
kaupallistcttu.
On tutkijoita, jotka sanovat, että terveys on nou-

scmassa uskonnon sijaan, cttä esimcrkiksi tervcys-
kasvatus täy ttää moraalisääntöjen tyhjiötä. Valtio
nouscc anonyyminä auktoritcctiksi. Mutta mikä val-
tio? Uusia ristiriitoja tulcc koko ajan csiin. Toisaalta
uuspuritanismi ja uusmoralismi nostavat päätään,
ja sen saavat tuta työttömätja toimccntulotukilaisct,
sairaat ja "epäsosiaalisct". Toisaalta ihmistcn ticto,
tietoisuus ja kritiikki kasvavat. Vastarinta auktori-
teetteja kohtaan voimistuu, ja sallivuudcsta taistcl-
laan.

Puoluekoncisto on samankaltaistunut ja byrokra-
tisoitunut. Joukkoviestimct ovat samanlaistuneet ja
viihteellistyncct. Politiikassa näkyy vallan henkilöi-
tymistä, ja tiedotusvälincissä voittaa alaa yksilöjour-
nalismi. Uusia myyttcjä luodaan nopeammin kuin
vanhoja särjetään.

On tutkijoita, jotka näkevät, että eduskunnan
ascma on heikentynyt hallituksen ja ctujärjestöjen
hyväksi. Korporatiivincn rakennelma on voittanut
alaa. Yleiscn cdun määritteleminen on laskeutunut
askclccn alcmmaksi eduskunnalta myös hallintoko-
ncistolle. Kctä on hyödyttänyt yhteisymmärryksen
politiikka, tulopoliittincn hallitsemistapa? Sen he-

dclmiä civät olc päässeet nauttimaan juopot, köyhät
civätkä kaikki työttömät.

"Pienen taloudellisen liikkumavaran ja kapene-
vicn uudistusmahdollisuuksien" vuoksi vahvojen
ääni kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
voimakkaiden vaatimukset toteutuvat. Yhtciskun-
nalliset epäkohdat eivät kiinnosta päättäjiä, joukko-
mittaista syrjäytymistä ei uskota mahdolliseksi, tu-
loerot ja elinolojen erot saavat jälleen kasvaa jne.

Valtiokin lähestyy mcitä aivan uudella tavalla
ohjaten, koordinoiden elämäämme ja valmentaen
meitä kestämään työssä tai työttömänä. Valistuksen
ja tiedotuksen lisäksi kehitctään mm. sosiaalityötäja
crilaisia tcrapioita. Lähidemokratia, kansalaisten
aktivointi cpäkohticn poistamiseen voidaan nekin
valjastaa valvonnan ja sopeuttamisen välineiksi il-
man todellista muutokscn mahdollisuutta. Yllättäen
ihmiscn puolustajia löytyy tungokseen asti. Ketun-
häntä vain vilahtaa siellä täällä.

Kari Raiaio

Atekmösta, uskonnosta
ja humanösmista

Tero Maksimaisen jaJarmo Heinosen kommentit
artikkeliini "Tunteilla ei tiedosteta maailmaa" (Al-

koholipolitiikka l/85) ansaitsevat muutaman vasta-
kommentin, crityisestiJarmo Heinosen, joka sckoit-
taa ja sotkcc asioita. En antaudu tässä yhteydessä
Maksimaiscn kanssa kcskusteluun raittiustyöstä,
me voimmc aloittaa sellaisen vaikkapa Raittiussano-
missa. Lyhyesti todettakoon, että olen "raittiustyön
toisinajattclija", olen aina yhtä ärtyisä palattuani
ammattialamme koulutustilaisuuksista, koska en

hyväksy sitä kontrolli- ja holhousmielialaa, joka
niissä vallitsee. Minä arvostan suurcsti Alkon hillit-
tyä kontrollipolitiikkaa ja uskon edellcen siihen
ihanteeseen, että alkoholikulttuuriamme tulisi "peh-
mentää" ja että kohtuus on olemassa. Eniten tämä
työ antaa minulle silloin, kun käyn pitämässä kou-
luissa oppitunteja. Uskon kasvatukseen, mutta sen

onnistuminen edellyttää kohtuuden hyväksymistä;
mielestäni raittiusliike edelleen omalta osaltaan pi-
tää yllä sitä mieletöntä ajattelutapaa, että alkoholi
on joko hyvä tai paha. Mielcstäni terveintä suhtau-
tumistapaa alkoholiin ja alkoholikulttuuriin ei edus-

ta raittiusliike vaan sellaiset alkoholitutkijat kuten
Pekka Sulkunen ja Pertti Alasuutari (ks. Alasuutari
1984). Asenteeni perustana on humanistinen elä-

mänasentecni.

Jarmo Heinoselle minulla on enemmän sanotta-
vaa. Hcinonen on hakenut sivistyssanakirjasta mää-
ritelmät käsitteille "ateismi" ja "agnostisismi".
Huomautettakoon, että sanakirjat ja tietosanakirjat
eivät ole mitään auktoriteetteja, niiden määritelmät
ja käsitykset heij astavat vain artikkelien kirj oittaj ien

näkemyksiä. Ateistina haluan itse määritellä ateis-
mini ja nojaudun määrittelyssäni ateististen filoso-
fien näkemyksiin. Suomessa länsimaista ateismia ei

tunneta muiden kuin vapaa-ajattelijoiden keskuu-
dessa, marxilainen ateismi on tunnetumpaa.

Sana ateismi johtuu kreikan kielen sanoista a'ei' ja
theos'jrmala'. Ateismi, sanan varsinaisessa merki-
tyksessä, ei ole uskoajumalan olemattomuuteen eli
ei-olemassaoloon vaan uskon puuletta. Ateismin mu-
kaan usko jumalan tai jumalien ja vleensä yliluon-
nollisten olento.jen olemassaoloon on perusteetonta
ja virheellistä. Se on perusteetonta ja virheellistä
niin kauan, kuin minkäänlaista nä1ttööjumalan tai
jumalien tai yliluonnollistcn olentojen olemassaolos-
ta ei ole kyetty esittämään (Smith 1979). Todista-
misvelvollisuus tai tieteellisesti koeteltavissa olevien
perustclujen esittämisvelvollisuus on olemassaolo-
väitteen esittäjällä, ei sen epäilijällä. Epäilijän vel-
vollisuus on yrittää kumota olcmassaoloväitteelle
esitetyt todisteet ja perustelut. Ilman todisteita ja
perusteluja olemassaoloväite on merkityksetön. Ole-
massaolo on alun perin tarkoittanut löytymistä
(ruotsin det finns, englannin there is, saksan es gibt),
ja sitä, mitä ei ole löydetty, ei tule olettaa olemassa

olevaksi (Smith 1979; Hartikainen l9B3). Tämä
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näkemys on tieteellisen ajattelun mukainen. Esim.
Oiva Ketonen kirjoittaa: "Perustelun esittämisen
velvollisuus kuuluu sille, joka esittää väittämän
totuuden vaatimuksin ...väittecn esittäjän velvolli-
suus on perustella väittcensä, ja vasta sen jälkcen
toiscn osapuolen velvollisuus on osoittaa, jos kyke-
nec, perustelut tai itse väite vääräksi" (Ketonen
1976, 14;Niiniluoto 1980, 83). Huomattavien huma-
nistien (yht. I l4) allekirjoittamassa humanistien
manifestissa todetaan:'Jokaisen luontoa koskevan
väitteen täytyy läpäistä tieteellisen näytön testi;
näkemystemme mukaan perinteisten uskontojen
dogmit ja myytit eivät tätä ehtoa käytä" (Humanist
manifestos I and II 1980, 16). Jos todistamisen
taakan periaatteesta tai tieteellisesti koeteltavien
perusteluiden esittämisvelvollisuudesta ei pidetä
kiinni, niin joudutaan mielettömyyksiin. Professori

J. B. Bury havainnollistaa tätä hauskasti teokses-
saan "Ajatuksen vapauden historia" (1917, l6):
"Olettakaamme, että joku väittää, että Siriusta
(kaksoistähti) kiertää planeetta, jolla asuu aasirotu,
joka puhuu englantia. Emme voi todistaa tätä väitet-
tä epätodeksi, mutta pitäisikö meidän sitä usko-
man?" Voisimme väittää, että on olemassa hammas-
jumala, jota palvomme ja jonka kanssa kommuni-
koimme pureskelemalla, ja että tulevassa elämässä
meistä tulee alempia kaksikärkisiä poskihampaita,
jos elämme hyvää elämää hammasjumalaa palvoen
(Murray & Murray O'Hair 1983, l6). Koska voi-
daan keksiä miten suuri määrä tahansa sellaisia
väitteitä, joita ei voida osoittaa vääriksi ja joita
jokainen, jolla on ylenpalttinen usko, saattaa pitää
oikeina, niin on ehdottomasti katsottava, että todis-
tamisvelvollisuus kuuluu väitteen esittäjälle, ei hyl-
kääjälle.

Joidenkin väitteiden toteaminen popperilaisittain
"metafyysisiksi" ei ole muuta kuin turvapaikan ra-
kentamista niille (Popperin negatiivisen testatta-
vuuden käsitteestä ks. Niiniluoto 1983, 138-140 &
1980, 246). Teologit tavallise§ti kiertävät tämän
kritiikin väittämällä, että uskon ja tiedon asiat on
ontologisesti erotettava toisistaan. Kysymyksessä on
kuitenkin huonosti perusteltu ja ad hoc tehty oletus
(Tuomela 1983 a, 563). Uskonto voi väistää tämän
kritiikin vain, jos se käsittääjumalan ei-ontologisesti
(esim. Bonhoeffer:'Jumala ilmenee lähimmäisen
rakkautena", tai Tillich: 'Jumala on olemassaolon
rakenne"). Tällöin kuitenkin voidaan huomauttaa,
että koko käsite "jumala" on tarpeeton; puhukaam-
me asioista niiden oikeilla nimillä: rakkaus on rak-
kautta jne. Ontologisesti merkityksellisen eli rcaali-
sena oliona olemassa olevan jumalan olettaminen on
potentiaalisesti epätieteellistä, ellei oletuksen tueksi
voida esittää tieteellisin tiedonhankintamenetelmin
saavutettua tietoa, perusteluja ja todisteita (Tuome-

Ia 1983 a, 563 & 1983 b, 123-125; ks. myös
Niiniluoto 1980, 85-88). Ilkka Niiniluoto toteaa
(1980, BB), että "moderniin tieteelliseen maailman-
katsomukseen erottamattomasti kuuluu sääntö, jon-
ka mukaan 'luonnolliset' selitykset ovat parempia
kuin'yliluonnolliset'. Silloinkin kun'luonnollista'
selitystä ei ole vielä löydctty, sen etsimisen jatkami-
ncn on parempi vaihtochto kuin 'yliluonnollisiin'
selityksiin turvautuminen". Oiva Ketonen kirjoittaa
(1976, 79), että "tiede ei myönnä, että luonnossa
olisi olemassa mitään ilmiötä,.jolle ei voitaisi antaa
luonnollista selitystä. Tieteellä ci ole edes kriteeriä,
jonka perusteella olisi mahdollista sanoa jostain
ilmiöstä, että se.jää selitystä vaille". Ateistin maail-
mankuva perustuu sille, mitä tiede kertoo maailmas-
ta. Tieteelliset totuudet ovat ajasta ja paikasta riip-
puvia suhteellisia totuuksia, jotka tarkentuvat sitä
mukaa, kuin tutkimus menee eteenpäin. Samoin on
ateistisen maailmankuvan laita; tieteelle rakentuva-
na se on aina avoinna muutoksille, olivatpa muutok-
set mieleisiä tai eivät. Tiedon kenttää on jatkuvasti
jäsennettävä uuteen muotoon, siten elämme pysy-
vässä epävarmuuden ja epäilyn tilassa. Varmuuden
puuttuminen on hyväksyttävä, ellemme halua paeta
todellisuutta "viihdyttävien keijukaissatujen" suo-
man tuen pariin (Russell 1967, 3).

Katson osoittaneeni, r-ttä ateismi on nöytön puulteesta

seuraanaa uskon puutetta. Jumalaa tai jumalia, persoo-
nallisia tai persoonattomia, ei ole tavattu. Siksi
niihin ei ole järkcvää uskoa; uskotaan sitten, kun
näyttöä löytyy. Sama pätee kuolemanjälkeiseen elä-
mään ja muihin uskomuksiin (Murray O'Hair 1969,

38-42). Uskovaiset tavallisesti vastaavat, että on

mahdollista, että jumala on olemassa. Jotkut asiat
ovat kuitenkin nrahdottomia. Me emme tiedä, että
olisi mahdollista, että.lumala olisi olemassa. Se, että
ihminen voi kuvitella jotakin olemassa olevaksi, ei
tarkoita, että mielikuvituksemme tuote voisi reaali-
sena oliona olla olemassa (Hartikainen 1980, 89).
Ateismilla on myös positiivinen sisältö: Ateismi on
vapautta jumaluskosta ja vapautta uskonnosta.
Ateisti on ihminen, joka elää elämänsä vapaana
lukemattomien uskonnollisten aatteiden sekasotkus-
ta (Murray & Murray O'Hair 1983, I I ). Ateismi on
näin myönteine n elämäntapa, näkemys, joka perus-
tuu ihmisen kykyyn ja oikeuteen muovata omaa
elämäänsä. Mielestäni atcismin positiivinen ydin on
sekularistincn humanismi, jota käsittclen lyhyesti
artikkelini lopussa.

Heinonen näki, cttä uskonnot ovat "tuntcmatto-
man tulkintayrityksiä". Encmmän ci väärässä voi
olla. Uskonnot ovat tuntcmattom an cli lietämältöm1y-

temme j umalal lis tami s la, nimcn an tamista scli ttämät-
tömälle (Fcuerbach 1980, 53-55), ongelman rat-
kaisua psykologisin keinoin (Lindfors 1967, 72).
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Uskonnolliset tulkinnat civät olc ollcnkaan tulkinto-
ja vaan näcnnäistulkintoja.

Uskonnot ovat kuitenkin ennen kaikkea turtalli-
suusj ärj e s le lmirj. Amerikkalainen psykoterapeu tti 

-rationaalis-cmotionaaliscn psykoterapian kehittäjä

- 
Albert Ellis toteaa, cttä kaikkinainen uskonnolli-

nen elämänmuoto on pohjimmiltaan lapsellista ja
yksinkertaista riippuvuutta (Ellis 1976, l4). Tämä
riippuvuus ilmencc tarrautumiscna toiveisiin ja loh-
duttaviin kuvitelmiin ja on Iuonnollisesti opittua.
Uskonnollinen riippuvuus ilmcnce siten, cttä ci kyc-
tä hyväksymään maailman ja elämän epävarmuutta
ja vaihtelevuutta. Halutaan, että asioille olisi ole-
massa lopullinen, muuttumaton vastaus. Halutaan
varmuutta. Uskonnollinen riippuvuus ilmenee myös
siten, että ei tulla toimeen elämään kuuluvien tunte-
musten kanssa (esim. kuolemaan liittyvien) ilman
mielen porteille rakennettuja turvallisuusjärjestel-
miä (Jumal'usko, kuolemanjälkeinen elämä jne.).
Halutaan siis turvallisuutta ja paetaan todellisuutta
lohduttavien kuvitelmien.la toiveiden pariin.

Mielenkiintoista on ollut huomata, että jumalan
olemassaolo ei ole uskonnon keskeinen ongelma. Se

askarruttaa ennen kaikkea ammattiajattelijoita
(Leuba l90l a, 209-2 l0). Humanisti-filosofi Cor-
liss Lamont toteaa, että jumala on ihmisen kuole-
mattomuuden hyväntahtoinen hankklja, kuolematto-

muuden takaaja. Ainakin kristinuskossa kuolematto-
muus on cnsisijaincn, jumala toissijainen asia (La-
mont 1965, l-ll). Suuri uskontofilosofi Ludwig
Fcucrbach ilmaisi tämän saman asian ytimekkäästi
toteamalla, ettei "ihminen usko kuolemattomuuteen
siksi, että hän uskoo jumalaan, vaan hän uskoo
jumalaan, koska hän uskoo kuolemattomuuteen,
koska hän ei voi perustella kuolemattomuususkoa
ilman jumaluskoa". Ja kuolemattomuuteen ihminen
taas haluaa intohimoisesti uskoa (Byhovski 1980,

54). Kuolemattomuuden takaajan lisäksi jumalalla
on toinenkin funktio: hän on huolenpitäjä, suuri veli,
joka haluaa huolehtia sinusta (Russell 1957 & l9B2).
Feuerbach korostaa Ellisin tavoin, että se, mitä
nimitetään uskonnolliseksi tunteeksi, palautuu to-
dellisuudessa muihin tunteisiin, ennen kaikkea riip-
puvaisuuden tunteescen, joka muodostaa uskonnon
kätketyn olemuksen. Se edellyttää inhimillisiä tar-
peita ja kytkeytyy pyrkimykseen kohti onnea. Siksi
jumalaa voidaan luonnehtia ihmisten mielikuvituk-
sessa toteutetuksi onnellisuuden toiveeksi (Byhovski
1980, 50-53). Jumala on uskovaisen tyydytettyä
onnellisuusviettiä, tyydytettyä itserakkautta (Raivio
1946, 48-49).

Mielenkiintoista on, että huomattava uskontopsy-
kologiJames H. Leuba on tullut samoihinjohtopää-
töksiin. Hän korostaa eroa uskonnollisen ja filosofi-
sen jumal'käsityksen välillä (Leuba l9l6) ja sitä,

että uskonnolliset herätteet, tarpeet ja tavoitteet
ovat samoja kuin maallisen elämän herätteet, tar-
peetja tavoitteet (Leuba l90l a,215 & l90l b,572&
1916, 324-325). Tässä ei tietenkään ole mitään
ihmeellistä, sillä uskossaankin ihminen liikuttelec
oman henkensä suureita (Voipio 1969, l0l-104). Leu-
ba päätyy samaan tulokseen kuin Lamont ja Feuer-
bach: uskonnon päämäärä ja tavoite ei ole jumalan
palvominen.Jumala on niiden asioiden antaja, joita
ihminen haluaa. Leuba kirjoittaa (1901 b, 571):
"Totuus asiasta voidaan sanoa näin: Jumalaa ei
tunneta, häntä ei ymmärretä; häntä käytetään hy-
väksi." Jumalaa käytetään joskus ravinnon hankki-
jana, siveellisenä tukena, rakkauden kohteena. Us-
konnolliselle tajunnalle riittää, että hän on hyödylli-
nen (Leuba l90l b, 571-572). Leuba näkee elämän

rakkauden olevan uskonnon todellinen innoittaja: "Ei
jumala vaan elämä, enemmän elämää, laajempaa,
rikkaampaa, tyydyttävämpää elämää, on viime kä-
dessä uskonnon olemus" (Leuba 1901 b, 572). Us-
konnollinen tajunta haluaa olla, filosofinen tajunta
haluaa tietää; ei siis ihme, että "kuolemattomuuden
16iy6" - elämän rakkauden huipentuma - on
muodostunut ainakin kristinuskossa ensisijaiseksi
tekijäksi (Leuba 1916, 146-147, 306).Jopa William
James myöntää, että "sc polttopiste, jonka ympärillä
ihmisen uskonnollinen elämä liikkuu, on hänen kiin-
nostuksensa omaan kohtaloonsa. Uskonto on ly-
hyesti sanottuna valta'n,an pitkä jakso ihmisen itsek-
kyyden historiaa" (James l98l, 347). Koko Uuden
testamentin etiikka tukee näitä käsityksiä. Kristilli-
nen moraalihan kytkeytyy erottamattomasti kristil-
lisiin oppeihin ihmisen kuolemanjälkeisestä elämäs-
tä. Jeesus nasaretilaisen etiikassakin on oleellisesti
kysymys tuonpuoleiseen autuuspalkintoon perustu-
vasta oman onnen turvaamisesta (westermarck
l9B+, 74-l ll). Syvin motiivi kristinuskossa on,
"kuinka voisin periä iankaikkisen elämän" (Karsten
l9l l, 139. 143). Uskonnot ovat näin ennen kaikkea
turvallisuusjärjestelmiä, vasta toissijaisesti todelli-
suuden näennäistulkintaa.

En tietenkään kiellä sitä, etteikö uskonto tekisi
monia ihmisiä onnellisiksi tai pelastaisi heitä esim.
alkoholismista. NIonet kristint ovat raskaan hcnki-
sen taakkansa iloisia kantajia. Mutta uskon si','eelli-
syyttä edistävä voima on siinä, e ttä sc on vakaumus.
Aito aakaumus voi olla runkona myönteisten hedel-
mien syntymiselle kaikenlaisissa vakaumuksissa.
Tunnen kuitenkin losiuskouaisia,joista voi sanoa EIli-
sin tavoin (1976): "Tosiuskovaiset minkä tahansa
lajin oikeaoppisuude s sa - uskonnollisessa, poliittises-
sa, sosiaalisessa ja jopa taiteellisessa oikeaoppisuu-
dessa - ovat taipuvaisia olemaan selvästi häiriinty-
neitä, koska he ovat aivan ilmeisesti ankaria, fanaat-
tisia ja riippuvaisia yksilöitä... Uskonnollisuus -
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minun arvioni mukaan 
- 

on ahdasmielisyydcn,
emotionaalisen häiriön .la neuroosin toinen nimi.
Tai, jossakin äärimmäisissä tapauksissa psykoosin."
On huomattava, että Ellis puhuu losiuskoaaisista ja
minkö tahansa lajin oikeaoppisuudesta. Libcraalia uskon-
nollisuutta hän pitää vain emotionaaliscsti lapselli-
sena.

Se vaihtoehto, jota minä haluan tarjota, on sekula-

ristinen humanismi. Se muodostaa positiivisen ateis-
min ytimen: sc on ihmisen ja luonnon, ihmisen
arvokkuuden ja todellisten mahdollisuuksien myön-
tämistä ja palauttamista. Feuerbachin tavoin sa-

nomme: "Minä kiellän jumalan, mikä kohdallani
merkitsee: kiellän ihmisen kieltämisen" (Byhovski
1980, 59). Tuonpuoleisen kieltämistä seuraa tämän-
puoleisen myöntäminen. Lamont toteaa (1965), että
tosi viisaus edellyttää illuusioidemme hylkäämistä
saavuttaaksemme paremmin ihanteemme. Käsitys
kuolemanjälkeisestä elämästä haittaa humanismin
mielestä yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamista
(Humanist manifestos I and II 1980, l6). Moraalin
perusta on inhimillisessä kokemuksessa ja tarpeissa,
etiikka on autonomista ja tilannekohtaista, eikä se

tarvitse minkäänlaista teologista tai ideologista ran-
gaistuksen uhkaa tai palkkion toivoa. "Inhimillisellä
elämällä on merkitys, koska me luomme ja kehitte-
lemme oman tulevaisuutemme... haluamme hyvää
elämää, tässä ja nyt" (Humanist manifestos I and II
1980, l7). Humanismi on tietoon ja tieteeseen poh-
jautuva rationalistinen elämänasenne, se kieltää to-
dellisuuden jakamisen tiedon ja uskon reviiriin, se

samastaa tiedon ja ihmisen henkisen liikkuma-alan
(Sepänmaa 1984, l4-16). Maailmaa on katsottava
niin kuin se on, älkäämme tehkö turhia hypoteeseja.
Emotionaalisesti terve ihminen kykenee hyväksy-
mään maailman ja elämän vaihtelevuuden ja epä-
varmuuden, eikä hän tarvitse varmuutta, kylläkin
toivoa paremmasta huomisesta. Emotionaalisesti
terve ihminen kykenee hyväksymään ihmisen luon-
non osana, evoluution tuotteena, jonka elämä on
kehitysbiologinen prosessi, jolla on alku ja loppu.
Lohdun etsintä on todellisuuspakoa, ja siksi en voi
hyväksyä Heinosen ja Maksimaisen pragmatismia,
joka sivuuttaa ontologiset kysymykset. Bertrand
Russellin tavoin olen valmis sanomaan, että "ihmi-
sessä, joka ei kykene suoriutumaan elämän vaaroista
ilman lohdullisten tarujen apua, on jotain heikkoaja
halveksittavaa" (Russell 1955). Ymmärryksellä ei
ole polvia, ja rohkea sielu on aina pystyssä.

Vertaileva uskontotiede, historia, uskontopsyko-
logia ja -sosiologia osoittavat, että ihminen on luo-
nut jumalat ja koko "näkymättömän maailman".
Vesa Oittinen kirjoittaa (1979), että ihmisen subjek-
tiivinen elämys on jumalan viimeinen pakopaikka.
Se onkin varsin loogista, sillä sieltähän koko ajatus

on lähtöisin: jumala on ihmisen tarpeet tä1ttäua mieli-
kuvitusolento, jonka ticto-opillincn juuri on sama

kuin idealismilla yleensä - mahdollisuus abstrak-
tioihin, mahdollisuus micltää ajattclun tuottce t
maailmasta crillisiksi olioiksi (Oittinen 1979, 82).
Uskonnon uoima plllcc siinä, että se on turvallisuus-
järjestelmä, scn cmotionaaliscssa tasossa. Siksi Will
Durant on oikcassa todetcssaan (195 l, 102): 'Juma-
lat ovat kuolcvaisia, mutta hurskaus on ikuincn."
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Kari Saari

Kart Saarelle

Pieniä ärtyneitä lipsahduksiaan Iukuun ottamatta
Kari Saari puhuu asiaa. Hän on kirjansa lukenut ja
ansaitsee siitä arvostusta.

En malta kuitenkaan olla tässä yhteydessä suosit-
telematta Kari Saarelle Bruno Bettelheimin kirjaa
"Satujen lumous, merkitys ja arvo". Tämä kirja
avaa viehättävän näkökulman vanhojen satujen
merkityssisältöihin ja totuusarvoihin. En silti usko,
että kukaan olisi toipunut alkoholismista satuja
lukemalla. Tällaiseen saatctaan tarvita uskontoa,
joka on jotain enemmän.

Kari Saari katsoo elämää avoimin silmin eikä
kiellä sitä, "etteikö uskonto tekisi monia ihmisiä
onnellisiksi tai pelastaisi heitä esim. alkoholismis-
ta". Hän jatkaa, että "monet kristityt ovat raskaan
henkisen taakkansa iloisia kantajia". Hän toteaa
kuitenkin, että "uskon siveellisyyttä edistävä voima
on siinä, että se on vakaumus", ja täydentää sano-
malla, että "aito vakaumus voi olla runkona myön-
teisten hedelmien syntymiselle kaikenlaisissa vakau-
muksissa".

Tämän jälkeen Saari lainaa Albert Ellisiä, jdka
pitää uskonnollisuuttajoko psyykkisenä häiriönä tai
emotionaalisena lapsellisuutena. Vaihtoehdothan
eivät voi rajoittua vain näihin kahteen,jos pidetään
kiinni siitä, mitä edellä on sanottu. Uskonto on
jotain enemmän. Se on voimanlähde.

Saari toteaa, että "uskonnot ovat tuntemattoman
eli tietämättömyytemme jumalallistamista, nimen
antamista selittämättömälle". Juuri tällaista kutsun
tuntemattoman tulkintayritykseksi. Juuri tämä on
ollut aina uskonnon erityisalue ja tulee olemaan sitä
vastedeskin. Ihmisen tarve etsiä suhdettaan tunte-
mattomaan on pysyvä. Sitä hän tekee uskonnollisten
traditioidensa.ia instituutioidensa kautta.

Mitä selvemmät rajat uskonto antaa inhimilliselle
elämälle, sitä lujemmaksi ja turvallisemman tuntui-
seksi se saatetaan kokea. Tähän perustuu monien
lahkojen vetovoima. Uskonto siis toimii turvalli-
suusjärjestelmänä, aivan kuten Kari Saari totcaa.
Uskonto voi kuitenkin olla paljon älyllisempikin ja
hienojakoisempikin asia. Me toki tunnemme lah-
komme ja tosiuskovaisemme. Näitä paljon kiinnos-
tavampi on kuitenkin uskontoon liittyvä elämän-
voima.

Toinen kirja, jota suosittelisin Kari Saaren mitta-
valta tuntuvaan kirjahyllyyn, on Johan Huizingan
"Leikkivä ihminen". Huizinga esittää, että aivan
kuin lapsi hakee suhdettaan todellisuuteen leikkien-
sä välityksellä, hakee aikuinen tätä suhdetta uskon-
nolla. Uskonnollisilla menoilla on Huizingan mu-
kaan leikin perusluonne. Se, joka väittää, että nämä
opit ja rituaalit ovat tosia siinä mielessä kuin pöytä
tai tuoli, on tosikko ja leikin rikkoja. Uskonnolliset
opitja menot ovat tosia aivan toisella, vertauskuval-
lisella tasolla.

Uskontojen ongelma on, että se, mikä on alun
perin ollut vertauskuva ja viittaus johonkin, muut-
tuu konkreettiseksi. Tämän vuoksi juutalaiset eivät
koskaan maininneet Jahven tai Jehovan nimeä ja
olivat siinä niin johdonmukaisia, ettemme tänä päi-
vänä tiedä, missä muodossa tämä sana on alun perin
ollut. Kristilliseen perintöön tämä määräys on siir-
tynyt toisessa käskyssä, joka lienee eniten maahan
tallattuja sääntöjä uskonnollisissa piireissä. Islamis-
sa ollaan oltu jumalankuvan välttämisessä niinjoh-
donmukaisia, ettei mitään kuvaa sallittu. Tämä on
taustana arabialaisen ornamentiikan kukoistukselle.
Buddhalaisuudessa jumaluus on niin abstraktista,
että sitä on luonnehdittu jopa maailman ainoaksi
ateistiseksi uskonnoksi.

Määritellessään uskonsa ytimen,.i umaluuden, us-
kovainen ajautuu syviin ongelmiin. Hän ajautuu
dualistisen maailmankuvan kurimukseen. Uskoes-
saan määrittelemäänsä absoluuttiseen hyvään hän
ajautuu uskomaan myös tämän vastapooliin: abso-
luuttiseen pahaan. Tämä on se tuli, joka polttaa
monen tosiuskovaisen elämänvoimaa. Terveellä
vaistolla varustettu ihminen väistää tällaista uskon-
nollisuutta.

Hyvä ja paha eivät ole toinen toisensa vastakoh-
tia, vaan saman asian eri aspekteja. Ne ovat toinen
toisensa sisäkkäisiä systeemejä. Sadun prinssi taiste-
li lohikäärmettä vastaan lyömällä tältä päitä poikki.

Jokaiseen tynkään kasvoi kaksi uutta päätä. Isku ei
poistanut pahaa, mutta se loi uuden pahan, koska
isku itsessään oli paha. Taistelemalla pahalla pahaa
vastaan prinssi sitoutui aina vain ankarammin tais-
teluunsa. Satu kertoo meille viisauden: Jos haluat
säilyttää vapautesi, älä taistele pahoin keinoin pa-
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