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Metsän teologia

Metsän teologia merkitsee ihmisen uuden paikan etsimistä maailman kokonaisuudessa. 
Nykymaailma on unohtanut suhteen luontoon. Sen myötä kaikki on uhanalaista.

Yhteys metsään hoitaa suomalaisen sielua. Metsä on merkitysten kehto. Metsän kehämäinen aika ja 
elämä vuodenkierron rytmissä tekee ihmiselle hyvää. Metsä saakoon edustaa 
jumalapohdinnoissakin kaikkea sitä, mitä luonto suomalaiselle merkitsee ja antaa. Siksi kutsun 
tällaista hengellisyyden ja maailmankatsomuksen kehittelyä metsän teologiaksi. 

Metsän teologia kunnioittaa vanhaa suomalaista mielenmaisemaa ja sen tietoa. Intuitio sanoo, että 
tuossa vanhassa tiedossa on voimaa. Toinen koko ihmistä liikuttava tiedon muoto on hengellisyys, 
myös kristillinen traditio mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä. Metsän teologiassa 
tarkoitus on tuoda nämä kaksi mahtiuomaa yhteen, niin että niiden voimalla pystyisimme 
muuttamaan vallitsevan maailmankatsomuksemme. 

On irtauduttava konemaisesta ja etäännyttävästä tavasta ymmärtää luonto ihmisen hyödyn 
välineenä. Luonnonvaroina. Ekosysteemipalveluina. Tämä edellyttää kriittistä suhdetta kaikkeen, 
mitä edistyksen tai kehityksen nimellä markkinoidaan. Valistuksen aatevirtauksesta on pidettävä se, 
mikä siinä on luovuttamattoman tärkeää mutta hylättävä sen luontovihamieliset piirteet. 

Pakonomaiseen kuluttamiseen suuntautuneen sivilisaatiomme tilalle voidaan luoda jotain parempaa.
Uudessa sivilisaatiossa ammennetaan vanhasta viisaudesta ja yhdistetään siihen tämän ajan 
arvokkaimmat asiat. Sellaisesta sivilisaatiosta tulee tasapainon sivilisaatio – sekä ihmisen sisäistä 
että luonnon tasapainoa tukeva elämisenmuoto.

Miten tämä muutos on saavutettavissa? Aivan aluksi suomalaisten on tarpeen tiedostaa, miten 
mielemme on kolonisoitu eli vallattu. Olemme menettäneet melkein kaiken siitä viisaudesta, jota 
kulttuurimme vanhimmat kerrostumat sisältävät. Suomalais-ugrilaisuuttamme on vähätelty ja 
marginalisoitu. On vapauduttava mielenkolonisaatiosta ja palautettava arvoonsa ugrilaiset 
tasapainon ja kohtuuden ihanteet.

Kun suomalaisen sisäinen haava paranee, vähenevät myös pelot ja masennukset. Voimme kohdata 
uudet suomalaiset, kuten maahanmuuttajat, kiinnostuneina ja pyrkiä oppimaan toinen toisiltamme.

Erityisen tärkeää on kuunnella maailman alkuperäiskansoja, jotka ovat jossain määrin kyenneet 
säilyttämään tähän päivään saakka korkeatasoista tietoa siitä, miten luonnon kanssa on hyvä elää. 
Aloitetaan kuuntelemalla saamelaisia, oppimalla heiltä ja tukemalla heidän 
hengissäselviytymiskamppailuitaan. Heidän kulttuurissaan, vaikka sekin muuttuu koko ajan, on 
vielä jokin ugrilainen tuntuma siihen, miten luonto on valmis eikä kaipaa ihmistä kehittämään 
itseään. Ihmisen tehtävä on jättää itsestään luontoon mahdollisimman pieni jälki.

Meillä suomalaisillakin on jotain jäljellä siitä, miten keskeistä ihmiselle on hengellinen, rakkauden 
ja kiitollisuuden täyttämä suhde maahan. Tämän suhteen tulee näkyä vahvasti myös kristinuskon 
tulkinnoissamme. Meillä on oikeus jättää taaksemme paljon sellaisia uskontulkintoja, jotka eivät 
puhuttele näillä kanervakankailla. Saa etsiä omasta maasta ja maisemasta kasvavaa metsäistä 
kristinuskoa.

Metsän teologiassa arvostetaan myös kristinuskon tradition kiteytynyttä viisautta. Ainoastaan 



silloin, jos jokin tradition osa johtaa väkivaltaan ja julmuuteen, on siitä irrottauduttava, koska se ei 
ole sopusoinnussa tämän tradition ytimen, Jeesuksen elämäntarinan kanssa. Metsän teologiassa 
pyritään patriarkalismin tuolle puolen, koska historia näyttää miten yksipuolinen mieskeskeisyys 
altistaa väkivallalle naisia, vähäväkisiä ja luontoa kohtaan.

Tavoitteena on tasapainottaa kristillisen tradition ylikorostunutta ihmiskeskeisyyttä. Ihmisen 
suhteessa maahan ei ole kysymys hallitsemisesta vaan syvästä yhteenkuuluvuudesta ja rakkaudesta. 

Kristillisessä uskonperinnössä hengellisyyden, etiikan ja opin tulee olla tasapainossa. 
Korjausliikkeenä nykytilanteelle on hengellisyyttä – kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä – 
korostettava. Kaikkea muuta tulee lähestyä sen valossa.

Suomalaisille läheinen hengellisyyden muoto on hiljentyminen luonnossa, luonnon omia ääniä 
kuunnellen ja eri vuodenaikojen ihmeitä katsellen. Tällainen hiljainen, sanaton rukous on vanhalta 
nimeltään kontemplaatiota. Sanatonta, ruumiillista rukousta ovat myös ehtoolliselle osallistuminen, 
erilaiset mietiskelyn tavat tai saunominen. 

Kontemplaatiossa ihminen johdatetaan toimintaan, konkreettisiin rakkauden tekoihin. Myös 
kansalaisaktivismi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, on yksi kristityn tapa toimia. 

Hengellisyyttä painottavan kristinuskon teologiasta voi käyttää sanaa viisausteologia tai pelkkä 
viisaus. Viisauden kieltä ovat hiljaisuus, runot, tarinat, myytit, riitit, laulut ja liturgia. Monet 
rakastavat metsäkirkkoja eli luonnossa vietettäviä jumalanpalveluksia tai rukoushetkiä. Niissä voi 
kokea ykseydellisyyttä: kohtaan saman Jumalan Raamatun lehdillä ja metsän keskellä. 

Jumala toimii metsässä parantaen ja pelastaen. Teologia ja liturgia syntyvät herkkyydestä Jumalan 
läsnäololle kaikessa ja herkkyydestä kärsimykselle. Näistä lähtökohdista voi tapahtua kaivattu uusi 
syntymä kulttuurisesti ja hengellisesti.


