenteet vaikuttavat paljon ylpeyden ja nöyryyden määrittelyyn.
Monet katoliset pitävät ylpeinä niitä, jotka eivät osaa antaa arvoa esim. sakramenteille. Katolinen kirkko on ottanut oikeutuksekseen toimia ihmisen ja Jumalan välttämättömänä välikappaleena.
Luterilaiset saattavat luokitella ylpeyden synnin piiriin henkilöt, joiden kuva Jeesuksesta poikkeaa olennaisesti tunnustukseen kirjatusta. Etenkin sijaissovitukseen varauksellisesti suhtautuvat on usein kevein perustein leimattu ”ylpeiksi ja itsevanhurskautukseen uskoviksi”, siitä huolimatta, että he yleensä vain vaativat ihmisen tekevän oman osansa ”pelastumisensa
eteen.”
Filosofi Nietzsche esitti, että ihmisen sisäisessä kehityksessä on
kolme vaihetta: tuleminen kameliksi, leijonaksi ja lopulta lapseksi. Viimeisin vaihe on tuttu myös Uudesta Testamentista.
Periaatteessa jopa ”kameliksi tulo” voisi löytyä evankeliumeista muodossa ”ristinsä ottaminen tai kantaminen” – nöyryyden
omaksumisena elämän kokemusten myötä.
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Leijonaksi tulo tarkoittaa juuri sitä yksilöitymisen vaihetta, jonka edeltäneessä vaiheessa olevat usein luokittelevat ylpeydeksi.
Leijonan on määrä oppia seisomaan omilla jaloillaan kyseenalaistamalla ja uudelleen arvioimalla kaiken, mitä se on ympäristöltään oppinut.
Jeesuksen toiminnassa ”leijonan luonnetta” ilmentää mm. hänen asettumisensa vanhoja totuuksia vastaan tapaan ”te olette
kuulleet sanottavan … mutta minä sanon!”
Ilman suurempia tai pienempiä ”leijonia” ihmiskunnan kokonaiskehitys olisi paljon alhaisemmalla tasolla, sillä uusien asioiden oivaltaminen ei yleensä tapahdu laumoissa, vaan tulee esiin
jonkun yksilön kautta, joka sitten ”hapattaa koko taikinan.”
***
Yhdessä kauan sitten sovittuihin ”totuuksiin” luottavat ovat
aina suhtautuneet nurjasti uusien tulkintojen esittäjiin – heitä
on pidetty luopioina tai ”pyhien asioiden häpäisijöinä” – usein
myös kohdeltu sen mukaan.
***
Ylpeyden tarkastelussa täytyy tietenkin käyttää hieman suhteellisuuden tajua. Jos joku vanhempi kertoo olevansa ylpeä lapsistaan, hän tuskin syyllistyy kuolemansyntiin siitäkään huolimatta, että ylpeilyyn usein kätkeytyy tarve saada arvostusta myös
itselleen. Asia tulee paljon vakavammaksi, mikäli vanhemmat
pakottavat lapsiaan asettumaan ylpeytensä tai huonon itsetuntonsa kannattimiksi.
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81. Ystävänpäivästä

Arvellaan, että ystävänpäivä on saanut alkunsa
roomalaisesta naisten jumalatar Junon ja luonnon
jumala Panin kunniaksi
vietetystä Lupercalia-juhlasta. Juhlan aikana nuoret miehet uhrasivat luolassa vuohia, pukeutuivat
niiden nahkoihin ja läiskivät vastaantulijoita nahkaisilla remmeillä – sellaisen kun uskottiin lisäävän hedelmällisyyttä.
***
Kristityt yrittivät 400-luvulla lopettaa tämän juhlan, mutta osa
sen tavoista siirtyi edelliseen päivään (14.2.), jolloin muisteltiin
pyhää Valentinusta (kuvassa) – vieläpä kahta samannimistä:
toinen heistä oli roomalainen pappi, toinen Ternin piispa. Viimeksi mainitun kerrotaan olleen suuri rakastavaisten ystävä,
vihkineen luvatta roomalaisia sotilaita ja kehottaneen heitä sitten pysymään kotona vaimojensa luona. Sotapäälliköt eivät tietenkään olleet hänen toimistaan kovin innoissaan. Lopulta keisari Marcus Aurelius mestautti tämän rakkauden lähettilään,
mutta hänen muistonsa jäi elämään.
***
Valentinuksen päivä liitettiin romantiikkaan etenkin keskiajan
Ranskassa ja Englannissa. Jälkimmäisessä siitä tuli virallinen
juhlapäivä v. 1537.
Etelä-Euroopassa uskottiin, että jopa linnut valitsivat parinsa
nimenomaan Valentinuksen päivänä.
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Juhlinta siirtyi Amerikkaan vasta 1800-luvulla. Siellä siitä tuli
todella suosittu juhlapäivä. Euroopassa päivän merkitys oli sitä
vastoin laskemassa. Päivään yhdistettiin rusettiluistelun kaltaisia tapoja sekä monia parisuhteeseen ja lapsilukuun liittyviä uskomuksia.
***
Suomeen ystävänpäivä rantautui vasta 1980-luvulla ja kelpuutettiin kalenteriin kymmenen vuotta myöhemmin. Täällä päivän romanttinen teema laajeni yleiseksi ystävyydenpäiväksi.
Laajennus saattaa palvella kaupallisia näkökohtia, joskin lahjaostosten määrä lienee yhä varsin vähäistä.
Päivän kansainväliseksi tunnukseksi on muodostunut punainen
sydän. Ystävänpäivänä lähetetään Suomessa joulun jälkeen toiseksi eniten kortteja. Saattaa olla niin, että päivään ympätään
yhä enemmän muualta tuotuja piirteitä.
***
Yleisen ihmisyyden kannalta olisi tietenkin merkittävämpää,
jos vuoden jokainen päivä voitaisiin pyhittää ystävänpäiväksi.
”Ystävyyspaineen” kohdentaminen yhteen, kahteen tai kolmeen
(joulu ja pääsiäinen mukaan lukien) päivään saattaa usein ilmetä teennäisinä ystävyyden eleinä ja vastavuoroisuuden vaatimuksina.
***
Filosofi Nietzsche kuvasi Zarathustrassaan tavanomaista ihmisten välistä ystävyyttä eräänlaisena kauppasuhteena:
”Kun tahdotte puhua hyvää itsestänne, te kutsutte todistajan,
ja kun olette vietelleet hänet ajattelemaan hyvää itsestänne,
ajattelette itsekin hyvää itsestänne.”

Nietzsche viittasi siihen, että ystävyyden päivä saattaa käytännössä helposti muuttua ”ostettavuuden päiväksi”, mikäli ystävältä odotetaan aina automaattista positiivista palautetta.
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Siirakin viisauden kirja sisältää myös suuren määrän ystävyyteen liittyviä ajatuksia:
Lempeä suu hankkii paljon ystäviä ja hyväpuheinen kieli paljon ystävyyden osoituksia.
Uskollinen ystävä on vahva turva; joka sellaisen löytää, se aarteen löytää.
Jokainen ystävä sanoo: ”Ystävä minäkin olen”, mutta moni on
ystävä ainoastaan nimeltä.
Jos hankit itsellesi ystävän, hanki hänet koettelemuksissa, äläkä aivan pian anna hänelle luottamustasi. Sillä moni on ystävä
aikanansa, mutta ei pysy silloin, kun sinulla on ahtaat päivät.
Jos olet avannut suusi ystävääsi vastaan, älä pelkää, sillä sovinto voi syntyä. Mutta soimausta ja ylpeilyä ja salaisuuden ilmaisemista ja kavalaa juonta - niitä pakenee jokainen ystävä.
Kolme on minusta kaunista, ja ne ovat kauniit Herran ja ihmisten edessä: yksimielisyys veljesten kesken ja ystävyys naapurien kesken sekä se, että vaimo ja mies hyvin yhteen sopivat.

Uuden Testamentin tunnetuin ystävyyden määritelmä edellyttää lähimmäisen rakastamista kuin itseään. Kaiken lisäksi piti
kyetä rakastamaan jopa vihollistaan, ettei rakkaus jäisi pakanoiden (ts. ihmiskunnan valtaenemmistön) tasolle.
Jeesuksen opetus ja sen vanhemmat vastineet kohottivat ystävyyskäsitteen tasolle, jolle ihmiskunta ei yleisessä mielessä ollut tai edelleenkään ole valmis, koska sellaisen toteuttaminen
edellyttää minäkeskeisyyden ylittämistä, joka ei tarkoita minän
vaihtamista ”meiksi” (paluuta laumahenkisyyteen).
***
Vanha Testamentti tyytyy yleensä siihen, ettei surmata läheisiä,
lausuta heistä väärää todistusta eikä himoita heidän omistuksiaan. Lähimmäisen surmaaja oli vanhojen juutalaisten (ja monien muidenkin) perinteiden mukaan surmattava, koska nouda-
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tettiin ikivanhaa tasapainottamisen (kostavuuden päivän) – silmä silmästä -periaatetta.
***
Kristinusko on historiansa aikana soveltanut huomattavasti enemmän vanhaa ahtaaksi rajoitettua ystävyyden käsitystä
kuin Uuden Testamentin rajattomaksi laajennetun ystävyyden
esikuvaa.
Vihollisen rakastaminen ja toisenkin posken kääntäminen lienee tarkoitettu kuvaamaan todella henkisen yksilön syvintä, vihasta täysin vapautunutta asennoitumista pikemminkin kuin
käytännön toimintaa heterogeenisessa ympäristössä.
Käytännössä ihmiskunta ei liene kypsä niin hienovaraiseen ohjailuun kuin mitä toisen posken kääntäminen olisi. Suurin osa
tarvitsee yhä paljon konkreettisempia korjausvälineitä.
Voitaneen kuitenkin päätellä, että Mooseksen lakeja on länsimailla sovellettu aivan liian pitkään ja sananmukaisesti, jolloin
ne ovat osaksi peittäneet sellaiset Uuden Testamentin näkemykset, jotka olisivat soveltuneet sivistyneiden yhteisöiden käyttöön
paremmin kuin edeltäjänsä, villin paimentolaisheimon kurissa
pitoon tarkoitetut Mooseksen kirjojen säädökset.
***
Nykyisin olisi ystävyyden osoitukseen käytettävissä huomattavasti enemmän apuvälineitä kuin ennen. Sosiaalinen media
antaa nimenä ymmärtää, että siellä harjoitetaan hedelmällistä
vuorovaikutusta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että ihmisten käsitys ystävyydestä ja ihmisyydestä yleensäkin on yhä valitettavan rajallinen. Avoin media käsitetään turhan usein foorumiksi, jossa voi vapaasti ja vastuuttomasti purkaa omia turhaumiaan ja aggressioitaan.
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82. Älkää murehtiko – märehtikää!

Vanha kiinalainen sanonta kuuluu:
”Paras aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten – toiseksi paras aika on nyt.”

Sanonta voitaisiin laajentaa koskemaan koko ihmisyyttä, jonka
tarkoituksen etsimisessä ”paras aika on ollut joskus kauan sitten, toiseksi paras on nyt, ja huomenna se saattaa olla jo myöhäistä!”
Ihmiset eivät aina ota vaarin edes toiseksi parhaastaan, vaan
siirtävät vakavat asiat vähintään kolmanneksi parhaimpaan
ajankohtaan. He ajattelevat, että joskus tulevaisuudessa asiat
ratkeavat paljon helpommin kuin nyt.
Ihminen etsii itselleen turvallisia aitauksia, joissa on helppo laiduntaa itseään. Tosin hän ei yleensä vaivaudu lehmän tavoin
märehtimään nielemiään asioita – murehtii toki sitäkin enemmän – saati etsimään itsestään sellaisia avaimia, joilla voisi vapautua kaikista elämän muodostamista noidankehistä.
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Toinen kiinalainen sanonta toteaa:
”Sanat eivät voi muuttaa totuutta.”

Monet uskovat, että totuus voidaan ilmaista sanallisesti. Parhaimmillaan sanalliset symbolit voivat viittoa johonkin, josta
etsien todellinen saattaisi avautua – sana tulla lihaksi.
Apostoli Paavali toteaa sanallisista ilmauksista 2. Korinttolaiskirjeessään:
”Kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.”

Vasta henki tietoiseksi tulleena on todella ikuisesti ”elävää sanaa”, joka sisältää sanattomasti ja käsitteettömästi kaiken muuttumattoman ydinolemuksen – sen viisauden, jossa ei Jaakobin
mukaan ole ”vaihteen varjoa.”
***
Kolmas kiinalainen sanonta kuuluu:
”Viisas päättelee itse, tyhmä seuraa yleistä mielipidettä.”

Laitostuneet hengelliset organisaatiot ovat valitettavasti pyrkineet rajaamaan ja yhtenäistämään (katolistamaan) jäsentensä
ajattelua niin, että kaikki omaehtoinen päättely on luokiteltu
”sielulle vaaralliseksi.” Järjellinen, ihmisyydelle tyypillisin olemus, on tämän näkemyksen mukaan asetettu ihmiseen sitä varten, ettei hän sitä käyttäisi:
”Ettei hän vain löytäisi elämän puuta ja eläisi sen jälkeen ikuisesti!”

Krishnamurti perusteli hänen varaansa kaavaillun kirkon hajottamista sillä, ettei totuutta voi organisoida.
Organisointi muodostaa lähes aina valtarakenteita, jotka alkavat helposti elää omaa elämäänsä ja puolustaa sitten asemiaan.
Valta hämärtää puhdasta ajattelua ja ymmärrystä, ja järjestelmän yhtenäisyyden ylläpito johtaa usein mielivaltaan tai väkivaltaan.
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Lienee todella vaikeata löytää sellaista organisaatiota, jonka
johtajat ovat saaneet oppinsa suoraan kaikkia kirjoja ylevämmästä lähteestä. Kirjanoppineisuus sinänsä ei tietenkään ole
pahasta, ellei se johda vääränlaatuiseen ”farisealaisuuteen”,
joka ilmenee ulkoisten muotojen ja sanallisten kiintoajatusten
korostuksena.
***
Erilaisia karismaattisia liikkeitä tosin syntyy ja sammuu, mutta
niiden johtajat ovat ani harvoin kulkeneet omat kaidat polkunsa täysin loppuun saakka. Toiminta nojaa silloin yhä Jaakobin
mainitsemaan ”riivaajien viisauteen” (inhimilliseen tietoon),
jolloin siihen sisäisissä kokemuksissa sekoittuu ihmisen puhdistamattoman mentaalisen olemuksen aiheuttamaa väritystä
ja vääristymää. Johtajien keskenkasvuisuus tulee usein ilmi siinä vaiheessa, kun yhteisö nostaa heidät jalustalle ja alkaa odottaa yhä ihmeellisempiä tuloksia. Vain harvat kykenevät pysymään nöyrinä ja rehellisinä tällaisissa koetuksissa.
***
Tarkoituksen etsimisen tärkeyttä ei korosteta ainoastaan itämaisissa opetuksissa, vastaavat teemat löytyvät myös kristillisistä kirjoituksista. Uusi Testamentti kehottaa etsimään ensin
– ei vasta viime hetkillä – taivasten valtakuntaa, mikäli etsijä
haluaa löytää sellaista ravintoa, joka tyydyttää koko olemuksen
ja auttaa ratkaisemaan katoavuuden ongelman.
Jokainen kristitty tuntee kehotuksen ja lupauksen:
”Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.”

Jo ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikaan jotkut kritisoivat seurakuntalaisten enemmistöä siitä, etteivät nämä etsi
tosissaan – he vain noudattavat orjallisesti yhteisiä tapoja ja
omaksuvat kuulemansa ajatukset sellaisinaan.
***
Organisoituminen on hämärtänyt pahasti yksilöllisen etsinnän
ja kolkuttelun ajatusta tarjoamalla ratkaisuksi pelkkää jäse-
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nyyttä. Karthagon piispa, kirkkoisänä tunnettu Cyprianus esitti
200-luvulla näkemyksen siitä, ettei kirkon ulkopuolella voinut
olla pelastusta, koska ainoastaan piispoilla oli hänen aikanaan
(itse asetettu) yksinoikeus synninpäästöön.
Jäsenyyden merkitystä kasvatettiin myöhemmin, kun seurakunta tulkittiin Ilmestyskirjaan nojaten kollektiiviseksi Kristuksen morsiameksi – niin että siihen kasteen kautta liitettynä
oli mahdollista ilman sen kummempia yksilöllisiä ponnisteluita päästä eräänlaisen Nooan arkin tai Troijan hevosen kyydissä
taivasten valtakuntaan.
Toinen kirkkoisä, Tertullianus esitti jo 50 vuotta aikaisemmin,
ettei enää ollut mitään syytä etsiä tai kolkutella, koska mitään
ei ollut löydettävissä eikä ketään avaamassa: kaikki tarpeellinen
oli nyt valmiiksi pureksittuna ja paketoituna kirkon yksinomistuksessa – ei tarvinnut muuta kuin nielaista ja omaksua se sellaisena kuin tarjotaan.
Mahdollisesti edelliseen nojaten kirkoissa toistetaan ehtoollisen yhteydessä usein ”Kuninkaan häiden vertauksen” sanoja:
”Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu!”

Lienee selvää, että Jumalassa ja taivasten ajattomassa valtakunnassa kaikki on ikuisesti valmista ja täydellistä – ainoa ongelma
on siinä, etteivät yksilölliset ihmiset ole valmiita vaihtamaan ulkoisia sidoksiaan ja minäisyyttään mihinkään sellaiseen – aina
valmiiseen – josta he eivät mitään tiedä.
Ihmiset saattavat kyllä olla nöyriä auktoriteettien suhteen, mutta sellainen nojaa yleensä arkuuteen ja sisältää hienovaraisia
palkkion odotuksia – pyyteellisyyttä.
Todellinen nöyryys, hengellinen köyhyys ja lasten kaltaisuus
kuvaavat yhtä ja samaa sisäistä tilaa, joka ei pidä kiinni mistään
ilmenneestä – ei edes itsestään. Sellaiseen pääsy on periaatteessa helppoa, mutta käytännössä ihmiselle niin vaikeata, että sitä
on väitetty mahdottomaksi.
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Mahdotonta se saattaa ollakin pelkin inhimillisin voimin, mutta
ihmisille on aina luvattu jotakin aivan toisen laatuista voimaa,
mikäli hän osoittautuu sellaisen arvoiseksi irrottamalla sisäisen
otteensa kaikesta katoavasta.
Ihmisen on hyvä märehtiä asiat niin perusteellisesti, että hänen
mielensä vetovoima asioita ja ilmiöitä kohtaan heikkenee ja lopulta katoaa. Kärsimyksetkin voivat toimia tässä apuna, elleivät
ne sidosta itseensä tai johda katkeroitumiseen.
Usein sanotaan, että kaikki ihmiset hakevat elämäänsä onnea.
Harvemmin vaivaudutaan määrittelemään kovin tarkkaan onnellisuuden tekijöitä ja aikaperspektiiviä. Onni samastetaan
usein fyysisiin tai psyykkisiin nautintoihin, joita aineellinen
vauraus, valta ja kunnia voivat tuottaa.
Sellainen onni näyttää usein edellyttävän – huumeiden tapaan
– yhä suurempia annoksia, ja lopulta mitkään virikkeet eivät
enää aiheuta toivottua viretilaa. Filosofi Nietzsche totesi, että
onni ottaa – mikäli se sitoo mielen entistä lujemmin ulkoisiin,
katoaviin ilmiöihin.
Ihmiseen lienee kuitenkin ”asennettu tai ohjelmoitu” jonkinlainen ”sisäinen matkamittari”, joka alkaa hälytellä tai jopa antaa
potkuja silloin, kun sisäinen kokemusvaranto on määrällisesti
ja laadullisesti niin täynnä, että on tullut ulkoisesta pois oppimisen – kotiin palaamisen – aika.
Uuden Testamentin vertaus tuhlaajapojasta kuvannee tällaista
”armon mekanismia.”
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