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Mitä on uskonto?
PROFESSORI EINO MURTORINNE haastaa
tämän lehden haastattelussa pohtimaan
uskonnon olemusta ja ideaa. Samalla hän
kiteyttää herännäisyyden olevan syvimmillään alatien kristillisyyttä ja ikävöivää
uskoa. Vaikka monet asiat ovat herännäisyydessä muuttuneet, tämä syvin olemus
on hänen mukaansa säilynyt.
Mutta mitä on uskonto? Kysymys on
niin laaja, että siitä riittää pohdittavaa
pitkäksi aikaa. Ihminen on luonteeltaan
uskonnollinen. Mutta uskontoon tarvitaan yksilön uskonnollisuutta enemmän.
Siihen tarvitaan yhteiset sisällöt ja muodot.
Uskontoja on aina ollut monia ja tulee olemaan. Uskonnot muotoutuvat vuosisatojen
ja -tuhansien aikana. Ne muovaavat ympäristöä, jolle valtauskonnon ajat ja kalenterit antavat rytmin. Uskontojen tunteminen
kuuluu sivistykseen.
Uskonnon avulla etsimme vastauksia
elämän perimmäisiin ja suuriin kysymyksiin. Mikä on elämän tarkoitus ja mieli?
Onko Jumalaa, missä hän on, kuka hän on,
mitä hän meiltä tahtoo ja odottaa, mitä
lahjoittaa? Mikä on ihminen ja hänen
paikkansa maailmassa? Löytyykö selitystä
kärsimykselle ja onnettomuuksille? Mitä
kuoleman jälkeen?
Uskontoa harjoitetaan. Sitä varten on
erityiset paikat ja tavat rukoilla, opetella,
laulaa, maistaa ja tuntea uskontoa ja niiden
pyhiä kirjoituksia. Hurskas muslimi menee
moskeijaan, juutalainen synagogaan ja
kristitty kirkkoon. Jeesuskin meni ”tapansa mukaan” synagogaan.
Körttiläinen käy joskus seuroissa, veisaa
Siionin virsiä ja lähtee herättäjäjuhlille
Nivalaan. Ja jos ei pysty lähtemään, niin voi
osallistua Körttiradion välityksellä. Tapoja,
kuten iltarukous, saatetaan opetella kodeissa lapsesta lähtien. Lapset kastetaan ja
lähetetään nuorina rippikouluun. Siunausta pyydetään elämän suuriin taitekohtiin ja
viimeiselle matkalle.
Jako hengellisiin ja maallisiin on osoittautunut uskontojen historiassa usein

haastavaksi. Nytkin huolta kannetaan
siitä, tuleeko uskonnosta liikaa etiikkaa tai
ideologiaa, ja voiko uskonto politisoitua ja
työntää hengellisen sivuun.
Samalla uskonnot eivät elä irrallaan
ympäröivän maailman kysymyksistä.
Uskonnoissa halutaan olla ajassa kiinni ja
vaikuttaa asenteisiin yhteiskunnassa. Siksi
tämän ajan saarnoissa ja puheissa puhutaan myös tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja
ilmastonmuutoksesta.
Nivalan herättäjäjuhlien juhlatunnus
”Armossa avarassa” viittaa Kristukseen ja
suhteeseen häneen. Meidän ihmisten käsissä uskonnot ja jopa armo voivat kaventua ahtaaksi. Mutta Kristuksessa, syntisten ystävässä, tilanne on toinen. Hänen
armonsa vapauttaa, riittää ja kantaa.
Simo Juntunen
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