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mystifiointia kaihtaen – sitä, kuinka ”tavalliset asiat” ja elämän 
sattumukset voivat olla syvällä, jopa mystisellä tavalla merkityksel-
lisiä. ”Tavallisuuden” tematiikasta Wittgensteinin myöhäisfilosofi-
assa ks. myös Cavell 1979.

43 PO 44.
44 YH 89–90.
45 Jamesin uskonnonfilosofiasta ks. myös Pihlström 2001 & 2008. 

Jamesin ”mystisen” ja pragmaattisen temperamentin yhteentör-
mäystä on korostanut Gale 1999.

46 Kiitän Päivi Mehtosta ystävällisestä kutsusta kirjoittaa tämä 
artikkeli tähän niin & näin -lehden teemanumeroon sekä Hanne 
Appelqvistia ja Heikki Kannistoa monista Wittgensteinin solip-
sismia, etiikkaa, mystiikkaa, transsendentaalifilosofiaa ja näihin 
nivoutuvia teemoja käsitelleistä keskusteluista.
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Ilmari Karimies:  
Reunamerkinnät

De mystica theologia (kr. Peri mystikees  
 theologias pros Timotheon) on huikea 
yritys kuvata ja perustella kontempla-

tiivista rukousta. Se venyttää ilmaisutaidon rajat 
äärimmilleen pyrkiessään selittämään sitä, mitä 
ei voi sanoin lausua: aistien ja käsitteiden yläpuo-
lelle kohoamista ja yhtymystä yliolennolliseen 
Jumalaan. Vaikka mystiikanharjoitusta on kristit-
tyjen piirissä esiintynyt ennen tätä teosta, on nyt 
tiettävästi ensimmäistä kertaa suomeksi julkaistava 
kirjanen synnyttänyt itse käsitteen ’mystiikan teo-
logia’.1

Kirjoittajan henkilöllisyydestä ei ole päästy 
tutkimuksessa selvyyteen. Pseudonyymiteologi 
esittäytyy kirjoituksissaan Dionysios Areopa-
gitaksi, Paavalin opetuslapseksi ja yhdeksi en-
simmäisistä ateenalaisista käännynnäisistä (Apt. 
17:34), Ateenan ensimmäiseksi piispaksi. To-
dellisuudessa Pseudo-Dionysios on ollut 400- ja 
500-lukujen taitteessa toiminut syyrialainen 
munkki, jonka kirjoituksissa (482–520) ilmenee 
vaikutteita uusplatonikko-filosofi Proklokselta 
(k. 485).2 Teokset on alusta asti tunnettu yhtenä 
kokonaisuutena, jonka muodostavat nyt suomen-
netun traktaatin ohella kirjoitukset Jumalallisista 
nimistä, Kirkollisesta hierarkiasta ja Taivaallisesta 
hierarkiasta sekä kymmenen kirjettä.

Uusplatoninen todellisuuskäsitys
Pseudo-Dionysioksen ajattelun taustalla on 
uusplatoninen oppi Yhdestä kaiken olevan, niin 
järjellä käsitettävän kuin aisteilla havaittavan 
syynä. Maailman hierarkkisessa kokonaisuudessa 
ylemmät, ontologisesti ensisijaiset ja potentiaa-
lisemmat olemisen tasot ovat alempien olemisen 
tasojen syynä. Koska Yksi on kaikkien käsitteiden 
(ideoiden) kausaalinen syy, sisältyvät nämä kaikki 
ideat Yhteen. Tähän kaiken olevaisen ykseyteen 
viitattiin kristillisessä platonismissa luonnollisesti 
Jumalan nimellä.3

Ihmisen intellektin ajateltiin olevan osallisena 
siitä käsitteiden kokonaisuudesta, jonka kautta 
ulkopuolisia asioita tarkasteltiin. Ihmisen tieto-
kykyjen ajateltiin kuitenkin voivan tavoittaa ai-
noastaan erillisiä käsitteitä, ei kaikkien ykseyttä.4 
Jumalan olemus jäi käsittämättömäksi, mutta hä-
nestä oli mahdollista saada tietoa säteilevien vai-
kutustensa kautta. Uusplatonismin seurauksena 
Jumalan tunnettavuuteen positiivisesti suhtau-
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kautta viimeisiin. Mutta nyt kohoamme viimeisistä en-
simmäisiin, jotta tuntisimme tämän tietämättömyyden, 
joka on kätketty kaiken sen tiedettävän alle, joka on kai-
kissa olevissa, ja näkisimme tuon yliolennollisen pilven, 
joka on kaikissa olevissa olevan valon kätkemä.

Luku III 
Mitä on myöntävä ja kieltävä, katafaattinen 
ja apofaattinen, affirmatiivinen ja 
negatiivinen teologia?

Teoksessani Teologisia pääkohtia8 olen ylistänyt katafaat-
tisen teologian pääkohtia ja selittänyt, miten jumalallisen 
ja hyvän luonnon sanotaan olevan yksi ja miten kolmi-
yhteinen, miten sille omistetaan Isyys ja miten Poikuus, 
miten voidaan todistaa Pyhän Hengen jumaluus, kuinka 
aineettoman ja jakamattoman hyvän sisimmästä lähtevät 
hyvyyden säteet9 pysyvät lähteessään, itsessään ja toi-
sissaan, ja kuinka ne tässä lähtemisessä kuitenkin pysyvät 
eroamattomina lähteestään, ja kuinka yliolennollinen 
Jeesus tuli todellisesti luonnoltaan ihmiseksi. Myös muita 
kirjoituksissa ilmoitettuja asioita ylistettiin Teologisissa 
pääkohdissa. Teoksessani Jumalallisista nimistä olen osoit-
tanut, kuinka Jumalaa voidaan nimittää hyväksi, ole-
vaksi, elämäksi, viisaudeksi, voimaksi, ja mitä muuta Ju-
malan nimistä voidaan käsittää. Teoksessani Symbolisesta 
teologiasta10 olen käsitellyt sitä, kuinka Jumalasta voidaan 
puhua analogisesti aistittavien asioiden avulla: Mitä ovat 
ajatuksissamme olevat kuvat ja aineelliset muodot? Mitä 
niiden näkö merkitsee, mitä osat, mitä jumalalliset vä-
lineet, paikat ja järjestykset? Mitä hänen kiivautensa, 
surunsa ja vihansa? Miten hänen sanotaan juopuvan ja 
olevan humalassa? Mitä tarkoitetaan hänen vannomi-

sellaan ja kiroamisellaan? Mitä hänen nukkumisellaan ja 
heräämisellään, ja muilla sellaisilla, jotka ovat pyhiä sym-
bolisia kuvauksia Jumalasta.

Uskon sinun havainneen, kuinka nämä jälkimmäiset 
ovat paljon monisanaisempia kuin ensimmäiset, ja kuinka 
oli välttämätöntä, että teokset Teologisista pääkohdista ja 
Jumalallisista nimistä olivat lyhytsanaisempia kuin Sym-
bolisesta teologiasta. On nimittäin niin, että mitä ylemmäs 
nousemme, sitä enemmän ne mielemme ideat, joita ky-
kenemme muodostamaan, rajoittavat sanojamme, niin 
että kun nyt astumme sisään mielen ylittävään pilveen, 
emme käy vain vähäsanaisiksi, vaan täysin sanattomiksi 
havaitessamme käsitteiden loppuvan. Kuten aiemmin 
argumentaationi kulki ylhäältä alaspäin kohti viimeisiä 
asioita, ja tämän laskeutumisen aikana löysi joka tasolta 
aina suhteessa enemmän ideoita, nyt se noustessaan al-
haisista kohti tuonpuoleista supistuu, ja koko nousun 
noustuaan jää täysin äänettömäksi ja liittyy häneen, joka 
on kuvaamaton.

Ehkä kysyt, miksi lähdimme liikkeelle ensimmäi-
sistä asioista, kun lähestyimme Jumalaa myöntämisen 
tietä, mutta nyt, kun puhumme Jumalasta kieltämisen 
tietä, lähdemme liikkeelle viimeisistä. Syy on siinä, että 
myöntäessämme sen, mikä on kaiken myöntämisen ylä-
puolella, meidän täytyy seuraavaksi myöntää se, mikä on 
kaikkein lähintä sukua tälle, ja tästä taas kaikki sen ala-
puolella olevat asiat ovat riippuvaisia. Mutta kun tavoit-
teenamme on kieltää se, mikä on kaiken kieltämisen ylä-
puolella, lähdemme liikkeelle kieltämällä ensin sen, mikä 
on kaikkein erilaisinta sen kanssa. Eikö hän ole enemmän 
elämä ja hyvyys kuin ilma tai kivi? Ja eikö ole oikeampaa 
kieltää hänen olevan juopunut ja vihainen kuin kieltää 
hänen puhuvan ja ajattelevan?

tuneet teologiat joutuivat kriisiin. 
Pseudo-Dionysioksen mystinen 
teologia voidaankin nähdä pyr-
kimyksenä ratkaista ongelma, 
joka vaikutti syntyvän Jumalan 
siirtyessä täysin tuonpuoleiseksi, 
ihmisen käsitys- ja kokemusmaa-
ilman ulkopuolelle.

Pseudo-Dionysioksen ajattelu 
perustuu kristillisesti tulkittuun 
uusplatoniseen metafysiikkaan. 
Ylintä tasoa edustaa kaiken ykseys 
(mone), joka emanatiivisessa eli 
ulosvirtaavassa prosessissa avautuu 
ulospäin ja tuottaa toisen (pro-
hodos). Kaikella ykseydestä läh-
teneellä on taipumus kääntyä ta-
kaisin (epistrofe) sen puoleen, josta 
ne ovat eriytyneet. Hierarkian 

huipulla lepää Jumala, itseoleva 
kaiken Syy. Jumalallinen Ykseys 
synnyttää ylitsevuotavuudessaan 
itsestään eriytyneen intellektuaa-
lisen olemistason, jota Plotinos 
nimitti termillä nous. Prohodos-
vaiheessa platoniset ideat siis 
eriytyvät järjellä käsitettäviksi. 
Itsessään käsittämätön jumalal-
linen ykseys antautuu tunnetta-
vaksi. Kääntymisessä taas kaiken 
ensimmäinen syy vetää ykseydestä 
eriytyneitä puoleensa.5 Pseudo-
Dionysios hahmottaa prosessin 
uusplatoniseen tapaan kausaali-
sesti. Jumala on hänelle ennen 
muuta kaiken syy. Tämä luomis-
käsitys mahdollistaa Jumalasta pu-
humisen luomistyön välityksellä, 

mutta Jumala itse ylikäsitteellisenä 
on kuitenkin eri asia kuin mikään 
luotu tai niiden kokonaisuus.

Myöntö- ja kieltoteologia
Pseudo-Dionysios esittää mystisen 
kontemplaation päämääräksi yh-
tymyksen Jumalaan (unio mystica, 
kr. henoosis). Koska Jumala it-
sessään on kaiken aistittavan ja 
kaikkien käsitteiden yläpuolella 
ja toisaalta niiden kätkemä, on 
hänen katselemisensa mahdollista 
vain jättämällä kaikki aisteihin pe-
rustuvat mielikuvat ja kaikki kä-
sitteet. Pseudo-Dionysios haluaa 
Mooses-kertomuksen esikuvaa 
seuraten johtaa rukoilijan mieli-
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kuvien muodostaman pilven kes-
kelle kohtaamaan niiden tuolla 
puolella olevan ja niiden peittämän 
Jumalan. Hän perustelee ensin, 
miksi käsitteistä luopuminen on 
välttämätöntä, ja pyrkii sitten 
selittämään, miten se tapahtuu. 
Samassa hän tekee kolmen teo-
logianharjoituksen tavan välisen 
erottelun, joka perustuu mone–
prohodos–epistrofe-triadiin. Juma-
lapuheen lajit ovat symbolinen, 
katafaattinen ja apofaattinen eli 
mystinen teologia. Symbolinen 
teologia merkitsee Jumalasta pu-

humista ja hänen ajattelemistaan 
aistimaailmasta johdettujen sym-
bolien ja kuvien avulla, katafaat-
tinen taas Jumalasta puhumista 
abstraktien, järjen päätelmiin pe-
rustuvien käsitteiden avulla. Nämä 
kaksi teologian lajia ovat affirma-
tiivisia eli myöntäviä, ne pyrkivät 
lausumaan jotakin Jumalasta. Ne 
perustuvat viime kädessä Jumalan 
rakkauteen, joka ilmenee luomis-
työssä ja pyrkii vetämään luodut 
oliot takaisin jumalallisen todelli-
suuden yhteyteen.6

Affirmatiivisen teologian 

metodi vastaa Pseudo-Diony-
sioksen mukaan deduktiivista 
päättelyä, joka kulkee ylhäältä 
alaspäin. Ensimmäiset prinsiipit 
toimivat alempien olioiden kausaa-
lisina syinä. Niitä voidaan käyttää 
myös kuvina Jumalasta. Käsitteet 
ja symbolit ovat järjelle valoa, jolla 
Jumala ja maailma ymmärretään. 
Ne eivät kuitenkaan kykene ta-
voittamaan Jumalaa sellaisena kuin 
hän itse on, sillä hän on niiden 
syynä niiden yläpuolella. Symbolit 
ja käsitteet siis samaan aikaan sekä 
valaisevat että peittävät. Tarvitaan  

Luku IV 
Kaikkien aistittavien asioiden ylin Syy ei itse 
ole aistittava.

Sanomme siis, että kaiken Syy ja kaiken yläpuolella 
oleva ei ole vailla olemusta eikä elämää. Hän ei ole ilman 
järkeä tai mieltä. Hänellä ei ole ruumista, ulkonäköä 
eikä muotoa, ei laatua, määrää eikä painoa. Hän ei ole 
missään paikassa, häntä ei nähdä eikä hänellä ole ais-
teihin sidottua ilmentymää. Häntä ei aistita eikä hän ole 
aistittava. Hän ei ole altis häiriöille eikä hämmennykselle 
eikä hän kärsi aineellisen maailman passioista. Hän ei ole 
voimaton, aistillisten erehdysten alainen eikä kärsi valon 
puutetta. Häntä ei kohtaa muutos, kärsiminen, jakau-
tuminen, menetys, virtaaminen tai mikään aistittava tai 
aisteille kuuluva.

Luku V 
Kaikkien käsitteiden ylin Syy ei itse ole 
käsitteellinen

Noustessamme edelleen ylöspäin sanomme, ettei hän ole 
sielu eikä mieli, eikä hänellä ole mielikuvitusta, mielipi-
teitä, järkeä11 tai ymmärrystä. Hän ei ole järki12 eikä ym-
märryskään, eikä hänestä voida puhua eikä häntä voida 
ymmärtää. Hän ei ole luku eikä järjestys, ei suuruus 
eikä pienuus, ei samuus eikä eriys, ei samanlaisuus eikä 
erilaisuus. Hän ei pysy paikallaan eikä ole liikkeessä tai 
levossa. Hänellä ei ole voimaa eikä hän ole voima eikä 
valo. Hän ei elä eikä ole elämä. Hän ei ole olemus, ei 
ikuisuus eikä aika. Hän ei ole ymmärryksellä tavoitetta-
vissa. Hän ei ole tieto, totuus, kuninkuus eikä viisaus. 
Hän ei ole yksi eikä ykseys, ei jumaluus eikä hyvyys. Hän 
ei ole Henki, niin kuin me sen ymmärrämme, ei Poikuus 
eikä Isyys, eikä mikään muukaan meille tai muille ole-
ville tiedettävissä oleva. Hän ei ole mikään ei-olevista 
eikä mikään olevista. Olevat eivät tunne häntä, eikä hän 

tunne olevia olevina.13 Ei ole sanaa, eikä nimeä, joka il-
maisisi hänet, eikä tietoa, joka yltäisi häneen. Hän ei ole 
pimeys eikä valo, ei erehdys eikä totuus. Häntä ei voida 
ylipäänsä myöntää eikä kieltää. Hänen jälkeensä tulevia 
asioita myönnämme tai kiellämme, mutta häntä itseään 
emme myönnä tai kiellä. Hän on nimittäin kaiken 
myöntämisen yläpuolella, koska Hän on täydellinen ja 
yhdistävä kaikkien asioiden Syy, ja kaiken kieltämisen 
yläpuolella, koska Hän on kaiken vähenemisen tuolla 
puolella, yksinkertaisuudessaan vapaa kaikista rajoituk-
sista ja kaiken tuolla puolella.

Suomentajan huomautukset
1 Pseudo-Dionysios käyttää Jumalasta määritteitä, jotka on muodos-

tettu liittämällä adjektiiviin tai substantiiviin etuliite hyper. Kään-
tämisessä on ainakin kolme vaihtoehtoa. Voi kääntää komparatii-
villa: korkeaa korkeampi. Tai ne voi kääntää vastakohdalla, kuten 
joissain englanninnoksissa (”ylivalollinen” eli ”pimeys”). Kolmas 
vaihtoehto on käyttää yli-etuliitettä. Olen valinnut sen, koska se 
välittää parhaiten alkutekstin paradoksaalisen sävyn. Vaihtoehto 
vähentää sulavasanaisuutta, mutta varsinkin ortodoksisessa teo-
logiassa tapa puhua Jumalasta yliolennollisena on vakiintunut, ja 
tahdon käännökselläni liittyä tähän puhetapaan.

2 Ps. 18:12.
3 Privaatiota, negaatiota ja affirmaatiota.
4 Jokin apostoli Bartholomeuksen nimiin pantu apokryfinen teos.
5 Kirjaimellisesti: kaiken puhtaan ja epäpyhän läpi (dia). Kontemp-

laatiota harjoittava jättää käsitteelliset erottelut taakseen, sillä 
niiden kautta ei tavoiteta Jumalaa itseään. Ne eivät lakkaa ole-
masta, mutta ne viittaavat vain luotuun eikä niitä voida täsmälli-
sessä merkityksessä soveltaa Jumalaan, joka ei ole vain hyvä, vaan 
ylihyvä.

6 2. Moos. 20:21.
7 Unio mystica.
8 Teos on joko kadonnut tai sitten sitä ei ole ollut olemassakaan.
9 Jumalallisia energioita.
10 Myös tämä teos on kadonnut.
11 Tai: Sanoja.
12 Tai: Sana.
13 Jumala ei tunne olevia niitä itseään erillisinä olioina koskevan 

tiedon kautta, vaan oman jumalallisen olemuksensa kautta, joka 
on kaiken olevan syy.
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mystistä teologiaa, joka pyrkii tavoit-
tamaan käsitteiden takana olevan rii-
suutumalla niistä.

Mystisen teologian metodi on 
apofaattista ja negatiivista, kieltä-
misen teologiaa.7 Paluuliikettä vas-
taten se lähtee alimmista olioista, 
kohoaa yhä ylemmäs ja kieltää, että 
Jumalaan soveltuisi mikään symboli 
tai käsite. Kieltävä nousu käy yhä 
vähäsanaisemmaksi, kunnes kaikki 
symbolit, sanat ja käsitteet loppuvat. 
Niiden loputtua oivalletaan pimeys, 
jossa Jumala on läsnä. Kun oleva rii-
sutaan kaikesta olevasta, jäljelle jää 
sen takana oleva ylioleva. Kun kiel-
tämisen kautta on saavuttu käsitteel-
lisen ajattelun huipulle, rukoilija ym-
märtää Jumalan olevan käsittämätön, 
käsitteiden yläpuolella. Voidakseen 
kohdata Jumalan hänen on hiljen-
nettävä mielen toiminnot, jätettävä 
itsensä ja kaikki muu ekstaattisessa 
Jumalan rakkaudessa ja astuttava kä-
sitteiden takana olevaan ylivalolliseen 
pilveen ja pimeyteen, jossa Jumala 
on läsnä.8

Mystinen yhtymys
Pseudo-Dionysios opettaa ihmisen 
ja Jumalan välisen yhtymyksen eli 
union (henoosis) tapahtuvan ekstaat-
tisessa tietämättömyydessä. Tätä 
objektiivista tilaa ei voida tietää tai 
käsittää, mutta se voidaan kokea. Se 
ylittää ihmisen kognitiiviset kyvyt. 
Ihmisjärki tulee ylivalollisen ja -olen-
nollisen jumalallisen pimeyden tai 
pikemminkin  kirkkauden sokaise-
maksi, koska se ei pysty erittelemään 
jumalallista täyteyttä. Ihminen kui-
tenkin kokee tämän yliolennollisen 
kirkkauden. Unio on ekstaattisen 
jumalallisen rakkauden kokemista, 
joka vetää sielun itsensä ulkopuolelle 
(ekstasis) ja ylittää sen luonnolliset 
kyvyt. Kohoaminen mystisen tien 
huipulle on lopulta seurausta Ju-
malan ulospäin suuntautuvasta rak-
kaudesta.9

Pseudo-Dionysios osoittaa, että 
Jumala ei ole aistittavien olioiden 
kaltainen. Hän todistelee, että Ju-
malaan eivät päde mitkään käsitteet, 
ja että hän itse on täydellisenä myön-
tämisen ja yksinkertaisena kieltä-
misen tavoittamattomissa. Kun 

ensin myönnetään ja sitten kiel-
letään jonkin käsitteen soveltuvuus 
Jumalaan, sanotaan enemmän kuin 
sanomatta mitään. Siirrytään kor-
keamman tason merkitykseen, mitä 
ilmentävät Pseudo-Dionysioksen vil-
jelemät yli-etuliitteet.

Negaatio ei siis johda siihen, 
ettei Jumalasta voitaisi sanoa mitään. 
Kiellossa yhdistyvät pyrkimys piirtää 
inhimillisen kielen rajoja ja halu 
pureutua mystisen kokemuksen 
ytimeen. Jumalasta pitää ensin 
lausua affirmaatio, ja sen jälkeen 
tämä affirmaatio pitää kieltää, jotta 
ei sorruttaisi epäjumalanpalvontaan 
ja kuviteltaisi, että sanat ilmaisevat 
täsmällisesti jumalallisen olemuksen. 
Ne ilmaisevat sitä vain epätäsmäl-
lisessä analogia-merkityksessä affir-
matiivisen teologian mukaisesti. Li-
säksi Jumalasta voidaan predikoida 
superominaisuus, jonka sisältöä ei 
voida ymmärtää. Pseudo-Dionysios 
mieltää tämän jonkinlaiseksi ”ylis-
tysvirren veisaamiseksi”, jossa ko-
rostuu ihmetys ja palvonta. Jumala 
ei ole vain hyvä, vaan ylihyvä, ei vain 
oleva, vaan yliolennollinen. Apo-
faattinen jumalapuhe ei siis tarkoita 
Jumalan attribuuttien kieltämistä, 
vaan sen lausumista, että jumalalliset 
attribuutit tulee ymmärtää ”vah-
vemmassa” mielessä kuin luodusta 
todellisuudesta lausutut. Luotu to-
dellisuus on vain heijastusta Jumalan 
attribuuteista, joita ei voida itsessään 
ymmärtää.

Jälkivaikutus
Kreikankielisessä oikeaoppisessa (ei-
monofysiittisessä) kirkossa Pseudo-
Dionysioksen teokset tulivat tun-
netuiksi Maksimos Tunnustajan, 
Bysantin 600-luvun suuren nimen 
ansiosta.10 Hän varusti dionysiolaisen 
kirjallisuuden sen oikeaoppisuuden 
takaavilla reunahuomautuksilla, ja 
tässä muodossa se tuli hyväksytyksi 
sekä idässä että lännessä. Idässä 
Pseudo-Dionysioksen oppia Jumalan 
perimmäisestä käsittämättömyydestä 
on käytetty läntisenä pidetyn aka-
teemisen, katafaattisen teologian vas-
tustamiseen. Vain mystisen teologian 
kautta on pidetty mahdollisena ko-
hoamista todelliseen Jumalan tunte-

miseen. Pseudo-Dionysioksen teo-
logiaa on käytetty liturgian ja hiljai-
suuselämän tulkkina.

Länteen Pseudo-Dionysioksen 
teokset päätyivät paavi Gregorius 
Suuren aikana. Ne olivat kuitenkin 
lähes täydellisesti unohduksissa, 
kunnes Johannes Scotus Eriugena 
käänsi ne 862 latinaksi. Tämän 
jälkeen teosten painoarvo läntisessä 
teologiassa kasvoi aina uskonpuhdis-
tukseen asti. Niillä oli huomattava 
vaikutus sydänkeskiajan mystikoihin 
etenkin Englannissa, samoin kuin 
espanjalaiseen ja saksalaiseen mys-
tiikkaan.11 Vasta reformaatioaikana 
Pseudo-Dionysioksen auktoriteetti 
lännessä alkoi horjua. Humanistit 
osoittivat nimen pseudonyymiksi. 
Luther arvosteli Dionysioksen kes-
kiaikaisia kommentaattoreita speku-
latiivisen teologian ja paavinvallan 
pönkityksestä. Affirmaatio ja negaatio 
eivät Lutherin mukaan ole ihmisen 
tekoja, vaan asioita, jotka Jumala vai-
kuttaa ihmisissä kärsimysten kautta. 
Toisaalta Luther hyödynsi oman 
ristin teologiansa kuvauksessa monia 
Pseudo-Dionysiokselta johdettuja 
kielikuvia.12

Kieli ja kokemus
Klassinen mystinen teologia pe-
rustuu meille outoon käsitykseen 
käsitteiden luonteesta. Vaikka olet-
taisi, että on joitakin tosiolevaisia 
käsitteitä, on ilmeistä, että suurin 
osa käsitteistä on yksinkertaisesti ha-
vaintokokemuksen pohjalta tehtyjä 
yleistyksiä, joiden yhteys johonkin 
sanaan ja oliojoukkoon perustuu 
kielen käyttöön, ei ontologiaan. 
Mutta uusplatonisen käsiteteorian 
toinen perusidea – käsite rajaamassa 
aina tiettyä osaa todellisuudesta – on 
nykyäänkin käyttökelpoinen. Käsite 
on abstraktio, jotain, jolla ei ole 
lihaa luiden ympärillä. Käsite, joka 
yhdistää jonkin sanan johonkin olio-
joukkoon, sisältää välttämättä vain 
sen, mikä on kaikille näille olioille 
yhteistä. Siksi käsite ei koskaan voi 
välittää kokemuksen rikkautta. Se 
on vain kalpea aavistus siitä asiasta, 
johon se viittaa.

Mystisen teologian merkitys ny-
kymaailmassa voikin olla siinä, että 
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se pyrkii ylimalkaan riisumaan meitä 
käsitteistä. Mystiikalla on lisäksi eri-
tyinen merkitys hengellisen koke-
muksen erityislaadun ilmentäjänä. 
Monille mystikoille juuri hengellisten 
kokemusten kuvaaminen on ollut 
erityishaaste yleisen viittauspisteen 
puuttuessa. Kuinka argumentoida 
sellaisen todellisuuden ulottuvuuden 
puolesta, josta Pseudo-Dionysioksen 
mainitsemalla ”perehtymättömällä” 
ei ole mitään kokemusta? Mystiikan 
kirjallisuus on melko yksimielistä 
siitä, että hengelliset kokemukset 
välittävät ei-mielikuvallista tietoa 
kontemplaation kohteesta. Kun 
sielu kohotetaan ”ylivalollisen kirk-
kauden ilmestykseen”, se koskettaa 
kaipaamaansa intuitiivisena kokonai-
suutena, jota järki ei kykene analy-
soimaan. Kyse on aistikokemukseen 
verrattavasta havaintokokemuksesta, 
joka on kuitenkin jotakin täysin 
muuta. Yritys puhua kaivatusta lau-
sumattomasta on koetellut kielellisen 
ilmaisukyvyn rajoja muun muassa 
Ristin Johanneksen vertauskuvalli-
sessa runoudessa. Katafaattinen ana-
logiaperiaate on tarjonnut välineen 
kuvata Häntä, joka on kaiken tuolla 
puolen. Mystisen kokemuksen kuva-
uksissa yleisesti esiintyvät metaforat, 
näennäiset vastakkaisuudet (coin-
cidentia oppositorum) ja uudissanat 
tekevät tekstit työlääksi ymmärtää. 
Mystisestä teologiasta käy tästä malli-
esimerkiksi.
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