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Vuorelle johtaa monta polkua 



Kuvitelkaamme, että vuoren huipulla  
– pilven peittämänä –  

sijaitsee lopullinen totuus,  
jota kukaan ihminen ei vielä ole nähnyt.  

Näemme, että vuorelle johtaa monta polkua.  



Vuoren huipulla polut kohtaavat  
– ne ovat kaikki johtaneet lopullisen totuuden luo.  

Lopullinen totuus on sama jokaiselle, riippumatta siitä, 
mitä polkua on kulkenut.  

Kukin totuuden etsijä voi siis valita oman polkunsa. 



Uskontojen paradoksi 

• Maailmassa on satoja, ehkä jopa 
tuhansia uskontoja, joiden 
opetukset poikkeavat toisistaan.  

• Ei ole mitenkään mahdollista, 
että kaikki uskonnot voisivat olla 
oikeassa.  

• Sen sijaan on mahdollista, että 
kaikki uskonnot ovat väärässä. 



Tietämisen nöyryys  

• Kukaan ihminen ei voi tietää 
Jumalan suuria totuuksia – niistä 
voidaan ainoastaan esittää 
likimääräisiä olettamuksia, kuten 
eri uskonnot ovat tehneet.   

• Mitään uskontoa ei siis voi pitää 
oikeana eikä vääränä. 



Totuuden paradoksi 

• Ihmisten toiveena on löytää 
lopullinen totuus.  

• Sitä etsiessämme saamme 
ponnistella koko elämämme ajan 
silti löytämättä sitä tästä 
maailmasta. 



Totuuden paradoksi 

• Meille uskonto – mikä tahansa se 
onkin – edustaa sitä väliaikaista 
totuutta, jonka kukin etsijä 
omalla kohdallaan käsittää 
totuudeksi ... 

• ... kunnes vuoren huipulla näkee 
ja käsittää lopullisen totuuden. 





Agnosia 

kr. agnosia = tietämättömyys 
 

• Agnosia on aistitoimintojen häiriö: 
– henkilö näkee esineet,  
mutta ei käsitä, mitä ne ovat. 

• ”Hengellinen agnosia” eli 
”sielunsokeus”:  
– henkilö kokee hengelliset ilmiöt, 
mutta ei käsitä, mitä ne ovat. 



Agnostikko 

• Agnostikko sanoo, että ihminen ei voi 
tietää mitään varmaa metafyysisen 
olevaisen perimmäisestä luonteesta.  

• Agnostikko ei välttämättä ole ateisti. 

• Ateisti on hengellisesti ”kuurosokea”:  
ei näe eikä koe, ei käsitä eikä usko. 



Gnostikko 

kr. gnosis = tieto, tietoisuus 

 
• Gnostikko kokee saaneensa 

tietoa metafyysisen olevaisen 
perimmäisestä luonteesta.  

• Todellinen gnostikko on samalla 
agnostikko, sillä hän tiedostaa 
tietämisen nöyryyden. 



Uskomisesta 
• Kukaan ei voi varmuudella todistaa, että 

Jumala on olemassa.  

• Kukaan ei myöskään pysty varmuudella 
todistamaan, että Jumalaa ei ole 
olemassa.  

• Jumala ei ole todistelun kohde. 

• Jumala on uskon kohde.  

• Jumala on todellinen vain ihmiselle, joka 
uskoo Jumalan olemassa oloon.  




