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Raamattu monikulttuurisessa yhteiskunnassa -luentotilaisuus 16.5. Tampereen 

yhteiskoulu. 

 

 

Professori Tarmo Kunnas: 

Onko kristinuskosta henkiseksi kotiseuduksi? 
 

 

Raamattu on biblia, kirjakokoelma, kirjasto. Sen tulkinta on vaikeata, koska siinä ei ole 

teologiselta kannalta täydellisen koherenttia, kokonaisvaltaista yksiselitteisyyttä, vaan 

erilaisiakin aineksia, jotka ääritapauksessa voivat olla myös risiriidassa keskenään. 

Monet eurooppalaiset intellektuellit, mm. kirjailija André Gide ja filosofi Nietzsche, 

joista jälkimmäinen on kyllä kristinuskon ohjelmallinen vastustaja, ovat tietoisia Vanhan 

ja Uuden Testamentin erosta.  
 

Vanha Testamentti edustaa vanhaa juutalaista perinnettä. Se on vanhakantainen, 

heprealaisen paimentolaisheimon ”lakikirja”; jyrkkä, autoritäärinen, ehdoton... Siinä on 

käskyjä, kieltoja ja jopa uhkauksia. Sen Jumala, Jahve on suuttuva ja autoritäärinen. Mutta 

Uudessa Testamentissa ja sen opetuksissa heijastuu paljon myöhäisempi kreikkalaisen 

humanismin perinne. Se on myös lempeän anteeksiannon, armon ja rakkauden hyvä 

sanoma. Se on tänään meitä ehkä lähempänä kuin Vanhan Testamentin maailma. 
 

Filosofi Nietzsche pahoittelee kuitenkin sitä, että kristinuskon perinteeseen on 

kreikkalaisen humanismin vaikutuksesta huolimatta jäänyt edelleen, siis hänen aikanaan 

1800-luvun lopulla, paljon paimentolaisheimon eettistä ankaruutta ja lakiuskonnon 

henkeä. Tätä tarkoittaa hänen ironis-kyyninen aforisminsa, jota ei kuitenkaan tule tulkita 

kristinuskon kannalta vain rienaavaksi: ”On tietty hienous siinä, että kun Jumala halusi 

tulla ihmiseksi hän alkoi opiskella kreikan kieltä, mutta että hän ei oppinut sitä 

paremmin.” Raamattu ei ole vain kreikkalainen, vaan se kantaa povessaan myös 

vanhakantaisia heprealaisia uskonnollisia soluja. 

Nietzsche arvostaa kuitenkin Vanhan Testamentin traagista elämäntunnetta. Se on 

selvillä kuoleman vaarasta, elämän kärsimyksistä ja pahuuden voimasta.  

Jos Raamatun opetuksissa onkin ristiriitoja, on todettava, että kristinusko, niin 

katolisuus kuin luterilaisuus ja omalla tavallaan myös ortodoksinen perinne ovat kaikki 

olleet luomassa eurooppalaista sivilisaatiota ja eurooppalaisia perinteitä. Ne ovat 

jättäneet omat jälkensä niin Euroopan yhteiskunnalliseen kulttuuriin, moraaliin kuin 

taiteeseen ja kirjallisuuteen. 
  

Eurooppaa voikin tarkastella kulttuurin kannalta kolmena alalajina, joissa kolmella eri 



kristillisillä perinteellä on ollut oma vahva vaikutuksensa. Ortodoksinen Itä-Eurooppa 

on syvästi mystinen, ”uusplatoninen”. Sille moraali ei ole vain dogmaattista. 

Uskonnollinen tunne, rakkaus ja armo ovat sille moraalisia dogmeja tärkeämpiä. 

Jumalan kaipuu on sille miltei yhtä merkittävä kuin rationaaliset todistukset Jumalan 

olemassaolosta. Protestanttinen ja luterilainen Eurooppa taas on järkeilevä, sanoja 

selittelevä, yksilön kriittisyyteen ja arvostelukykyyn luottava. Se on myös 

kansanvalistususkonto, joka on tunkenut oman etiikkansa myös yhteiskunnalliseksi 

voimatekijäksi. Se on ollut moraalisesti synnintuntoinen, ja ehkä sen vuoksi myös 

velvollisuudentuntoinen työetiikassa ja yhteiskunnallisen järjestäytymisensä osalta se 

on ollut korkeatasoinen. Protestanttisen ja luterilaisen Euroopan mystinen ulottuvuus 

on heikommin kehittynyt. Sen vahvuuksia ovat sen musiikin perinne.  

Katolinen Eurooppa on myös mystinen ja taiteellinen, mutta se on edustanut 

kamppailua maallista valtaa vastaan ja sen kontrollointia. Katolisuus on osannut 

paremmin erottaa toisistaan uskonnollisen ja rationaalisen elämänpiirin. Se on vahva 

arkkitehtuurissaan, kuvataiteessaan ja runoudessaan.  
 

Vaikka myös luterilaisuuden, katolisuuden ja ortodoksisuuden välillä on oleellisia eroja, 

niissä on myös paljon eettistä ja taiteellista samansuuntaisuutta ja yhtenäisyyttä. Ne 

ovat yllättävällä tavalla pystyneet toimimaan koko eurooppalaisen yhteiskuntaelämän ja 

kulttuurielämän selkärankana ja määränneet vuosisatojen ajan kuvataiteiden, musiikin ja 

arkkitehtuurin perinnettä. Varsinkin katolinen kirkko on myös ikään kuin suoraan 

jatkanut kreikkalaisen humanismin ja roomalaisen rationalismin perinnettä. Lännen 

kirkot ovat enemmän valtaa käyttävän Rooman, idän kirkko taas enemmän mystisen 

Kreikan perillinen. 
 

Vanhuksista, sairaista ja heikoista kirkko on pyrkinyt huolehtimaan jo keskiajalla. 

Vaurautta ei ole katolisessa perinteessä vain arvostettu. Tämän kristillis-sosiaalisen 

mielenlaadun vaikutus tuntuu tänäänkin eurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa, joka 

jyrkästi poikkeaa siitä, mitä se on Euroopan rajojen ulkopuolella ja muilla mantereilla. 

Euroopan valtioilla on ollut näihin aikoihin asti sosiaalipolitiikassaan latentti kristillinen 

alarakenne. Tämä kirkon ja kristinuskon vahvuus on tällä hetkellä vaarassa kadota 

uusliberalistisen markkinatalouden vaikutuksesta. 
 

Vaikka kirkko olisi tarjonnut vuosisatojen aikana erilaisia tulkintoja Raamatusta, sillä on 

ollut tulkinnoissaan myös yhtenäistä linjaa, joka on tehnyt kristilliset kirkot vahvoiksi ja 

olleet muovaamassa eurooppalaisia perinteitä, ei vain kulttuurin ja ihmisen vahingoksi 

vaan myös eurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisen ihmisen kohottamiseksi.  
 

Raamattua voidaan tulkita monella tavoin, mutta Euroopan kristillisiä perinteitä on 

ymmärrettävä myös ykseytenä ja varsin johdonmukaisina kokonaisuuksina omassa 

yhteiskristillisessä perinteessään ja erikseen katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen 

perinteen sisällä.  
 

Jos tarkastelee ihmisen olemusta satojentuhansien vuosien tai miljoonien vuosien 

evoluution perspektiivissä, ihmistä ja ihmisen mahdollisuuksia on vaikea määritellä. 



Hänellä ei ole muuttumatonta olemusta. Mutta jos häntä tarkastelee vuosisataisessa tai 

muutaman vuosituhannen perspektiivissä, hänellä on oma olemuksensa ja omat rajansa. 

Kristillinen perinne on hakenut sopusointua miltei kahden vuosituhannen ajan 

eurooppalaisen ihmisen olemuksen kanssa ja osittain onnistunutkin siinä. 

Eurooppalaisella ihmisellä on vieläkin oma mahdollinen henkinen kotiseutunsa, jossa 

hän tuntee olonsa tasapainoiseksi ja turvalliseksi, vaikka hän on hieman myös 

menettänyt sitä suuressa muutoksessa. Löytyneen ihmisolemuksen lahjoittama 

turvallisuudentunne antaa ihmiselle myös parhaan mahdollisuuden kokeilla omia 

rajojaan ja asettua luovuudessa myös totutun, tunnetun ja perinteellisen ulkopuolella. 

Mutta tämä kiinnittyminen kristinuskon turvallisiin opetuksiin on totuttanut kristittyjä 

myös pitämään kiinni vanhasta väärällä tavalla ja ollut jarruttamassa uusien 

mahdollisuuksien löytymistä.  
 

Mutta kristinuskon positiivista vaikutusta ei tulisi aliarvioida. Ei olisi Eurooppaa ilman 

kristinuskoa eikä Suomea ilman luterilaisuutta. Kristillinen opetus on antanut 

eurooppalaisten moraaliin voimaa ja henkeä. Taiteen monet luomukset ovat hakeneet 

kristillisestä perinteestä inspiraatiotaan ja voimaansa ja ovat usein suorastaan 

kristillisiksi tulkittavia taideteoksia. 
 

Jos haluamme tänään kysyä, onko kristillisestä perinteestä henkiseksi kotiseuduksi, 

meidän on katsottava samalla sekä eteen että taakse. Kysymykseen kristinuskosta 

henkisenä kotiseutuna ei voi vastata vain ajattelemalla Raamatun sisäisiä ristiriitoja tai 

pieniä dogmaattisia kysymyksiä. Kysymys on tasapainon säilyttämistä suuren muutoksen 

kulttuurissa. Moderni ihminen on suuri poikkeus ihmisen vuosituhantisessa 

olemassaolossa.  
 

Maailma on muuttunut. Mutta osittain tuo muutos on myös näennäinen. Ja uskonnon 

olemuksen kuuluu se, että se varjelee kestäviä aatteita ja ihanteita. Uskonto ei voi koko 

ajan muuttua.  
 

Kristinuskon maallistuminen on ollut eurooppalaisille valtava shokki ja he eivät vielä 

tänäänkään tajua sen shokin suuruutta. Se on paitsi vahvistanut ateistista ajatustapaa, 

luonut myös joukon pseudouskontoja. Ihmisten uskonnollinen vaisto on niin voimakas, 

että se etsii ilmaisukanavia mitä moninaisimmissa myös ei-uskonnollisissa liikkeissä ja 

ajatuskannoissa. Menneellä vuosisadalla tästä pseudouskonnollisuudesta antoivat 

traagisen näytteen totalitaristiset poliittiset liikkeet, fasismi ja kommunismi sen 

stalinistisessa muodossa. Ne olivat ehdottomia ja suurta innostusta herättäviä 

pseudouskontoja. On huvittavaa havaita, että jopa tieteellisyyteen ja sen ihmiselle 

antamaan varmuuteen saattaa liittyä pseudouskonnollisia piirteitä. Väittelyt biologiasta, 

darwinismista, elämän alkusynnystä ja pimeästä aineesta saavat voimakaan 

emotionaalisia sävyjä ja ovat ikään kuin dogmaattisia kiistoja pyhän lehmän ympärillä. 
 

Kirkon tehtävä on aina ollut antaa ihmiselle joku rakentava turvallisen kotiseudun malli, 

mutta se on samalla merkinnyt, että kristinuskon olemus on myös poikennut, joskus 

radikaalistikin, yhteiskunnan muusta ihanteenmuodostuksesta. Se on ikään kuin 



täydentänyt yhteiskunnassa hallitsevia kulttuurin ulottuvuuksia. Sen tehtävä olisi 

tänäänkin tarjota joku omaleimainen vaihtoehto vallitsevalle yhteiskunnalliselle 

kulttuurille ja sivistykselle. Tässä kirkolla ja uskonnolla on mielenkiintoinen työnsarka 

ajassa, jonka henki on monelta osilta kunnioitettava, jos ajattelemme vaikkapa 

lääketieteen ja teknologian saavutuksia, mutta aineellisuudessaan, kaupallisuudessaan 

tämä henki on myös äärimmäinen, erittäin yksipuolinen, joskus itsekeskeisyydessään ja 

pinnallisuudessaan tasapainoton. 
 

Kristinusko ei joudu tänään taistelemaan pelkästään maallistumista vastaan. Sillä on 

tänään pseudouskonnollisia, mutta myös paljon mielenkiintoisia uskonnollisia 

kilpailijoita. Kristinusko on monessa suhteessa samansuuntainen kaikkien 

kulttuuriuskontojen kanssa. Sen suhtautuminen elämään on ns. realistisen 

todellisuuskäsityksen ylittävä. Tässä suhteessa se on sukua kaikille muille 

kulttuuriuskonnoille. Sen moraali on parhaimmillaan sukua kaikkien 

kulttuuriuskontojen moraalille. Juuri nämä ominaisuudet mainittujen tekevät avoimen ja 

henkisesti korkeatasoisen kirkon valmiiksi dialogiin muiden perinteiden kanssa. Vaikka 

pyhyys voidaan kokea eri perinteissä myös eri tavalla, ja vaikka on olemassa myös 

pseudopyhyyttä, josta edellä mainitut poliittiset liikkeet antoivat näytteen viime 

vuosisadalla, on pyhyydellä myös oma universaali ulottuvuutensa. Sillä on myös 

arvokkaita maallisia ilmenemismuotoja ja se on sukua taiteelle. Siltä ei voi sulkea 

silmiään edes ateistinen perinne. 
 

Uskonnollisen perinteen arvoa eivät määrittele vain teologiset opinkappaleet vaan 

myös se, mitä sillä on annettavanaan ihmisyydelle ja kulttuurille. Kristinusko on antanut 

häikäisevän näytön omista lahjoistaan. Mutta missä on sen asema ja omaleimaisuus 

nykyisin suomalaisessa tai eurooppalaisessa eettisessä keskustelussa tai 

kulttuurielämässä. Se on muuttunut liian näkymättömäksi.  
 

Aikamme tapana on punnita ja mitata kaikki ja luoda ehdoton tieteellinen varmuus. 

Varsin tieteellisin perustein voidaan kuitenkin väittää, että kaikki ei todellisuudessamme 

ja maailmassamme ole vieläkään mitattavissa ja että kvantifioimalla, eli tarkkaan 

punnitsemalla ja mittaamalla maailmamme me menetämme jotain 

inhimillisyydestämme. Se osa tiedettä, joka julistaa kaiken olevan kvantifioitavissa, siis 

tarkkaan mitattavissa ja punnittavissa, tarkoittaa asiaa ennakolta sen paremmin 

tutkimatta, että koko todellisuus soveltuu punnitsemiseen ja mittaavaan tieteen malliin, 

mutta tosiasia on, että humanistisissa tieteissä, yhteiskuntatieteissä, mutta myös 

käytännön lääketieteessä ja jopa biologiassa ja fysiikassa on paljon ilmiöitä, joiden 

suhteen pätee ranskalaisen taidemaalarin Henri Matissen toteamus. ”L'exacitude n'est 

pas la vérite”. (Täsmällisyys ei ole totuus). Tuo kaiken mittaaminen ja punnitseminen on 

ilmiselvästi vaarallisella tavalla alkanut hallita myös sellaisia aloja, jotka eivät ole vain 

mitattavissa: taidetta, kulttuuria, urheilua, nuorisokasvatusta, koulunkäyntiä, 

korkeakoulu-opiskelua ja viihdekulttuuria. Tehokkuuden mittarit niin 

korkeakoulumaailmassa kuin työelämässä ovat osittain tai joskus kokonaankin 

valheellisia. Jo 1700-luvun lopulla Goethen ”Faust”- runoelmassa itse henkeväksi 

kuvattu paholainen pilkkaa tiedemiehiä ja oppineisuutta, joka on pakottanut väkivalloin 



tietämisen jo ennakkoon valmiiseen kaavaan, jonka avulla kaikki voidaan mitata ja 

punnita ja lyödä rahaksi: ”Siitä tunnen oppineen herran! Mitä te ette kädellä kosketa, on 

teistä penikulmien päässä. Mihin te ette pääse tarttumaan kiinni, se puuttuu teiltä 

kokonaan. Mitä te ette laske, te arvelette, että sitä ei olemassa. Mitä ette pysty 

punnitsemaan, sillä ei ole Teille ylipäätään mitään painoa. Mitä ette voi lyödä rahaksi, sitä 

pidätte arvoa vailla olevana!”  
 

Kun elämme ajassa joka on äärimmäisen materialistinen, uskoisi kristinuskon tuovan 

voimakkaammin ilmi materialismin karkeuden ja rajallisuuden.  
 

Kristinusko perimmäinen maailmankuva on symbolistinen, ei realistinen. Se tahtoo 

sanoa, että todellisuus on sille aina monimerkityksinen. Se, minkä silmillään näkee ja sen 

mitä voi kädellään koskettaa kätkee jotain syvempää ja arvoituksellista. Elämän 

perusluonne, sen kehitys, sen olemus on mysteeri. Ihminen on osa tätä mysteeriä. 

Kaikkea ei saada edes kielen ja käsitteiden karsinaan. Tämä maailman ja elämän 

kokeminen voi saada useammanlaisia uskonnollisia muotoja, mutta tärkeätä on, että ne 

edustavat korkeatasoista inhimillisyyttä ja eivät ole ristiriidassa kriittisen älyn ja 

kulttuurin kanssa. Sen takia myös kulttuurilla ja taiteella on tärkeä tehtävä symbolistisen 

ja moniselitteisen todellisuuskäsityksen luojana.   
 

Kristinuskon tulisi luonnollisesti kunnioittaa sitä tiedon ja tieteen alaa, jossa ehdoton 

tarkkuus ja eksaktius ovat oikeutettuja, mutta se ei voi laiminlyödä historiallista 

rooliaan muistuttaa maailmasta ja ihmisestä ihmeenä ja maailman arvoituksellisista 

ulottuvuuksista. Nykyisessä yksiselitteisyyttä edustavassa ajassa sen tehtävä olisi miltei 

unilukkarin toimi. Huolimatta evolutionismin voittokulusta, elämän eri ilmiöiden ja 

elämän alkusyntyyn jää edelleen paljon ihmettelemistä. 
 

Ei tarvitse olla kreationisti ymmärtääkseen, että järjellisyyden, luonnonvalinnan ja 

sattuman suhteiden selvittäminen ei tiedemiehellekään ole helppoa ja että tieteen 

popularisoinnissa tapahtuu jatkuvasti ylilyöntejä ja siinä annetaan jopa valheellista tietoa 

tutkimustuloksista tai niitä manipuloidaan. Tästähän on näyttöä jopa astrofysiikassa ja 

lääketieteessä. Sinällään kunnioitettava astrofysiikka vain sipaisee elämän mysteerejä ja 

arvoituksia, mutta myöntää usein itsekin rajallisuutensa. Uskonto ei voi olla 

tieteenvastainen, mutta sen on vastustettava sitä maailmaa, joka on naiivilla tavalla 

yksiselitteinen ja pitää kaikkea itsestäänselvänä ja joka tarjoaa maailmanselitykseksi 

joko liiankin ymmärtäviä tai suorastaan kovin luomiskertomuksen tapaisia tarinoita, 

mutta ikään kuin tieteellisin perustein. Edes kuuluisaa big bang -teoriaa maailman alkuna, 

joka on väärin käännetty suomeen alkuräjähdykseksi, ei ole tieteellisesti sitovasti 

todistettu maailman synnyksi, vaikka sekin on mielenkiintoinen ja uskottavissa oleva 

yksi hypoteesi maailman synnystä. 

Tämän kaiken mittaamisen taustalla on tietysti aikaamme hallitseva materialismi, 

aineellisten arvojen yksipuolinen kunnioittaminen, eräänlainen kultaisen vasikan 

uskonto, joka tälläkin hetkellä on luomassa myös yhteiskunnallista ja aineellista 

eriarvoisuutta kansojen välille, jos markkinatalous esiintyy kontrolloimattoman ja 

läpikuultamattoman globalisaation muodossa. 



 

Tärkeä kristinuskon ja kaikkien uskontojen perusta on niiden materialismin vastaisuus. 

Se on jokaisen uskonnon lähtökohta ja näiltä osin kristinuskon tavoitteet lankeavat 

yhteen kaikkien kulttuuriuskontojen tavoitteiden kanssa.  

Kristinusko on aina saattanut ihmiset ajattelemaan, että jotain tavoittelemisen arvoista 

on myös karkean aineellisuuden tuolla puolen. Se on opettanut eurooppalaisia ihmisiä 

myös halveksimaan rahanvaltaa ja rohkaissut heitä auttamaan kaikista 

hyötynäkökohdista riippumatta heikompiosaisia.  

Kristinusko on ollut myös kohtuullisuuden, kultaisen keskitien edustaja moraalissaan. 

Moni aikamme ilmiö edustaa kuitenkin äärimmäisyyttä, äärimmäistä materialismia, 

äärimmäistä taidetta, äärimmäistä nationalismia, äärimmäistä uskonnollista 

fundamentalismia tai fanatismia, äärimmäistä seksuaalisuutta, äärimmäistä rahanhimoa. 
 

Yhteiskunta tarvitsee jonkun tahon, joka on ehdottoman rehellinen, joka ikään kuin 

antaa ihmisille turvallisuuden tunteen, juuri lahjomattomuudellaan. Sitä ei enää anna 

korkeakoulumaailma, sitä ei anna liike-elämä, ei teknologia, eikä sitä anna taidemaailma, 

jossa raha ja kyyninen verkostointi, tiedotus ja manipulaatio hallitsevat. Rehellisyydellä 

on tilaus. 
 

Kirkon tehtävä on opettaa myös hyvää tapaa. Julkisuus on muuttunut omassa 

amerikkalais-eurooppalaisessa kulttuuripiirissämme siinä määrin räikeäksi, että se 

uhkaa ihmisen parempia henkisiä ulottuvuuksia. Sensaatiolehdistö pilaa henkistä 

ilmapiiriä ja aiheuttaa aiheetonta kärsimystä monille ihmisille. Televisio voi tarjota myös 

arvokasta ohjelmaa, mutta se voi myös turruttaa modernin ihmisen narsismiin ja 

itsekeskeisyyteen.  
 

Uusi voi olla myös unohdettua vanhaa. Tiedotus ja tiedotusvälineet olivat aikanaan 

kansankasvattajia ja hyvän esimerkin antajia. Julkisuus on nyt jonkinlainen ihmeiden 

kultti ja sen profeetat ovat nykyajan pyhimyksiä. Julkisuus on muuttunut kummallisesti 

itsetarkoitukseksi. Se oli aikaisemmin tavallaan palkinto.  Tiedotusvälineissä ja 

tiedotuskulttuurissa kaivattaisiin vaihtoehtoa tälle.  

Vaikka emme voi lähteä siitä, että kaikkien olisi noudatettava samoja moraalisia 

dogmeja, tulisi ihmisten moraalisten tavoitteiden olla kuitenkin samansuuntaisia. 

Oleellista moraalissa on henki, moraalinen energia, pyrkimys johonkin vähemmän 

kehnoon, jonka jokainen joutuu kuitenkin omalla kohdallaan ja eri tilanteissa itse 

harkitsemaan. Mutta tämäkään ei käy päinsä ilman moraalisiin tavoitteisiin liittyviä 

hierarkioita. On olemassa myös kehnoutta, perusteetonta hävityshalua, ahdistusta. Ja on 

olemassa moraalista kuulautta, hyvyyttä ja pyyteettömyyttä. Moraalisessa suhteessa 

kirkolla on paljon tutkittavaa ja pohdittavaa. Moraali ei ole mukautumista vallitsevaan 

tapaan, vaan se on kilvoittelua ja taistelua paremman puolesta. 

Kirkko on historiassaan puolustanut esimerkiksi myös juutalaisuudesta saamiensa 

vaikutteiden perusteella matalaa profiilia ja pidättyvyyttä seksuaalimoraalissa. Sitä voisi 

hyvin perustein syyttää seksuaalikielteisyydestä ja liian tiukasta ja ankarasta 

seksuaalimoraalista. En tarkoita tässä vain kirkon suhdetta seksuaalivähemmistöihin 

vaan sen neuvoja kenelle tahansa ihmiselle ja hänen seksuaalikäyttäytymiselleen. Kai 



tästäkin syystä kirkko tekee nyt katumustyötä ja luopuu periaatteistaan, mutta se tekee 

sitä liioitellen. Hyvän seksuaalitavan vaaliminen ei ole tänäänkään mitenkään 

vanhentunut tavoite. Myös rakkauselämässä on hyviä ja vähemmän hyviä vaihtoehtoja. 

Niistäkin on voitava keskustella eikä lakaista ongelmakysymyksiä maton alle. 
 

Ennen kaikkea ihmisen henkinen kasvu voi tapahtua vain tiettyjen tavoitehierarkioiden 

kautta. Jos kaikki on samanarvoista moraalissa ja ihmisen käyttäytymisessä, se 

merkitsee lopulta täydellistä välinpitämättömyyttä sekä tavoitteiden että ihmisten 

suhteen. Se on nihilismiä. Suvaitsevaisuus voi kasvaa myötätunnosta, jopa säälistä, 

myötäelämisestä ja kärsimyksestä muiden puolesta, mutta suvaitsevaisuus voi olla 

pahimmillaan sukua moraaliselle välinpitämättömyydelle.  
 

On yllättävää, että kirkko ei voimakkaammin puolusta perhekulttuuria. Jo 

väestörakenteen jatkuva muutos väestön yhä vanhetessa ja lääketieteen kyky pidentää 

ihmiselämää pakottavat meidän ajattelemaan uudella tavalla perheen ja suvunkin 

asemaa. Ei ole hyvä mainostaa sellaisia arvoja, jotka saattavat perheen vaaranalaiseksi. 

Kuka pitää kolmen kymmenen vuoden kuluttua huolen niistä huonokuntoisista 

vanhuksista, sairaista ja muista avun tarvitsijoista kun väestörakenne ja vanhusten vaivat 

ovat tulleet entistä ongelmallisemmiksi. Tulevaisuuden toivo voi olla vain perheessä ja 

suvussa. Vain ne voivat tulevaisuudessa huolehtia jäsenistään.   
 

Yhteiskunta kaipaa myös turvallisuutta ja se tarvitsee instituutiota, joka on takaamassa 

sitä. Turvallisuuden tunne voidaan saavuttaa vain ehdottoman rehellisessä ilmapiirissä. 

Tämän tavoittaminen voisi sopia tehtäväksi myös uskonnolle. Kaikki minkä uskonnot 

julistavat totuuden nimissä ei välttämättä ole rehellistä. Mutta uskonnon 

perusluonteeseen kuitenkin kuuluu, että se edustaa jotain ehdottoman rehellistä, jotain 

sellaista johon voisi ehdottomasti luottaa. 

Ajaltamme puuttuu nyt myös traagisuuden tajua. Kuolema ja kärsimys tulevat meitä 

kyllä vastaan television viihdeohjelmissa, mutta suhtaudumme usein niihin kuin 

fiktioihin. Olemme kuin tunteettomia lapsisotilaita. Kuolema ja kärsimys on työnnetty 

jonnekin taustalle – ehkä sairaalan kellariin. Tietoisuus elämän katoavaisuudesta ja 

ihmiselämään välttämättä liittyvästä kärsimyksestä eivät ole voimakkaita modernin 

ihmisen tietoisuudessa. Ja kuitenkin juuri ne voivat olla lähtökohtana kristilliselle tai 

uskonnolliselle katsomustavalle, mutta myös kehittyneelle elämänkäsitykselle. Ei ole 

aitoa uskonnollisuutta ilman traagisuuden tajua. 
 

Kristinuskon perinteeseen kuuluu näkemys persoonallisesta Jumalasta. Ihmisen 

kannalta on helpointa ja mielekkäintä kokea Jumala persoonallisena. Se ei saisi 

kuitenkaan merkitä Jumalan täydellistä inhimillistämistä. Jos Jumala on olemassa, hän on 

myös kaiken inhimillisen kielen ja käsitteenmuodostuksen tuolla puolen. On osattava 

myös vaieta ja varoa liian inhimillistä Jumalan ja Raamatun tulkintaa. Me emme saa 

puhua ihmisen kieltä Jumalan nimissä ja tyrkyttää omaa ääntämme Jumalalle. Tämän 

hiljaisen ihmettelyn ja vaikenemisen kristinusko voi hyvällä omallatunnolla jakaa 

kaikkien kulttuuriuskontojen kanssa, oli kyse sitten hindulaisuudesta, 

buddhalaisuudesta tai islamilaisuudesta. Meidän on myös aika ajoin myönnettävä, että 



me emme pysty määrittelemään Jumalaamme koskaan tyhjentävästi. 

 

---- 

 

Kaikilla kiælillä -raamattutapahtuman järjestäjinä Tampereen seudun seurakunnat, 

Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura. 

 

Raamattu monikulttuurisessa yhteiskunnassa -luentotilaisuus oli osa 

Voimasanoja-luentosarjaa yhteistyössä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. 
 
 


