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USKO, TIEDE JA RAAMATTU I

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja
tradition professorina Jyväskylän yliopistossa
(opetusalanaan tieteenfilosofia ja
kasvatusfilosofia) ja käytännöllisen filosofian
dosenttina Helsingin yliopistossa.

TAPIO PUOLIMATKA

- USKO, TIETO JA MYYTIT
- VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET KRISTUKSESSA
- USKO, TIEDE JA RAAMATTU
Väliotsikot, kuvat, tehosteet ja referointi: Väinö
Hotti

USKO, TIETO JA MYYTIT (esipuhe)
SATTUMA OHJAA ELÄMÄÄ
Muutamien viime vuosien aikana olen huomannut, että elämäni kulkua ovat jossakin
määrin ohjanneet ”sattumat”. Aivan pienet yksityiskohdat ovat merkinneet
muutosta elämään. Laila-vaimoni on ollut 7.4.2007 tapahtuneen halvaantumisen
jälkeen liikuntarajoitteinen. Hän sanoi ennen joulua: ”Minä en pääse ostamaan
sinulle joululahjaa, mutta osta sinä itsellesi lahja.” Menin kirjakauppaan ja ostin
Tapio Puolimatkan kirjan Usko, tieto ja myytit.
UUSI MAAILMA AUKEAA
Kun tulin uskoon 11.10.1961, en aluksi ollut kiinnostunut mistään ”maallisesta”. Luin
vain Raamattua. Radio ja sanomalehdet eivät lainkaan kuuluneet ohjelmaan. Pitkään
tämän jälkeenkin keskityin vain hengellisiin. Puolimatkan kirja merkitsi minulle aivan
uuden kiehtovan maailman, tiedemaailman avautumista. Aikaisemmin minua oli
ehkä liikaa hallinnut ajatus ”koko maailma on pahan vallassa”. Tämä oli osaltaan
estänyt näkemästä Jeesuksen valtasuuruutta ja niitä aseita, jotka uskoville on
annettu – kaikilla sektoreilla - taistelussa pahuuden henkivaltoja vastaan.
SYTYTTÄVÄ KIRJA
Aivan ensikosketus uuteen kirjaan ei ollut kovin lupaava. Tuntui, ettei meikäläinen
tavallinen sukankuluttaja pääse professorin sfääreihin. Koin, etten saa kirjan
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tekstistä irti enempää ”kuin hiiri kovasimesta”. Mutta varsin pian tilanne muuttui:
”Ma luin rivin, luin kaks`, vereni tunsin kuumemmaks.” Kirja tempasi mukaansa.
Uudet kiehtovat ja fantastiset näkymät alkoivat aueta. Koin, että olen saanut
todellisen aarteen.
KIRJASSA ON SANOMA
Puolimatkalla oli tosiaan sanoma, sanoma, joka tunkeutuu luihin ja ytimiin. Se ei
ollut minulle jotakin vanhan pitkäveteistä kertausta, vaan aivan uutta asiaa. Se
tempasi mukaansa ja vei uusille mielenkiintoisille - ja virkistäville laitumille. Toisaalta
se nojautui turvallisesti ja vankasti kristinuskon perusteisiin.
Uskova pääsee harvoin Puolimatkan tavoin yhteiskunnan huipulle. Valitettavan
usein sinne päässeet kadottavat kristillisen identiteetin. He unohtavat olla valona ja
suolana. He unohtavat, että heidän tulee olla sielläkin Jumalan palvelijoita ja
edustaa Herran kansaa. Raamatussa meillä on jaloja esikuvia: Joosef, Daniel ja hänen
ystävänsä, Ester ja Daavid. Tapio Puolimatka on mielestäni tässä arvostetussa
seurassa.
PALJON SANOTTAVAA
Kirjassa on sivuja peräti 376. Kirja on pienellä fontilla kirjoitettua tiivistä tekstiä.
Kuvat eivät vie tilaa lainkaan. Kirjoittaja puhuu ”täydellä suulla”:
”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta; avaa suusi, niin
minä sen täytän” (Ps.81:11).
”minun maljani on ylitsevuotavainen” (Ps.23:5).
Jo kirjan nimi Usko, tieto ja myytit kertoo varsin laaja-alaisesta teoksesta. Vain
professoritason mies voi antaa kirjalleen näin vaativan (ja haasteellisen) nimen.
Aiheesta voisi päätellä, että asioita käsitellään suurpiirteisesti ja ylimalkaisesti. Tämä
kuitenkin osoittautuu jo varsin pian harhaluuloksi.
ULOS PIENISTÄ YMPYRÖISTÄ
Aikaamme vaivaa ”lillukanvarsityöskentely”. Pyöritään pikkusieluisesti pienissä
ympyröissä. Vaikka pimeyden vallat riehuvat tiedeyhteisöissä ja kirkossa, me vain
mustasukkaisesti vartioimme omia suppeita ympyröitämme: ”Älä riko minun
ympyröitäni.” Tämä päivä tarvitsisi kuitenkin nimenomaan suurten ajatusten,
näkyjen ja linjojen miehiä, miehiä, jotka näkevät kauas ja jotka uskaltavat suuria
Jumalan avulla. Tarvitaan miehiä, jotka ottavat kokonaisvastuun tieteestä ja kirkosta
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ja tarvittaessa myös ideologisella tasolla uskaltautuvat uskonpuhdistukseen.
Tällainen mies on professori Tapio Puolimatka.
APOSTOLINEN INTO
Kirjan tekijän sydämessä palaa tuli, joka vaatii evankeliumin esilläpitämistä. Näin oli
apostoleillakin!:
”Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta
Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat:
"Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet"
(Apt.4:18-20).
”Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli
heitä ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen;
ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän
päällemme tuon miehen veren". Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja
sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt.5:27-29).
VAHVA DOKUMENTOINTI
Puolimatka tuo selkeästi kirjassaan esille sanottavansa, mutta samalla hän varmistaa
tekstinsä lukuisilla dokumenteilla. Saattaa olla perin vaikeaa asiaperustein asettua
kirjaa vastustamaan.
TUORE SANOMA
Puolimatkan teksti ei ole vanhaa ja homehtunutta mannaa, vaan raikasta tuoretta
ravintoa. On kuin olisi virvoittavan lähteen äärellä:
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon, Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu
sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja” (Joh.7:37,38;
Saarnivaaran käänn.).
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta
joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka
minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään". (Joh.4:13-14).
”Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat
ulottuvat yli muurin” (1. Moos.49:22).
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KOHDERYHMÄT
Puolimatkan teksti sopii monille eri ryhmille. 1) Tiedemiehet ja tiedeyhteisö. 2)
Älymystö yleensä. 3) Kirkon teologit. 4) Kirkon johtajat. 5) Uskova ja kilvoitteleva
Jumalan kansa.
On vaikea löytää toista kirjailijaa, jolla olisi täysipainoinen sanoma näin laajalle
joukolle. Professorina ja yliopistomiehenä hänellä on avut kirjoittaa oppineille.
Teologiaan ja Raamattuun syvällisesti perehtyneenä hän pystyy lähestymään kirkon
johtoa ja rivijäseniäkin. Vakaana kristittynä hänellä on anti myös tavallisille
kristityille. Puolimatkan syvällinen teksti ruokkii runsaasti Herran kansaa ja syventää
heidän uskoaan. Samalla kirja avartaa meitä, joilla usein on aivan liian suppea
näkemys Jumalan ihmeellisestä maailmasta. Kirja avaa aivan uusia ulottuvuuksia
tavallisen uskovan elämään.
PROFESSORIT KISAILEVAT
Useamman kerran Puolimatka viittaa Helsingin
yliopiston kansleriin Ilkka Niiniluotoon (entinen
professori). Puolimatka katsoo Niiniluodon edustavan
naturalismia. Niiniluodolle tämä on Puolimatkan
mielestä ainut mahdollinen tutkimusohjelma.
Puolimatka on taas sitä mieltä, että varteenotettavia
ohjelmia on vähintään kolme: naturalismi, intuitionismi
ja supranaturalismi.
ILKKA NIINILUOTO
”Supranaturalismissa luotettavan tiedon lähteenä on tieteellisen tiedon sekä
rationaalisen ja eettisen intuition lisäksi uskonnollinen kokemus ja ilmoitustieto”
(emt.92).
TÄHTI YLIOPISTON TAIVAALLA
Sitten Osmo Tiililän päivien ei yliopistomaailmasta ole noussut mitään kovin
merkittävää sananjulistajaa. Liberaaliteologinen tiedekuntakin on saanut kaikessa
rauhassa kylvää lustettaan. Herran kansa on kuitenkin hartaasti kaivannut, rukoillut
ja odottanut selkeä-äänistä johtajaa Suomen Siionille. Nähdäkseni tähän rukoukseen
on nyt vastattu. Olemme saaneet pasuunan, joka antaa selkeän äänen:
”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuuna, ilmoita minun
kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä” (Jes.58:1).
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SOTAJALALLA
Puolimatka syyttää tiedemiehiä kvasi- eli näennäistieteestä. Hänen sotastrategiansa:
hyökkäys on paras puolustus! Puolimatka hyökkää nykytiedettä vastaan sen omilla
aseilla. Tieteellä on epäluotettavat tutkimusmetodit, jotka taas johtavat vääriin
johtopäätöksiin. Ei ole olemassa mitään arvovapaata ja neutraalia tiedettä. Tiede on
ateistista, agnostista tai sitten teististä.
”Ateismi ja agnotismi ovat seurausta Jumalaa koskevan tiedon torjumisesta
piilotajuntaan.” Piilotajunta on myös kaikenlaisten myyttien lähde. Samalla ihminen
suostuu elämään itsepetoksessa. Käydessään taistelurintamalle hän samalla toimii
apostolisella linjalla:
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä
pelastuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä
TAISTELEMAAN sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud,3;
Saarnivaaran käänn.).
ROHKEAA TEKSTIÄ
Puolimatkan rohkeus on verrattavissa Daavid-paimenpojan rohkeuteen. Edelleen
Daniel ja hänen ystävänsä ovat esikuvina. Uudessa Testamentissa opetuslapset
helluntain jälkeen osoittivat samaa rohkeutta. Kansankirkko on menneenä syksynä
paljastanut syvän alennustilansa. Tähän sen on johtanut liberaaliteologia tekemällä
Raamatusta Jumalan sanasta myyttisen kirjan. Liberaaliteologia on Troijan hevonen,
joka on salakavalasti auttanut kirkon viholliset valtaan kirkossa. Se on
ytimennäivertäjänä tuhonnut kirkon sisältäpäin. Se on syönyt pappien eväät.
Kenelläkään ei ole ollut rohkeutta asettua tätä Goljatia vastaan; esiintyyhän se
kaikkitietävän tieteen nimissä.
Nyt on ilmestynyt sotarintamalle ”paimenpoika Daavid”, joka Herran nimessä ja
voimassa käy pelätyn jättiläisen kimppuun. Puolimatka julistaa "pyhän sodan"
tieteen ideologista väärinkäyttöä vastaan.
SOTA ON ALKANUT
Sodassa noudatetaan reilun pelin taktiikkaa. Taistelun alussa ilmoitetaan julkisesti
pommituskohteet: ateismi, agnostismi ja liberaaliteologia. Välittömästi tämän
jälkeen käynnistetään sotatoimet totaalisella pommituksella. Massiivinen
asearsenaali tekee selvää jälkeä kohteista. Taukoamaton tulitus jatkuu kirjan
viimeiselle sivulle saakka. Käytössä on ”poltetun maan taktiikka”. Tulos sinetöidään
”suolan kylvöllä”.
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Pommitus suoritetaan erinomaisella ammattitaidolla ”täsmäasein”. Lisäksi
ammuksen vaikutus maksimoidaan käyttämällä ”rypäleammuksia”. Vastujan leirissä
vallitsee täysi paniikki. Yllätyshyökkäys sekoittaa vastustajien pasmat täysin. Suurin
osa pakenee hävitystä pusikkoon kuin ”aropuput”. Rynnätään sinne ja tänne ja
huudetaan: ”provokaatio, provokaatio, huuhaata, huuhaata, petturi, petturi,
sisällissota”. Myyttiset vastustajat etsivät turhaan lymypaikkoja – kaikki
paljastetaan. Periaatteessa aseistariisunta tapahtui jo aivan sodan alussa. Muutamat
yrittävät hämätä hyökkääjää myös ”savupommein”.
NATURALISMIN SATO
Miksi lähteä sotimaan vallitsevaa tiedenäkemystä vastaan? Eikö olisi
hyödyllisempääkin tekemistä? Naturalismi vie ihmisiltä Raamatun ja Jumalan – ja
toivon. Elämältä menee tarkoitus. Tämä näkyy yhä kasvavina itsemurhatilastoina.
Varsinkin nuorten kohdalla tilanne on surkea – ei jakseta elää. ”Jumalan torjumisen
seurauksena ihmiselle syntyy epärealistisia oletuksia omasta kaikkivoipaisuudesta, ja
näiden kaikkivoipaisuuden unelmien romahtaessa ihminen on vaarassa joutua
epätoivoon” (11). Kristityn vaellus-kirjassa on Epätoivo-niminen jättiläinen. Tiede ja
teologia ovat menneinä vuosisatoina palvelleet tämän jättiläisen turmiollisia
tarkoitusperiä.
”että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja
vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa” (Ef.2:12).
”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.
Joh.5:12).
PYHÄKKÖJEN PUHDISTUS
Ruoska viuhuu ennen näkemättömällä tavalla. Puolimatka ei tyydy vain kirkon
puhdistukseen. Hän näkee saman ongelman kalvavan sekä tiedettä että kirkkoa.
Harhautunut materialistin tiede on liberaaliteologian kautta turmellut myös kirkon.
Molemmat tarvitsevat ”syväpuhdistuksen”. Puolimatka haluaa puhdistaa sekä
tieteen että uskonnon pyhäkön. On suorastaan hämmästyttävää se into, millä hän
käy näiden molempien puhdistukseen. Tulee mieleen Jeesuksen suorittama
temppelin puhdistus. Jotakin ”pyhää kiivautta” aistii myös Puolimatkan toiminnasta:
”Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun
huoneesi puolesta kuluttaa minut" (Joh.2:17).
Sekä tieteen pyhäkkö että Herran huone ovat heikossa kunnossa; puhdistus on
välttämätön. Herran huone on kauttaaltaan liberaaliteologian turmelema, joka on
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eräs osa mädännyttä tiedeyhteisöä. Puhdistus voi tapahtua vain Jumalan sanan
ruoskalla! Kaikki muut puhdistusyritykset ovat tuomitut epäonnistumaan.
ATEISTINEN OPETUS
Kristillisessä Suomessa on Puolimatkan mukaan pitkälti ateistinen opetus:
”filosofinen opiskelu suomalaisessa yliopistomaailmassa tapahtuu pitkälti ateismin
ja agnostismin ehdoilla” (7).
Neutraalia (arvovapaata) tiedettä ei ole olemassakaan:
”Ihmisen ajattelun taustalla on aina julkilausumattomia oletuksia todellisuuden
perimmäisestä luonteesta” (61).
Tässä lienemme tekemisissä ”esiymmärryksen” kanssa. ”materialismi on esimerkki
vääristyneestä tietoisuudesta” (60).
”Kaikki inhimillinen tieto perustuu itseymmärrykseen, joka puolestaan perustuu
yksilön ymmärrykseen omasta alkuperästään ja elämänsä tarkoituksesta. Niinpä
inhimillinen tieto pohjautuu perimmältään maailmankatsomuksellisiin ja
uskonnollisiin käsityksiin” (97).
”Oletus Jumalan kuolemasta merkitsee objektiivisen merkityksen ja tiedon
luotettavuuden katoamista” (118).
Tämä oli USKO, TIETO JA MYYTIT – esipuhe, seuraavana siirrymme kirjaan
USKO, TIEDE JA RAAMATTU!

