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Pahan ongelma, eli kysymys siitä, miksi kaikkivoipa ja täydellisen hyvä jumala sallii kaiken maailmassa 

olevan pahan, on yksi uskonnonfilosofian merkittävimmistä haasteista. Tähän ateistien parhaaksi 
lyömäaseeksi kutsuttuun ongelmaan onkin esitetty useita erilaisia ratkaisuyrityksiä. Yksi strategia, johon 
vastaus pahan ongelmaan voi perustua, on pyrkiä esittämään perustelut sille, miksi jumala sallii tai ei kykene 
kieltämään pahuutta maailmassa, ilman että jumalan hyvyys tai voima kyseenalaistetaan. Tähän strategiaan 
perustuvia vastauksia kutsutaan teodikeoiksi.  

Koska teodikeat pyrkivät esittämään perustelut pahuuden esiintymiselle, tulee niiden perustua 
jonkinlaiseen käsitykseen maailmasta ja jumaluudesta, jonka pohjalta ne voivat perustelunsa esittää. Toisin 
sanoen teodikeat perustuvat johonkin teistiseen perinteeseen. Yksi näistä perinteistä, jonka pohjalta 
teodikeoita on esitetty, on klassinen teismi. Klassinen teismi nimensä mukaisesti käsittää jumalan ja maailman, 
sekä niiden suhteen teologian perinteen mukaisesti: jumala on kaiken olevaisen ja voiman lähde, ja hän on 
luonut maailman tyhjästä eli ex nihilo. Jumala on absoluuttisen voimakas, ja häntä rajoittavat vain ristiriidan 
lait. On kuitenkin olemassa myös muita teistisiä perinteitä. Näistä yksi on prosessiteismi, joka toisin kuin 
klassinen teismi, käsittää jumalan luoneen maailman kaaoksesta, ja näin jakavan luomisvoiman 
lähtökohtaisesti luotujen olioiden kanssa. Jumala ei näin ole absoluuttisen voimakas siinä mielessä, että hän 
voisi estää luotuja olioita toimimasta vapaan tahtonsa mukaan. Tämä on pohjana prosessiteismin vastaukselle 
pahan ongelmaan eli prosessiteodikealle: koska jumalalla ei ole voimaa estää luotujen olioiden vapaita 
päätöksiä, saavat nämä oliot aikaan jumalasta riippumatonta pahuutta.  

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on vertailla klassista teismiä ja prosessiteismiä sen suhteen, kumpi 
onnistuu luomaan ongelmattomamman käsityksen jumalasta ja hänen suhteestaan maailmaan. Tämä vertailu 
tapahtuu käyttämällä pahan ongelmaa tapausesimerkkinä. Tutkielman tarkoitus on näin verrata, kumpi näistä 
perinteistä kykenee muodostamaan onnistuvamman teodikean. Prosessiteodikean haastajaksi klassisen 
teismin puolelta asetetaan tahdonvapausteodikea, jota on usein tituleerattu yhdeksi parhaimmista 
teodikeoista. Tahdonvapausteodikean mukaan jumala on absoluuttisen kaikkivoipa, jonka vuoksi hän kykenisi 
halutessaan estämään luotujen olioiden vapaat päätökset. Hän ei kuitenkaan näin tee, sillä täydellisen hyvänä 
oliona hän päättää olla puuttumatta luotujen olioiden toiminnan aiheuttamaan pahaan, jotta vapaa tahto 
säilyisi. 

Johtopäätös, joka prosessiteodikean ja tahdonvapausteodikean välisestä kädenväännöstä välittyy, on että 
prosessiteodikean on haastajaansa onnistuvampi kanta. Näin ollen kysymykseen siitä, onko prosessiteismi 
ongelmattomampi käsitys kuin klassinen teismi, voi vastata myöntävästi; kyllä, ainakin pahan ongelmaa 
tarkasteltaessa, prosessiteismi näyttäytyy voittajana. Mutta vaikka prosessiteismi vastaa pahan ongelmaan 
paremmin kuin klassinen teismi, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että prosessiteodikea olisi ratkaisu pahan 
ongelmaan. Pahan ongelma säilyy edelleen haasteena teistisille malleille. 
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Johdanto 

Yksi uskonnonfilosofian keskeisimmistä tarkastelunkohteista on kysymys siitä, millainen 

(kristinuskon mukainen) jumala on luonteeltaan. Perinteisesti jumala on käsitetty muuttumattomaksi 

(immutable) ja täysin itsenäiseksi (independent) olioksi, joka ei ole riippuvainen maailmasta. Tämän 

lisäksi jumalan ominaisuuksiksi on nähty kaikkivoipaisuus (omnipotence) ja kaikkitietävyys 

(omniscience). Näiden ominaisuuksiensa vuoksi jumalan voiman on nähty olevan absoluuttista, mikä 

tarkoittaa sitä, että hän pystyy luomaan minkä tahansa asiantilan, kunhan se ei sisällä ristiriitaa. 

Lisäksi hänen tietämyksensä on absoluuttista, sillä hän kykenee tietämään kaiken maailmassa, sekä 

menneen, nykyisen että tulevan. Tämä tietäminen tapahtuu yhdessä ajan hetkessä välittömästi, sillä 

hän on ajan ulkopuolinen, eli ajaton (everlasting/non-temporal1), joten hänen 

kaikkitietävyytensäkään ei ole ajallista. Ei siis ole mitään loogisen ristiriidan ohella, mitä jumala ei 

voisi tehdä, eikä ole mitään, mitä jumala ei voisi tietää. (Viney 1985, 28.) 

Kaikki uskonnonfilosofiset perinteet eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä tämän klassisen teismin 

(classical theism) näkemyksen kanssa jumalan luonteesta. Vaikka klassinen teismi on ollut suosituin 

teismin muoto teologian historiassa, on myöhemmin noussut uusia tutkimusperinteitä, jotka kieltävät 

tämän edellä kuvatun absoluuttisen ja maailmasta irrallisen jumalan käsityksen. (Viney 1985, 27.) 

Yksi merkittävimmistä klassisesta käsityksestä poikkeavista kannoista on tutkimusperinne nimeltä 

prosessiteismi (process theism). Prosessiteismi uskonnonfilosofisena tutkimusperinteenä 

perustuu pitkälti englantilaisen filosofimatemaatikon Alfred North Whiteheadin (1861–1947) ja 

hänen oppilaansa amerikkalaisen filosofin Charles Hartshornen (1897–2000) näkemyksiin 

teologiasta. Prosessiteismi onkin syntynyt Whiteheadin metafyysisen teorian, prosessifilosofian, 

pohjalta, erityisesti juuri Hartshornen kirjoitusten kautta. (Viney 2018, johdanto.) Joten vaikka 

prosessiteistisen tutkimusperinteen voisi nähdä saavan alkunsa Hartshornesta, on sen metafyysinen 

pohja hyvin pitkälti Whiteheadin tuotosta.  

Kun klassisessa teismissä jumala nähdään olevan muuttumaton, maailmasta itsenäinen ja ajan 

ulkopuolella, niin prosessiteismissä hänet käsitetään vastakohtaisesti ajallisena, muuttuvaisena sekä 

luoduilta olioilta vaikutteita vastaanottavana (Viney 2018, johdanto). Prosessiteismissä myös 

kielletään jumalan absoluuttinen kaikkivoipaisuus ja -tietävyys, sillä Hartshornen (1984, 3) mukaan 

päädytään jumalan hyvyyden kyseenalaistaviin virheisiin, jos hänet käsitetään kaikkivoipaisena ja 

kaikkitietävänä. Sekä klassisessa teismissä että prosessiteismissä pidetään jumalan hyvyyttä erittäin 

merkittävänä ominaisuutena jumalalle, mutta prosessiteisteillä tämä ominaisuus nousee ensisijaiseen 

                                         
1 Jumala on klassisen teismin mukaan ajaton sekä siinä mielessä, että hän on ilman alkua ja loppua (everlasting), mutta 

toisaalta hän on ajaton myös siinä mielessä, että hän on täysin ajan ulkopuolella (non-temporal).  
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asemaan. Prosessiteistien mukaan muut jumalan ominaisuudet tuleekin määrittää sen pohjalta, että ne 

tukevat hänen hyvyyttään, ja näin pitävät yllä hänen palvonnanarvoisuuttaan (worthy of worship). 

(ER2, 10.) Prosessiteistien mukaan perinteinen käsitys jumalan absoluuttisuudesta, 

kaikkivoipaisuudesta ja kaikkitietävyydestä eivät ole yhteensopivia hänen hyvyytensä kanssa, minkä 

vuoksi niitä ei tulisi prosessiteismin mukaan osoittaa osaksi jumalan luontoa. Kaikkivoipa jumala 

menettää palvonnanarvoisuutensa prosessiteismin mukaan sen vuoksi, että hänen voimansa on 

pakottavaa (coercive). Pakottaminen tarkoittaa sitä, että absoluuttisen kaikkivoipa jumala kykenee 

pakottamaan minkä tahansa asiantilan, jolloin hän voisi toimia muun muassa ihmisten vapaan tahdon 

vastaisesti. Tätä palvonnan ansaitsevan jumalan ei tulisi tehdä. Jumalan voima tulisikin nähdä 

pakottavan sijaan suostuttelevana (persuasive), eli ei yksipuolisesti determinoimaan kykenevänä. 

Tällöin jumala ei riko luotujen olioiden vapaata tahtoa, vaan toimii yhdessä sen kanssa. (ER, 23.) 

Jumalan kaikkitietävyys taas johtaa siihen, että hän yksipuolisesti determinoi kaiken, mitä 

maailmassa tapahtuu. Nimittäin jos jumala tietää edeltä yhtenä ajattomana hetkenä kaiken, mitä ikinä 

tulee tapahtumaan, ei luotujen olioiden vapailla päätöksillä voi olla vaikutusta siihen, minkälaiseksi 

tulevaisuus tulee muodostumaan; jos jumala tietää tulevan jo nyt, ei tämä tiedetty tulevaisuus voi 

muuttua.  Näin ollen jumalaa ei tule ymmärtää oliona, joka kykenee tietämään kaiken edeltä, vaan 

oliona, joka näkee mahdollisuuksia, mutta ei määrättyä tulevaisuutta, ennen kuin luodut oliot 

aktualisoivat sen. (Hartshorne 1984, 3, 15–17.) 

Klassinen teismi ja prosessiteismi näin eroavat siinä, miten ne ymmärtävät jumalan tietämyksen ja 

voiman. Toinen eroavaisuus näiden kahden perinteen välillä perustuu siihen, kenellä nähdään olevan 

voimaa alkukantaisesti, eli oman luontonsa takia. Klassisen teismin mukaan vain jumalalla on 

luonteenomaisesti voimaa vaikuttaa asiatilojen syntymiseen, kun taas prosessiteismin mukaan 

voimaa luoda on alkukantaisesti myös luoduilla olioilla. Toisin sanoen klassisen teismin kannattajien 

mukaan jumala on ainoa olio, jolla on kyky luoda luonnostaan, vaikkakin muut oliot ovat saaneet 

tämän voiman jumalan sen heille antamana. Prosessiteismi näkee taas tilanteen toisin; jumalan lisäksi 

myös kaikilla luoduilla olioilla on alkuperäistä voimaa luoda vapaasta tahdostaan, eikä jumala voi 

tätä voimaa ottaa heiltä pois. (ER, 10, 23.) 

Sekä klassinen teismi että prosessiteismi ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että jumala on ääretön 

(infinite) ja ikuinen (eternal). Mutta vaikka jumalan äärettömyydestä ja ikuisuudesta ollaan samaa 

mieltä, ovat nämä tutkimusperinteet erimielisiä sen suhteen, voiko samat ominaisuudet ulottaa 

koskemaan myös maailmaa. Klassisen teismin mukaan maailma ei ole ikuinen ja ääretön, vaan sillä 

                                         
2 Viittaan tekstissäni David Griffinin teokseen Evil Revisited (1991) lyhenteellä ER. 
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on jumalan määräämä alku ja loppu. Jumala on ollut näin olemassa ennen maailmaa, ja on luonut 

sen tyhjästä, ex nihilo. Prosessiteismissä maailma taas näyttäytyy äärettömänä ja ikuisena siinä 

mielessä, että se on avoin ilman alkua ja loppua, sekä alati kasvava. Jumala ei näin ole voinut luoda 

maailmaa tyhjästä. (Viney 2018, luku 2.) Jumala on kuitenkin myös prosessiteismin mukaan 

maailman luoja, mutta tämä luominen ei ole ollut tyhjästä tapahtunut jumalan absoluuttisen ja 

pakottavan voiman tuotos. Kyseessä onkin ollut jumalan suostuttelevan voiman käytön tapahtuma, 

jossa ei luoda tyhjästä, vaan on suostuteltu järjestystä jo olemassa olevan materian muodostamasta 

kaaoksen tilasta. (ER, 23.) 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on edellä kuvattu tarkastelu klassisen teismin ja prosessiteismin 

eroista niiden käsityksissä jumalan ominaisuuksista. Tarkoituksena tutkielmassani on tarkastella sitä, 

välttääkö prosessiteismi klassisen teismin ongelmat, joita klassisen käsityksen mukainen jumalkäsitys 

tuo mukanaan. Näin tutkimuskysymykseni muotoutuu seuraavasti: onko prosessiteismi 

ongelmattomampi kanta jumalan luonteesta, kuin klassinen teismi? Tähän kysymykseen etsitään 

vastausta perehtymällä yhteen tapausesimerkkiin, pahan ongelmaan. Pahan ongelman vastauksien 

pohjalta pyritään näin vertaamaan sitä, kumpi näistä uskonnonfilosofisista perinteistä onnistuu 

luomaan ongelmattomamman käsityksen jumalasta, maailmasta ja näiden kahden suhteesta.  

Pahan ongelma on argumentti jumalan olemassaoloa vastaan, jonka mukaan on järjenvastaista uskoa 

jumalan olemassaoloon, sillä maailmassa esiintyy niin valtavat määrät pahaa (Tooley 2019, 

johdanto). Maailmassa ilmeneviin pahoihin asioihin sisältyvät sekä ihmisen tuottama moraalinen 

paha, sekä luonnollinen paha, joka sisältää muut uhat, kuten luonnonkatastrofit ja sairaudet (Søvik 

2011, 1–2).  Teististen teorioiden tulee näin esittää vastaus siihen, miksi kaikkivoipa ja täydellisen 

hyvä jumala sallii tämän maailmassa esiintyvän pahuuden, eikä estä sen olemassaoloa. Swinburne 

(1996, luku 3 johdanto) esittääkin pahan ongelman seuraavasti:  

“Jumala on määritelmällisesti kaikkivoipa ja täydellisen hyvä. Silti itsestään selvästi 

maailmassa sijaitsee moninaisia pahuuden muotoja. Vaikuttaisi siltä, että kaikkivoipa olio voisi 

estää kaiken pahan, jos yrittäisi niin tehdä, ja täydellisen hyvä olio tätä yrittäisi. Joten pahuuden 

olemassaolo vaikuttaisi olevan ristiriidassa jumalan olemassaolon kanssa [.]”3 

Yksi vaihtoehdoista ratkaista pahan ongelma, onkin kieltää joko jumalan täydellinen hyvyys, tai 

hänen kaikkitietävyytensä ja -voipaisuutensa. Prosessiteismi, joka pitää kiinni jumalan hyvyydestä 

                                         
3 “God is by definition omnipotent and perfectly good. Yet manifestly there is evil of many diverse kinds. It would appear 

that an omnipotent being can prevent evil if he tries to do so, and perfectly good being will try. The existence of such evil 

appears, therefore, to be inconsistent with the existence of God [.]” Kaikki käännökset ovat omiani.  
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hänen tärkeimpänä ominaisuutenansa, vastaa tältä pohjalta pahan ongelmaan osoittamalla, että jumala 

ei ole absoluuttisesti kaikkitietävä ja kaikkivoipa. (Viney 2018, luku 6.)   

Prosessiteismin tapa ratkaista pahan ongelma ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen tapa, vaan erilaisia 

tapoja on useita. Tooley (2019, luku 4 ja luku 5.1.) esittääkin kaksi vaihtoehtoista strategiaa, joiden 

pohjalta nämä erilaiset vastaukset pahan ongelmaan on mahdollista jaotella. Ensimmäinen vaihtoehto 

on kieltää pahan ongelman lähtökohta kyseenalaistamalla, onko olemassa 

mitään prima facie totuuksia pahuuteen liittyen, mistä ongelma todellisuudessa voisi edes nousta.  

Voimmeko todella päätellä maailmassa esiintyvästä pahasta, että se voisi olla haaste jumalan 

olemassaololle? Esimerkki tällaisesta pahan ongelman kumoamisesta (refutation) on ihmisten 

kognitiivisten kykyjen rajallisuuteen vetoaminen: kognitiivisen rajallisuutemme takia, emme voi 

tietää, onko maailmassa esiintyvä paha todella haaste jumalan olemassaololle.  

Toinen vaihtoehto on hyväksyä prima facie faktat pahuudesta maailmassa, eli hyväksytään se, että 

maailmassa todella sijaitsee pahaa, ja sen olemassaolon voisi nähdä haasteena jumalan 

olemassaololle. Tällöin pahan ongelma on relevanttia nostaa. Kuitenkin kun tarkastellaan jumalaa ja 

maailmassa esiintyvää pahuutta tarkemmin, nähdään, että vaikka pahuus on lähtökohtaisesti haaste 

jumalan olemassaololle, on jumalan olemassaoloon uskominen kokonaisuutta tarkastellessa 

perusteltua. (Tooley 2019, luku 4.) Tämä vastaustapa on eriteltävissä vielä kahteen vaihtoehtoon, 

teodikeoihin (theodicies) ja puolustuksiin (defenses). Teodikeat eroavat puolustuksista seuraavasti: 

kun teodikeat sisältävät perustelut sille, miksi jumala sallii/ei voi kieltää maailmassa olevan 

pahuuden, niin taas puolustukset osoittavat, että pahan ongelman esittäminen ylipäätään vaatii 

perustelun sille, miksi jumalan tulisi kieltää paha. Puolustus siis esittää, että jumalan olemassaolo ja 

pahuuden olemassaolo eivät ole ristiriidassa keskenään, kun taas teodikea esittää perustelut pahan 

olemassaololle jumalan luonteen pohjalta. (Hasker 2004, 1–2; Tooley 2019, luku 4.)  

Prosessiteismin vastaus kuuluu näistä teodikeoiden luokkaan.  Prosessiteodikeoissa (process 

theodicy) näin ei pyritä esittämään, että pahan ongelma olisi täysin epärelevantti, vaan tuodaan esille 

argumentteja sen puolesta, miksi pahuuden, sekä luonnollisen että moraalisen, olemassaolo ei 

kuitenkaan johda jumalan olemassaolon kieltoon, vaan jumalan luonto on perustana pahuuden 

olemassaololle. Prosessiteodikeoiden lähtökohtana on siis jumalan ominaisuudet: jos jumala nähdään 

klassisen teismin mukaisesti kaikkivoipana, pahan ongelma nousee, mutta kun jumalan luonne 

käsitetään prosessiteismin mukaiseksi, pahan ongelma on ratkaistavissa. Prosessiteodikeassa 

lähtökohtana on nimittäin ajatus siitä, että jos jumala käsitetään kaikkivoipana, olisi hänellä kyky 

estää luotujen kärsimys, jolloin on relevanttia kysyä, miksi hän ei sitä tee. Mutta kun prosessiteismissä 

kyseenalaistetaan perinteinen näkemys jumalasta kaikkivoipana, on mahdollista ymmärtää, miksi 
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jumala ei pahuuteen puutu; hänellä ei ole voimaa poistaa pahaa, sillä hän ei ole ainoa olio, jolla on 

voimaa luoda. (Viney 2020, luku 6.) Tiivistettynä prosessiteodikea kokonaisuudessaan on seuraava: 

maailmassa on olemassa pahaa, mutta tämä paha ei ole jumalan hyvyydelle ongelma, sillä jumala ei 

ole ainoa olio, jolla on luomisvoimaa. Jumalan lisäksi nimittäin kaikilla luoduilla olioilla on 

lähtökohtaisesti voimaa luoda, joten ne pystyvät luonnostaan toimimaan vapaasti oman tahtonsa 

mukaisesti. (Søvik 2011, 57.) Ja näin tämä vapaa toiminta on syy pahuuden ilmenemiselle, sillä 

jumalan voimaan ei edes voisi kuulua maailmassa esiintyvään pahaan puuttuminen; pahuus on 

peräisin vapaiden luotujen voimasta luoda, eli tehdä omia vapaita päätöksiään (ER, 14–15).  Eli, 

koska prosessiteismin jumalan voima ei ole pakottavaa, vaan suostuttelevaa, välttää prosessiteismi 

pahan ongelman.   

Myös klassisen teismin tutkimusperinteestä on noussut erilaisia teodikeoita, jotka pyrkivät 

ratkaisemaan pahan ongelman. Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen (1225–1274) on esittänyt oman 

teodikeansa, jossa hän esittää, että jumala sallii maailmassa esiintyvän pahan, jotta siitä voisi seurata 

hyvää. Lisäksi jumala kompensoi maailmassa koetun pahan kuoleman jälkeen. (Stump 1996, luku 

4.2.) Prosessiteismin merkittäväksi vastinpariksi ei kuitenkaan muodostu perinteinen näkemys 

klassisesta teismistä, vaan klassista teismiä ja prosessiteismiä yhdistelevä tahdonvapausteismi (free-

will theism)4 (Viney 2020, luku 8).  

Prosessiteismin vaikutus näkyykin tahdonvapausteismissä merkittävästi, kun tarkastellaan näiden 

kahden perinteen käsityksiä jumalan luonnosta. Molemmissa pidetään jumalan hyvyyttä hänen 

tärkeimpänä ominaisuutenaan, jonka pohjalta muut ominaisuudet määritellään. Lisäksi molemmissa 

nähdään jumalan olevan vaikutussuhteessa maailman kanssa, eikä siis klassisen teismin mukaisesti 

maailmasta täysin irrallisena. Molemmissa myös kielletään jumalan täysi kaikkitietävyys, minkä 

myötä sekä prosessiteismissä että tahdonvapausteismissä tulevaisuus näyttäytyy jumalalle avoimena. 

Lisäksi näissä molemmissa painotetaan ihmisten itsemääräämiskykyä eli vapautta, eikä jumalaa näin 

nähdä ainoana oliona, jolla on kyky vaikuttaa tulvaisuuden muodostumiseen, vaan myös luoduilla 

olioilla on osuutensa. Kuitenkin, koska tahdonvapausteismi jatkaa myös klassisen teismin linjaa5, 

omaa tämän tutkimusperinteen jumala myös samoja ominaisuuksia klassisen näkemyksen kanssa, 

joita prosessiteismissä ei perinteisesti allekirjoiteta. Ensinnäkin tahdonvapausteismissä pidetään 

kiinni jumalan kaikkivoipaisuudesta, eikä hyväksytä prosessiteismin näkemystä luotujen vapaasta 

kyvystä luoda itsenäisesti, jota jumala ei voisi halutessaan ylittää. Toiseksi tahdonvapausteistit 

                                         
4 Tästä uskonnonfilosofisesta tutkimusperinteestä käytetään myös nimeä avoin teismi (open theism) (Ks. esim. Pinnock 

2000, ix). 
5 Griffin erityisesti lukee tahdonvapausteismin vain yhdeksi klassisen teismin muodoksi (ER, 13–14). 
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näkevät prosessiteismin mukaisen suhteen jumalan ja maailma välillä liian jumalaa sitovaksi ja hänen 

vapauttaan rajoittavaksi. Tästä syystä he uskovat klassisen näkemyksen mukaisesti jumalaan, joka 

voisi olla olemassa myös ilman maailmaa. Tämän perusteella onkin loogista, että tahdonvapausteismi 

jakaa myös klassisen teismin näkemyksen luomisesta ex nihilo. (Pinnock 2000, ix-x.) 

Tältä teoreettiselta pohjalta ovat tahdonvapausteistit muodostaneet oman vastauksensa pahan 

ongelmaan: tahdonvapausteodikean (free-will theodicy). Tässä teodikeassa painotetaan 

prosessiteodikean tavoin luotujen olioiden vapautta pahuuden perustana, mutta toisin kuin 

prosessiteodikeassa, tahdonvapausteodikean mukaan tämä luotujen vapaus ei perustu siihen, että 

vapaus olisi heillä luonnostaan, vaan se on jumalan omasta halustaan heille antamaa. Joten, kun 

prosessiteodikean mukaan pahuus jumalan luomassa maailmassa johtuu siitä, että myös luoduilla 

olioilla on alkukantaisesti voimaa luoda ja näin toimia vapaasti, niin tahdonvapausteodikea ei voi 

ratkaista pahan ongelmaa tällä samalla tavalla. Tahdonvapausteodikean ratkaisu pahan ongelmaan 

näin perustuu siihen, että jumala on vapaasta tahdostaan antanut luoduille olioille vapauden toimia 

haluamallaan tavalla, mikä on syynä pahuuden esiintymiselle maailmassa. Vapaus ei näin ole luotujen 

olioiden luonteessa, vaan jumalan heille antama voima. Jumalalla olisi näin voimaa puuttua ihmisten 

ja muiden luotujen toimintaan, mutta ei tee sitä, sillä se olisi hänen tavoitettaan luoda moraalisesti ja 

henkisesti kehittyneitä olioita vastaan. Nimittäin tahdonvapausteistien mukaan vain vapaan 

toiminnan kautta oliot voivat kehittyä hengellisesti ja moraalisesti. (ER, 14–15.)   

Näiden kahden teodikean, prosessiteodikea ja tahdonvapausteodikea, välillä onkin käyty valtavasti 

keskustelua, ja niitä on verrattu usein toisiinsa.6 Erityisesti näiden kahden teodikean kannattajat ovat 

käyneet vastavuoroista kädenvääntöä keskenään, etunenässä tahdonvapausteistin William Haskerin 

ja prosessiteistin David Ray Griffinin välillä. Griffiniä onkin pidetty merkittävimpänä 

prosessiteodikean puolustajana7, minkä vuoksi tulen tutkielmassani esittelemään prosessiteodikeaa 

pääsääntöisesti juuri hänen tekstiensä kautta. Toinen merkittävä lähde prosessiteodikeoille on 

prosessiteismin isä Hartshorne, joka esittelee oman versionsa teodikeasta teoksessaan The Divine 

Relativity: A Social Conception of God (1948), vaikka hän ei argumenttiaan tällä nimellä kutsukaan. 

Prosessiteodikeasta on tarjolla myös tuoreempia versioita, esimerkiksi filosofin Rem B. Edwards 

toimesta hänen artikkelissaan “Conflicting Process Theodicies” (2019). Tähän prosessi- ja 

tahdonvapausteodikean väliseen keskusteluun on kuitenkin tärkeää tehdä yksi rajaus. Nimittäin 

molemmissa sorrutaan välillä pseudotieteelliseen argumentaatioon, jossa evidenssinä käytetään 

                                         
6 Ks. esim. Griffin et al. (2000) ja Søvik (2011). 
7 Ks. esim. Søvik (2011, 15) ja Hasker (2000, 194). 
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Raamattua8, tai Griffinin kohdalla parapsykologiaa. Tämä epätieteellinen aineisto ei kuulu pätevään 

uskonnonfilosofiseen argumentaatioon, joten olen jättänyt näihin aineistoihin perustavat argumentit 

työni tarkastelun ulkopuolelle.  

Pahan ongelman tarkastelun pohjalta tutkimuskysymykseni tarkentuu, jolloin tarkasteluni 

prosessiteismin ja klassisen teismin välisestä vertailusta muodostuu tarkemmin seuraavasti: onko 

prosessiteodikea parempi vastaus pahan ongelmaan kuin tahdonvapausteodikea? Tätä kysymystä 

lähden tarkastelemaan ensin esittelemällä luvuissa 1 ja 2 vielä tarkemmin klassisen teismin ja 

prosessiteismin eroja sekä Hartshornen kritiikkiä klassista teismiä kohtaan. Luvussa 3 siirryn taas 

esittelemään prosessiteodikeaa kohtaan esitettyä kritiikkiä. Tutkielman argumentatiivisempi osuus 

taas lähtee liikkeelle luvusta 4, jossa tarkastellaan prosessiteodikean ja tahdonvapausteodikean välistä 

kädenvääntöä, sekä tehdään johtopäätöksiä tutkimuskysymyksiin liittyen. 

  

                                         
8 Ks. esim. Søvik (2011) ja Griffin (2000a). 
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1. Jumalan ominaisuudet: klassinen teismi vs. prosessiteismi  

Klassinen teismi on historiallisesti suosituin teismin muoto. Tämän uskonnonfilosofisen teorian 

juuret ulottuvat keskiajalle asti, ja sen merkittäviä kannattajia ovat muun muassa Augustinus (354–

430), Duns Scotus (1266–1308), Gottfried Leibniz (1646–1716) ja Immanuel Kant (1724–1804). 

(Viney 1985, 27.) Yksi näistä teologian ja uskonnonfilosofian merkittävimmistä keskushahmoista on 

Tuomas Akvinolainen. Erityisesti hänen tapansa yhdistellä uskoa ja filosofiaa, on merkittävässä 

asemassa teistisessä perinteessä. (McInerny ja O’Callaghan 2018, johdanto.)  

Tarkastelenkin seuraavaksi lähemmin klassisen teismin näkemystä jumalan ominaisuuksista juuri 

yhden vaikutusvalaisimmista teologian historian teksteistä, Akvinolaisen merkkiteoksen 

Summa Theologiae9 (alun perin julkaistu 1485) pohjalta. 

1.1 Klassisen teismin mukainen jumala 

Prosessiteismin tapaan myös klassisessa teismissä jumalan palvonnan arvoisuus toimii pohjana sille, 

mitä ominaisuuksia jumalalle tulisi osoittaa. Mutta toisin kuin prosessiteismissä, jossa 

palvonnanarvoisuus määritetään jumalan hyvyyden perusteella, klassisessa teismissä painotetaan 

jumalan täydellisyyttä ja mahtavuutta palvonnanarvoisuuden mittarina. Klassisen teismin mukaan 

jumalan tuleekin olla kaikista olioista mahtavin, eikä mikään toinen olio saa millään tavalla ylittää 

hänen voimaansa. Tämän käsityksen ylittämättömästä voimasta tulee toimia pohjana kaikkien 

muiden jumalan ominaisuuksien kohdalla: jos vaatimus palvonnan arvoisesta voimasta ei täyty, tulee 

kyseinen ominaisuus hylätä. (Peterson et al.1991, 50–51.)   

Palvonnanarvoisen voiman vaatimuksen pohjalta jumalalle määrittyy klassisen teismin mukaan 

seuraavat ominaisuudet: muuttumattomuus, ikuisuus, ajattomuus, täydellinen hyvyys, kaikkivoipuus, 

kaikkitietävyys sekä itsenäisyys, eli riippumattomuus muista olioista (Viney 1985, 28). 

Palvonnanarvoisuuden vaatimuksen täyttämisen lisäksi näiden ominaisuuksien on oltava keskenään 

yhteensopivia ja koherentteja, eli ne eivät saa olla ristiriidassa keskenään (Peterson et al. 1991, 49–

50). Kun nämä vaatimukset täyttyvät, saadaan Akvinolaisen mukaan aikaiseksi kuva täydellisestä 

jumalasta (Summa, I,4,1–3).  

1.1.1 Jumala puhtaana aktuaalisuutena 

Klassisen teismin mukaan jumala on olio, joka on täysin aktuaalinen, täysin ilman 

potentiaalisuutta. Akvinolainen argumentoi jumalan täyden aktuaalisuuden puolesta Summassa 

                                         
9 Viittaan tekstissäni tähän teokseen lyhenteellä Summa. Viitteissä käytän Daviesin (2014) merkintätapaa: osa, 

kysymys, artikla. 
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lähtemällä liikkeelle käsityksestä maailmassa sijaitsevasta liikkeestä. Hänen mukaansa kaikki liike 

maailmassa muodostuu siitä, kun jokin potentiaalinen aktualisoituu. Toisin sanoen kaikki maailmassa 

tapahtuva muutos vaatii itselleen alullepanijan eli syyn. Tämän syyn on oltava itse jo aktualisoitunut, 

sillä potentia ei voi aktualisoida mitään. Näin ollen potentian aktualisoituminen, eli liike, voi tapahtua 

vain jonkin sitä edeltävän aktuaalin toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen 

muutoksen takana on oltava jokin aktuaalinen olio. Ja näin potentiat ja aktuaalit muodostuvat syiden 

ja seurausten ketjuksi, jossa aktuaaliset oliot aktualisoivat potentiaa, jotka aktualisoiduttuaan voivat 

toimia jonkin toisen potentian aktualisoijina. (Summa I,2,3.) Esimerkiksi potentiaalisesti kuuma puu 

ei voi olla veden kiehumisen syy, ennen kuin tuli aktuaalisen oliona on tehnyt puusta aktuaalisesti 

kuuman. Tämän jälkeen, kun puu on aktuaalisesti kuuma, on sen mahdollista tehdä vedestä kiehuvaa, 

eli se voi aktualisoida veden kiehumisen potentian. Huomionarvoista on kuitenkin se, että jotta puu 

voi saada veden kiehumaan, ei vesi voi olla vielä kiehuvaa. Tämä johtuu siitä, että muutos vaatii 

itselleen vielä aktualisoitumattoman, eli potentiaalisen, kohteen. 

Tämä syiden ja seurausten ketju ei kuitenkaan voi olla ikuinen ilman lähtöpistettä, vaan sillä on 

oltava jokin lähtökohta, jolla ei itsellään ole ollut syytä. Toisin sanoen tässä ketjussa, jossa aktuaalit 

aktualisoivat potentiaa, on oltava jokin lähtöpiste, joka on täysin aktuaalinen ilman, että jokin olisi 

aktualisoinut sen. Tämä perustuu siihen, että mikään ei voi olla samaan aikaan sekä potentiaalista että 

aktuaalista; esimerkiksi puukalikka ei voi olla samalla hetkellä sekä potentiaalisesti että aktuaalisesti 

tulessa. Näin ollen ketjun alkuun vaaditaan jokin täysin aktuaalinen, ei lainkaan potentiaalinen, 

ensimmäinen liikuttaja. Tämä ensimmäinen liikuttaja on Akvinolaisen mukaan jumala, jonka on 

oltava täysin aktuaalinen, eikä sisällä lainkaan potentiaalisuutta. Koska Akvinolaisen jumala on 

täysin aktuaalinen, eli hän ei ole missään vaiheessa ollut millään tavalla potentiaalinen, ei jumalaan 

kuulu muutos. Jumalan on näin oltava täysin muuttumaton olio.  (Summa I,2,3.)   

Edellä kuvattua käsitystä jumalasta täysin ilman potentiaalisuutta, Akvinolainen kutsuu Aristoteleelta 

lainaamallaan termillä: puhdas aktuaalisuus (actus purus). Tämä termi tarkoittaakin sitä, että kaikki, 

mitä jumala voisi olla, hän jo on, eli hän ei voi muuttua. (Viney 2020, luku 3.) Jumalan 

muuttumattomuus vaikuttaa myös hänen suhteeseensa maailman kanssa. Esimerkiksi, 

koska jumalassa ei ole mahdollisuutta muutokseen, ei mikään hänen ulkopuolisensa voi häneen 

vaikuttaa. Jumala on siis itsenäinen: hänen luontonsa määräytyy täysin hänen itsensä kautta. Näin 

jumala on sitä, mitä hän on pelkästään oman muuttumattoman jumalallisen luontonsa vuoksi, eikä 

minkään ulkopuolisen vaikutuksesta. (Davies 2014, 52–53.)  

Jumalan muuttumattomuus, johtaa myös hänen luontoonsa ajattomana. Jumala näyttäytyykin 

Akvinolaisen mukaan ajan ulkopuolella olevana entiteettinä, joka ei tällaisena voi kokea aikaa ennen 
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ja jälkeen, menneisyyttä ja tulevaisuutta. (Davies 2014, 56–57.) Akvinolaisen mukaan ajan konsepti 

perustuu muutokselle: jotta voimme käsittää muutoksen, on meillä oltava käsitteet “ennen” ja 

“jälkeen”. Esimerkiksi viileä paikallaan oleva vesi on vettä ennen kuumentamista ja kiehuva vesi 

vettä jälkeen kuumentamisen. Jos me emme käsittäisi näitä termejä, ei myöskään muutosta voisi 

kokea. Akvinolaisen jumala ei kuitenkaan ole tällä tavalla ajassa, sillä hänessä ei tapahdu muutosta, 

joka voisi määrittyä käsitteiden ”ennen” ja ”jälkeen” perusteella. Tästä syystä ajan käsitettä ei voi 

jumaluuteen käyttää. (Summa I,10,1.) Jumala on näin olemassa ajan ulkopuolella välittömänä 

ikuisena kokonaisuutena, jossa ei voi erottaa alkua, nykyisyyttä eikä loppua (Summa I,10,4). Toisin 

sanoen jumala on, kuten Aristoteles on asian ilmaissut, liikkumaton tai liikuttumaton liikuttaja 

(unmoved mover) (Viney 2020, luku 3).  

Jumalan ajattomuus vaikuttaa myös siihen, millä tavalla hän näkee maailman. Koska jumalan 

olemassaolossa ei ole erotettavissa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa, ei hän voi myöskään havaita 

maailman tapahtumia tällä tavalla, vaan hän tarkkailee maailmaa ajan ulkopuolelta yhtenä 

samanaikaisena nykyhetkenä. (Peterson et al. 1991, 62.) Viney (2020, luku 2) vertaakin jumalan 

tapaa havainnoida maailmaa ihmiseen, joka tarkkailee tornin huipulta alla kulkevaa karavaania. Tämä 

henkilö näkee karavaanin yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena, eikä vaunuina, jotka ovat jo menneet, 

jotka ovat näkökentässä nyt ja jotka tulevat näkyviin vasta myöhemmin. Mutta kuten luodut oliot 

osana jumalan ulkopuolelta tarkkailemaa maailmaa, eivät karavaanin mukana kulkevat ihmiset näe 

karavaania samalla tapaa kokonaisuutena, kuten tornin huipulta tarkkaileva henkilö, vaan heille 

karavaanissa on selkeästi vaunut ennen ja vaunut jälkeen. 

Jumalan muuttumattomuus vaikuttaa myös käsitykseen hänen ja luotujen olioiden välisestä suhteesta 

läpäisemättömyyden (impassibility) käsitteen kautta. Jumalan läpäisemättömyys tarkoittaa sitä, että 

luodut oliot eivät voi millään tavalla vaikuttaa jumalaan, sillä hän on puhdasta aktuaalisuutta. Koska 

jumala ei millään tapaa voi muuttua luotujen olioiden vaikutuksesta, ei hän voi myöskään 

liikuttua heidän kokemastaan kärsimyksestä, eli kokea empatiaa. (Viney 2020, luku 3.) Jumala ei siis 

voi esimerkiksi kokea surua, kun metsäpalo tuhoaa tuhansien ihmisten kodit ja tappaa valtavia määriä 

villieläimiä. Syy tähän jumalan epäempaattisuuteen on se, että jos jumala kokisi surua luotujen 

olioiden kohdatessa vastoinkäymisiä, tapahtuisi hänessä hänen ulkopuolisensa aikaansaama muutos. 

Tämä ei klassisen teismin mukaan jumalalle ole mahdollista, sillä kuten edellä tuotiin esille, klassisen 

teismin jumala on liikkumaton liikuttaja, eli olio, jossa muutosta ei voi tapahtua. Jumalan luontoon 

ei näin voi kuulua tunteita tai emootioita (Viney 2020, luku 3).  

Akvinolainen lisää, että toisin kuin jumala, joka on täysin muuttumaton ja liikkumaton, kaikki muut 

oliot ovat jossain määrin muuttuvaisia (mutable), sillä ne voivat muuttua toisten olioiden vaikutuksen 
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myötä. Kuitenkin vaikka muut oliot voivat aktualisoida potentiaa eli aikaansaada muutosta, on jumala 

kuitenkin jokaisen olion syntymisen takana. Hän on nimittäin se tekijä, joka on asettanut tämän 

aktualisoitavissa olevan potentian. (Summa I,9,1–2.) On myös hyvä huomata, että koska kaikki 

luodut oliot ovat muuttuvaisia, myös ne oliot, jotka vaikuttavat muuttumattomilta, ovat 

todellisuudessa muuttuvaisia. Nimittäin, vaikka maailmassa sijaitsee olioita, joissa ei tapahdu 

muutosta toisten olioiden toimesta, ovat myös nämä oliot muuttuvaisia, sillä jumala voisi päättää 

minä hetkenä hyvänsä tuhota nämä oliot (Davies 2014, 57). Tällöin kyseiset maailmassa sijaitsevat 

oliot eivät ole täysin muuttumattomia, vaan tämä mahdollisuus on varattu vain jumalalle, jonka 

olemassaoloon tai luontoon ei vaikuta mikään muu kuin hän itse.  

1.1.2 Jumala kaikkein mahtavimpana oliona 

Sen lisäksi, että klassisessa teismissä jumala nähdään edellä kuvatulla tavalla puhtaana 

aktuaalisuutena ilman muutosta tai kykyä liikuttua maailmasta, on jumala tämän teistisen perinteen 

mukaan myös mahtavin olio, mitä voi olla. Jumala on kaikkein mahtavin olio, mikä perustuu hänen 

luontoonsa kaikkivoipana ja kaikkitietävänä10. Lisäksi jumalan mahtavuus näyttäytyy siinä, että hän 

ylittää luodun maailman kokonaisuutena kaikissa erinomaisuuden muodoissa. Jumala on näin 

täydellinen kaikissa mahdollisissa mielissä.  

Akvinolaisen mukaan jumala on kaikkivoipa, mikä hänelle tarkoittaa klassisen teismin kannattajana 

sitä, että jumala voi tehdä mitä tahansa, mikä on loogisesti madollista. Jumalalla on näin voimaa luoda 

mikä tahansa asiatila, joka ei sisällä ristiriitaa. Ei siis ole mitään asiatilaa, mikä olisi mahdollista saada 

aikaan, mutta jumala ei voisi sitä tehdä, eli kuten Akvinolainen itse asian ilmaisee:  

”on parempi sanoa, että asioita [joita jumala ei voi tehdä,] ei ole mahdollista tehdä, kuin että 

jumala ei voi tehdä niitä.”11  

(Summa I,25,3.)  

Näin ollen jumala ei voi luoda esimerkiksi tilannetta, jossa sekä sataa että ei sada. Tämä ei kuitenkaan 

heikennä hänen kaikkivoipaista voimaansa, vaan kyseessä on asiatila, jota yksinkertaisesti ei ole 

metafyysisesti mahdollista luoda.   

Jumala on kaikkivoipa myös siinä mielessä, että hän on vapaa luomaan mitä tahansa, mikä ei sisällä 

ristiriitaa. Jumalan ei ole siis välttämätöntä luoda vain yhtä tiettyä maailmaa, vaan hän olisi voinut 

luoda myös hyvin erilaisen maailman, kuin missä nyt elämme. Tämä jumalan kyky perustuu siihen, 

                                         
10 Jumalan kaikkitietävyyttä tarkastellaan seuraavassa luvussa 1.1.3. 
11 ”it is better to say that such things cannot be done, than that God cannot do them.” 
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että vaikka jumala ei itsessään ole lainkaan potentiaalinen, on hänen voimansa siinä mielessä 

potentiaalista, että hän olisi voinut luoda aktuaalisen luomansa sijaan myös halutessaan jotain muuta. 

(Summa I,25,5.) Jumalalla onkin vapaa tahto, ja näin vapaus luoda mitä ikinä haluaa, kunhan se on 

mahdollista luoda (Summa I,19, 3 ja 10).   

Kuitenkin, vaikka jumalalla on vapaus luoda mitä haluaa, ei hänellä kuitenkaan ole kykyä muuttaa 

mieltään. Nimittäin, jos hän muuttaisi mieltään tapahtuisi silloin hänessä muutos, mikä ei ole 

mahdollista. Näin ollen, jos jumala haluaa esimerkiksi, että Sokrates istuu, on tämä hänen halunsa 

Sokrateen istumiseen välttämätöntä, jolloin on myös välttämätöntä, että Sokrates istuu. Akvinolainen 

kuitenkin huomauttaa, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jumalan on välttämättä haluttava, että 

Sokrates istuu, vaan jumalalla on vapaus haluta tai olla haluamatta tätä tilannetta. (Davies 2014, 80–

81.) Kyseessä ei siis ole absoluuttinen välttämättömyys siinä mielessä, että Sokrateen on jumalan 

näkökulmasta istuttava välttämättä, vaan jumala olisi voinut päättää myös toisin. Ei siis ole 

absoluuttisesti välttämätöntä, että Sokrates istuu, mutta jos jumala on päättänyt, että Sokrates istuu, 

hän istuu välttämättä niin kauan, kunnes hän nousee ylös. (Summa I,19,3.) Jumalan ei näin ole 

välttämätöntä haluta tiettyjä asioita, mutta jos hän jotain haluaa, haluaa hän tätä välttämättä. Jumala 

voi tosin kyllä haluta hetkellä X, että Sokrates istuu, ja hetkellä Y, että Sokrates seisoo, jolloin 

jumalan tahdossa on ero, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hänen tahtonsa muuttuisi, vaan 

kyseessä on vain kaksi eri haluamisen tapahtumaa (Davies 2014, 83).   

Vaikka se, että jumala tahtoo Sokrateen istuvan, johtaa hänen istumiseensa välttämättä, ei tämä 

Akvinolaisen mukaan tarkoita sitä, että Sokrateen istuminen olisi kuitenkaan Sokrateen näkökulmasta 

välttämätöntä. Eli vaikka jumalan tahtoa seuraa välttämättömyys, ei tämä tarkoita sitä, että hänen 

tahtomansa tapahtuma olisi välttämätön ihmisten perspektiivistä katsottaessa. Tämä perustuu siihen, 

että jumala määrittää jokaiseen tapahtumaan erikseen, mitkä ovat ne syyt, jonka pohjalta tilanne 

tapahtuu. Jumala siis määrittää sen, mitkä ovat ne aktuaalit, joiden pohjalta potentia aktualisoituu ja 

näin määrittää sitä, onko aktualisoituminen ihmisen perspektiivistä välttämätöntä vai kontingenttia. 

Näin ollen kontingentit asiat syntyvät, eivät jumalasta riippumatta, vaan jumalan takia: asiatila syntyy 

kontingentisti, sillä jumala on antanut sille kontingentit syyt, joista olisi voinut seurata myös erilainen 

seuraus. (Davies 2014, 83–84.) Sama koskee myös välttämättömyyttä: välttämätön näyttäytyy 

välttämättömänä, sillä jumala on antanut sille välttämättömät syyt, jolloin seuraus ei olisi voinut olla 

kuin juuri tietty asiatila (Summa I,19,8).  

Jumala on näin mukana jokaisessa uudessa tapahtumassa, eli potentian aktualisoitumisessa, sillä hän 

määrää tapahtumille ne synnyttävät syyt. Jumala ei kuitenkaan määrää syiden antajana vain sitä, onko 

kyseessä kontingenssi vai välttämättömyys, vaan hän toimii myös tilanteiden aiheuttavana syynä 
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(efficient cause). Aiheuttavana syynä jumala toimii johdatuksen (providence) kautta, jossa hän ohjaa 

jokaisen olion kohti tiettyä hyvää päämäärää. (Davies 2014, 86–87; Summa I,22,1.) Johdatus on 

osana jokaista tapahtumaa, oli se sitten kyseessä välttämättömyys tai kontingenssi, eli sattuma. 

Esimerkiksi välttämätön tapahtuma, jossa syanidin juominen johtaa välttämättä kuolemaan on yhtä 

lailla jumalan säätämä, kuten esimerkiksi auto-onnettomuudessa menehtyminen, joka on sattumasta, 

sillä autolla ajaminen ei välttämättä johda onnettomuuteen. Koska jumala on mukana aiheuttavana 

syynä kaikissa tapahtumissa, ovat myös luotujen vapaan tahdon tuotokset jumalan johdatuksen 

alaisia, eli jumalan tuottamia. (Davies 2014, 87–88.)  

Kuten edellä mainittiin, sen lisäksi, että jumala on Akvinolaisen mukaan voimassaan 

kaikkivoipainen, omaa hän myös kaikkien korkeimman mahdollisen voiman. Akvinolainen 

painottaakin, että jumalan voima on korkeampaa, kuin edes koko maailman voimat yhteen laskettuna, 

eikä näin mikään voi ylittää jumalan voimaa. Tämä jumalan ylittämätön voima perustuu edellä 

esiteltyyn Akvinolaisen näkemykseen siitä, että jumala on kaiken maailmassa olevan alkuperäinen 

syy. Akvinolaisen mukaan syy omaa aina kaikki samat voimat, jotka sen seurauksellansakin on. Näin 

ollen, koska jumala on kaiken olevan alkuperäinen syy, on hänellä oltava kaikki mahdollinen voima, 

mitä maailmassa voi ilmetä. Joten mikään ei voi ylittää jumalaa voimassaan. (Summa I,25,3). Tämä 

käsitys jumalan voimasta näyttäytyy myös suhteessa jumalan muihin täydellisyyksiin 

(perfections). Nimittäin, koska syy omaa voiman ohella myös aina kaikki muut sen seurauksen 

erinomaisuuden muodot, on jumalalla maailman alkuperäisenä syynä myös kaikkien muiden 

maailmassa esiintyvien täydellisyyksien ja hyvien ominaisuuksien yhteenlaskettu summa. 

(Davies 2014, 54.) Mutta vaikka jumala omaa kaikki täydellisyydet, jotka maailmassa on, on jumala 

kuitenkin täydellisempi, kuin maailma yhteensä. Akvinolaisen mukaan nimittäin syyssä sijaitseva 

täydellisyys siirtyy seuraukseensa aina vähemmän täydellisessä muodossa, jolloin syy, eli tässä 

tapauksessa jumala, säilyy täydellisempänä, kuin syyt yhteen laskettuna. (Summa I,4,2.) Sen lisäksi, 

että jumala on kaiken perimmäisenä vaikuttavana syynä täydellisin ja parhain olio, mitä voi olla, tuo 

myös hänen luontonsa oman lisävaikutuksen hänen täydellisyyteensä. Nimittäin Akvinolaisen 

mukaan olion täydellisyys nousee sen mukaan, mitä aktuaalisempi se on. Koska jumala on puhdas 

aktuaali, on jumala aina luonnostaan täydellisempi, kuin mikään muu muuttuvainen olio. 

(Summa I,4,1.)  

Jumalan täydellisyyteen kuuluu myös hänen täydellinen hyvyytensä. Joten, kuten muut jumalan 

täydellisyydet, myös hänen hyvyytensä on korkeinta mahdollista, sillä hän on kaiken hyvän lähde.  

(Davies 2014, 54.) Jumalan hyvyys ei kuitenkaan perustu vain hänen luontoonsa kaiken olevaisen 

syynä, vaan myöskin hänen kaikkitietävyyteensä. Koska jumala kaikkitietävänä tietää täydellisesti, 
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mikä todellisuudessa on hyvää ja moraalisesti oikein, tahtoo hän aina vain ja ainoastaan hyviä ja 

moraalisesti oikeita asioita. Tämä perustuu siihen, että Akvinolaisen mukaan tietämys hyvästä johtaa 

aina välttämättä sen tahtomiseen. Joten koska jumala tietää aina, mikä on hyvää, tahtoo hän aina myös 

hyvää. (Davies 2014, 80–81.)   

Tämä käsitys jumala täydellisyydestä yhdistyy myös klassisen teismin käsitykseen hänen 

muuttumattomuudestansa. Nimittäin jumala täydellisyys uudelleen painottaa sitä, että muutos ei ole 

jumalassa mahdollista. Muutos jumalassa nimittäin tarkoittaisi sitä, että hän muuttuisi joko 

paremmaksi tai huonommaksi. Jumala ei kuitenkaan voi muuttua enää yhtään paremmaksi, sillä 

jumala on täydellinen olio, eikä hän tämän vuoksi voi kasvaa: täydellinen on jo niin hyvä, kuin vain 

voi olla. Toisaalta jumala ei voi myöskään muuttua huonompaan suuntaan, sillä tämä tarkoittaisi sitä, 

että jumala rappeutuisi, heikentyisi tai muutoin huonontuisi, jolloin jumala ei olisi enää täydellinen. 

Näin ollen jumalan täydellisenä on oltava täysin muuttumaton. (Hartshorne 1984, 2.)   

1.1.3 Jumala kaikkitietävänä 

Sen lisäksi, että jumala on kaikkivoipa, sekä täydellisin olio mikä on mahdollista, on hän 

Akvinolaisen mukaan myös kaikkitietävä (Summa I,14,1). Se, miksi Jumala on kaikkitietävä, 

perustuu Akvinolaisen käsitykseen jumalasta ykseytenä, eli yksinkertaisena (simple). Jumalan 

yksinkertaisuus tarkoittaa sitä, että jumalalla ei ole osia, vaan hän on yksi ruumiiton, materiaaliton 

itsenäinen olio. Hän ei ole kompositio, eikä hän osallistu toisten olioiden kompositioon. (Summa 

I,3,1–8.) Jumala ei voi olla ruumiillinen tai materiaalinen, sillä näistä molemmat vaatisivat 

potentiaalisuutta, jonka aktualisaatio saisi aikaan ruumiin/materian liikkeen. Koska jumala on 

ensimmäinen liikuttaja ja näin puhdasta aktuaalisuutta, ei hän voi olla ruumiillinen tai materiaalinen. 

(Summa I,3,1–2.) Jumala on näin olleen jakamaton ykseys. 

Akvinolaiselle tämä jumalan ykseys tarkoittaa sitä, että jumala on sama asia, kuin hänen luontonsa 

tai essenssinsä. Akvinolaisen mukaan luotujen olioiden essenssi määräytyy sen kautta, mihin lajiin 

ne kuuluvat. Tarkemmin sanottuna olioiden essenssin perusta on niiden lajin määritelmä. Esimerkiksi 

ihmisten lajiin kuuluminen johtaa ihmisyyden essenssin omaamiseen, kuten kaksijalkaisuuteen ja 

karvattomuuteen. Luodut oliot yksilöinä eivät kuitenkaan määräydy täysin vain essenssinsä kautta, 

sillä silloin ne olisivat kaikki täysin identtisiä; koska saman lajin yksilöiden välillä sijaitsee eroja, 

jokaista yksilöä määrittää lajin essenssin lisäksi niiden aksidentaaliset ominaisuudet, kuten 

esimerkiksi hiusten väri. Näin ollen ihmisyys ja ihminen eivät ole täysin identtisiä asioita. Mutta 

jumalan kohdalla tilanne on kuitenkin eri: koska jumala ei muodostu materiasta, ei hänellä ole 

aksidentaalisia ominaisuuksia, minkä vuoksi jumala on identtinen essenssinsä kanssa. (Summa I,3,3) 
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Jumala on Akvinolaisen mukaan kaikkitietävä, eli hänellä on täydellinen tieto kaikesta maailmassa, 

riippumatta siitä, milloin tapahtuma on tapahtunut tai tulee tapahtumaan; oli se sitten mennyttä, 

nykyistä tai tulevaa. Tämän jumalan täydellisen tietämyksen Akvinolainen selittää sillä, että toisin 

kuin luodut oliot, jumala tuntee kaiken luonnostaan, sillä hän on kaiken luoja. Luodut oliot oppivat 

tietämään asioita vain sillä, että ne kohtaavat niiden materiaalisia lähteitä. Esimerkiksi ihmiset 

oppivat tietämään, mikä on koira, vain kohtaamalla koiria. Jumala taas tuntee kaiken ajattomasti ja 

välttämättä, sillä jumala ei saa tietoansa yksilöiden kautta, vaan oman luonteensa pohjalta. Nimittäin 

jumala luonnostaan tuntee jokaisen luodun olion, sillä hän on niiden aiheuttava syy, eli luoja, ja 

luominen, kuten edellä kävi ilmi, pohjautuu hänen tahtoonsa: jumala luo mitä tahtoo. Koska jumala 

on ykseys, jossa hän ja hänen luontonsa ovat sama asia, ei myöskään jumalaa ja hänen tietämystänsä 

voi erottaa toisistaan. Joten koska jumalan tieto ja jumalan luonne ovat identtisiä yhdessä ykseydessä, 

ja koska jumalan tahto on kaiken olevaisen aiheuttava syy, jumala tuntee kaiken luodun, sillä hän 

tuntee oman tahtonsa. Samalla tavalla jumala myös tuntee kaiken, minkä hän olisi voinut luoda, mutta 

ei kuitenkaan luonut. (Davies 2014, 73–75.) Tällä tavalla jumala tietää kaiken, mitä on tai olisi voinut 

olla, eli kaiken potentiaalisen ja aktuaalisen. Jumala on siis kaikkitietävä. Akvinolainen kuitenkin 

painottaa, että vaikka jumala välttämättä ja muuttumattomasti tietää kaiken, myös kontingentit 

tapahtumat, ei tämä kuitenkaan tee kontingenteista tapahtumista luotujen näkökulmasta 

determinoituja. Nimittäin kuten edellä esitettiin, jumala määrittää aina sen, syntyykö asia välttämättä 

vai kontingentisti, joten kontingentit asiat voisivat olla myös toisin, jolloin ne eivät ole välttämättömiä 

jumalan tiedosta riippumatta. Jumalan tieto ei näin ollen tee tapahtumista välttämättömiä, kuten 

esimerkiksi tietämykseni siitä, että naapuri soittaa pianoa, ei tee naapurin pianon soitosta 

välttämätöntä. (Davies 2014, 75–76.) 

1.2 Prosessiteismin jumala  

Prosessiteismi on teismin muoto, joka vastustaa klassisen teismin näkemystä jumalasta ajattomana, 

muuttumattomana ja maailmasta vaikuttumattomana. Tämä vaikuttaa myös muihin prosessiteismin 

käsityksiin jumalan ominaisuuksista, minkä myötä esimerkiksi prosessiteismin jumalan 

kaikkivoipuus ja kaikkitietävyys eroavat merkittävästi klassisen teismin jumalan vastaavista 

ominaisuuksista. Tämän tutkimusperinteen metafyysisenä perustana toimii Whiteheadin 

prosessifilosofia, jonka pohjalta erityisesti prosessiteismin historiallisesti merkittävin tekijä 

Hartshorne on muodostanut prosessiteismin käsitystä jumalasta. (Viney 2020, johdanto ja luku 1.) 

Näin ollen, kun tarkastellaan perinteisen12 prosessiteismin käsitystä jumaluudesta, on luonnollista 

                                         
12Kaikki prosessiteistit eivät seuraa kaikkia Hartshornen käsityksiä jumalasta. Ks esim. Edwards 2000. 
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tarkastella Whiteheadin metafyysistä teoriaa maailman ja jumalan suhteesta, sekä Hartshornen 

näkemystä jumalasta verrattuna klassisen teismin jumalkäsitykseen.  

Jumalan ominaisuuksien lisäksi klassisen teismin ja prosessiteismin käsitykset maailmasta ja 

maailman suhteesta jumalaan eroavat toisistaan. Esimerkiksi näissä perinteissä on erilainen käsitys 

siitä, kenellä kaikilla on lähtökohtaisesti voimaa luoda, sekä onko maailma ikuinen vai ei. Suuri 

lähtökohtainen ero onkin se, miten nämä teistiset perinteet käsittävät maailmassa sijaitsevien 

objektien luonteen. Nimittäin, kun klassisen teismin mukaan maailma muodostuu staattisista 

objekteista, niin Whiteheadin mukaan maailma, sen osat, sekä jopa jumala muodostuvat jatkuvien 

prosessien kautta, eivätkä ne näin ole staattisia, kuten klassisen teismin objektit (Seibt 2020, luku 2). 

Tämä näkemys maailman prosessiluonteesta välittyy myös prosessiteismiin (Viney 2020, luku 9). 

Toisaalta klassisen teismin ja prosessiteismin välillä löytyy myös yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi sekä 

Akvinolainen että Whitehead omaavat käsityksen jumalasta vaikuttavana syynä osana jokaista 

maailmassa tapahtuvaa aktualisaatiota. Toinen esimerkki yhteyksistä näiden kahden perinteen välillä 

on molemmista löytyvä käsitys siitä, että täydellinen tietämys johtaa täydellisen hyvään toimintaan.  

Koska Whiteheadin prosessifilosofia toimii prosessiteismin pohjana, mukailee Hartshorne monilta 

osin suoraan Whiteheadin käsitystä jumalan luonteesta, vaikkakin heidän teorioidensa välillä on myös 

eroja (Viney 2020, luku 1). Heidän teorioidensa eroista huolimatta molempien käsitykset jumalan 

luonteesta ovat hyvinkin vastakohtaiset verrattuna klassisen teismin jumalkäsitykseen. On kuitenkin 

hyvä huomata, että Hartshorne ei nähnyt omaa teoriaansa klassisesta teismistä täysin erillisenä, vaan 

näki näiden kahden välillä jatkumon. Tästä kielii myös hänen omasta teoriastaan käyttämä nimitys: 

neoklassinen teismi (neoclassical theism). Hän pyrkiikin neoklassisella näkemyksellään jumalasta 

tuomaan uudelleen tarkastelun alle usein toisinnetut klassisen teismin käsitykset jumaluudesta, ja näin 

ratkaisemaan ristiriitoja, joita klassisen teismin mukainen jumalkäsitys sisältää. (Viney 1985, 27.) 

Seuraavaksi tarkastellaankin lähemmin prosessiteismin klassisesta poikkeavia käsityksiä maailmasta 

ja jumaluudesta, sekä tutustutaan Hartshornen klassiselle teismille esittämään kritiikkiin ja 

ratkaisuehdotuksiin.  

1.2.1 Whiteheadin prosessiontologia prosessiteismin metafyysisenä pohjana  

Whitehead on kirjoittanut prosessiontologiastansa useammassa teoksessa, mutta kattavimmin hänen 

prosessifilosofiansa metafyysistä luonnetta esitellään teoksessa Process and Reality13 (1929) (Desmet 

ja Irvine 2018, luku 6). Tässä teoksessa Whitehead esittelee käsityksensä maailmasta jatkuvana 

                                         
13 Tähän teokseen viitataan tekstissä lyhenteellä PR. 
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prosessina, jossa kaikki maailmassa, atomeista ihmisiin ja jopa jumalaan asti, näyttäytyy luonteeltaan 

dynaamisena, eli muuttuvaisena (Seibt 2020, johdanto). Whiteheadin mukaan nimittäin maailma 

kokonaisuutena, mutta myös sen osat, kuten ihmiset ja atomit, muodostuvat yhteenliittymisen 

(concrescence) prosessien kautta, jossa potentiaalisesta tulee aktuaalista. Jokainen maailmassa 

esiintyvä prosessi on koko universumin yhteinen tuotos, sillä jokainen universumin osanen osallistuu 

jokaiseen yhteenliittymisen prosessiin, oli kyse sitten yhden atomin, tai jumalan aktualisoitumisesta. 

(PR, 22, 31.)  

Prosessi, joka Whiteheadin mukaan määrittää maailmaa, on prosessi kohti aktualisoitumista. Tässä 

prosessissa maailmassa sijaitsevasta potentiaalisuudesta nousee uusia entiteettejä potentian 

realisoitumisen, eli aktualisoitumisen myötä. Nämä uudet entiteetit, jotka muodostuvat, ovat 

nimeltään aktuaaliset entiteetit. Yhteenliittymisen prosessissa uusi aktuaalinen entiteetti syntyy koko 

sitä edeltävän maailman muodostamasta moninaisesta objektiivisesta datasta, joka prosessin aikana 

yhdistyy ja näin muodostuu uudeksi entiteetiksi. Kun yhteenliittymisen prosessi on valmis, tulee 

aktuaalisesta entiteetistä täysin aktuaalinen, eli se tyydyttyy, jonka jälkeen se lopettaa olemisensa 

subjektiivisessa muodossa, ja siirtyy seuraavien yhteenliittymisen prosessien alkudataksi. Tätä 

muuttumista subjektista alkudataksi, Whitehead kutsuu objektifikaatioksi (objectification). (PR, 20–

26, 40, 120.) Näin maailma prosessiluonne tuottaa uusia entiteettejä aikaisempien entiteettien 

pohjalta.  

On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka myös klassisessa teismissä käsitys potentian 

aktualisoitumisesta näyttäytyy liikkeen perustana, ei kuitenkaan kyseessä ole täysin sama ajatus, kuin 

prosessifilosofiassa. Nimittäin prosessifilosofiassa, ja näin myös prosessiteismissä, potentian 

aktualisoituminen objektifikaation prosessissa tarkoittaa vain liikkeen sijasta sekä yksittäisten 

aktuaalisten entiteettien että koko maailman muodostumista. Aktuaaliset entiteetit eivät nimittäin ole 

irrallisia ja erillisiä toisistaan, vaan ne yhdessä muodostavat sekä jokainen toinen toisensa että 

yhteisen maailmansa (PR, 148). Tästä syystä jokainen aktuaalinen entiteetti vaatii koko maailmaa 

aktualisoituakseen, mutta toisaalta myös koko maailma vaatii jokaista yksittäistä aktuaalista 

entiteettiä muodostumistaan varten: maailma ekstensiivisenä jatkumona muodostuu jokaisen 

aktualisaation kautta, ja jokainen aktualisaatio vaatii koko maailman (PR, 34). Koska maailmassa 

syntyy jatkuvasti uusia aktuaalisia entiteettejä yhteenliittymisen prosessien kautta, on maailma 

jatkuvassa muutoksen tilassa. Näin maailman rakenne muuttuu uusien osien aktualisoitumisen myötä, 

eikä se koskaan säily samana kahden eri hetken välillä. (PR, 32, 286.) Universumi siis ikään kuin luo 

itsensä uudestaan jokaisessa luovuuden instanssissa (PR, 245).  
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Tällä tavalla maailma ja sen osat ovat osa itsensä, toistensa ja koko maailman prosessia. Jumalalla on 

myös oma osuutensa tässä maailman ja sen osien prosesseissa. Prosessifilosofiassa ja -teismissä 

jumala on nimittäin samalla tapaa vastavuoroinen, kuin muut oliot. Jumala onkin osana muiden 

olioiden yhteenliittymisprosesseja, mutta samalla myös maailmalla on vaikutus hänen 

muotoutumiseensa. Whiteheadin mukaan jumalan rooli suhteessa maailma prosessiin on se, että hän 

antaa lähtölaukauksen uusien aktuaalisten entiteettien syntymiseen (Desmet ja Irvine 2018, luku 6). 

Whitehead painottaakin jumalan vastavuoroisuutta maailman kanssa, jossa ei klassisen teismin 

tapaan vain jumala vaikuta maailmaan, vaan myös maailma vaikuttaa jumalaan. Jumalan luonne 

näyttäytyy tämän vastavuoroisuuden myötä kaksinaisena: hänen alkukantainen (primordial) 

luonteensa selittää hänen vaikutuksensa suhteessa maailman olioihin, kun taas hänen seuraannollinen 

(consequent) luonteensa esittelee maailman vaikutusta häneen. Tämän luonteen kaksinaisuuden 

pohjalta jumala kasvaa maailman kanssa ja maailma aktualisoituu jumalan vaikutuksesta. (PR, 31.)  

Tämä Whiteheadin käsitys jumalan kaksinaisesta luonteesta johtaakin myös hyvin erilaiseen 

käsitykseen jumalan voimasta, kuin klassisessa teismissä; kun klassisessa teismissä jumala yksin luo 

maailma ottamatta itse vaikutteita siitä, niin prosessiteismissä jumala ei ole ainoa maailman 

luomiseen vaikuttava tekijä, vaan myös luodut oliot osallistuvat maailman syntymiseen, sekä myös 

vaikuttavat jumalaan. Whiteheadin ajatus maailman prosessiluontoisuudesta löytyy myös 

Hartshornelta (1984, 44–45), joka painottaa hänen tapaansa jumalan ja maailman vastavuoroisuutta. 

Hartshorne näkeekin Whiteheadin tavoin, että luodut oliot osallistuvat jumalan muodostumiseen 

kasvattamalla toiminnallaan hänen seuraannollista luonnettaan, ja samalla jumala vaikuttaa luotujen 

toimintaan ohjaamalla heidän toimintaansa antamalla heidän päätöksilleen vaihtoehtoja. Näin ollen 

sekä jumala että luodut oliot näyttäytyvät prosessiluontoisina, eivätkä ole passiivisia, kuten klassisen 

teismin luodut oliot ovat.  

1.2.2 Jumala alkutavoitteen antajana, ei determinoivana 

Jumalan rooli aktuaalisten entiteettien muodostumisessa on antaa lähtökohta sille, mitä tyydyttymistä 

kohti kunkin entiteetin prosessi kulkee. Aktuaalisten entiteettien muodostumisen prosessit 

määräytyvät nimittäin kahden eri kausaation, aiheuttavan syyn (efficient cause) ja päämääräsyyn 

(final cause)14, myötä. Näistä aiheuttava syy muodostuu aikaisemman maailman pohjalta 

objektiivisesta datumista, eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisempi maailma määrää pohjan 

uuden entiteetin syntymisen lähtökohdalle. Uuden entiteetin on vaikuttavan syyn myötä seurattava 

annetusta menneisyydestä. Päämääräsyy taas ei ole ulkoisen maailman määräämä, vaan subjektin 

                                         
14 Whitehead käyttää Aristoteleen termistöä, minkä vuoksi syntyy samankaltaisuutta Akvinolaisen termien kanssa.  
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itsensä määräämä. Subjekti siis itse määrittää subjektiivisen tavoitteen sille, mitä tyydyttymistä se 

tulee tavoittelemaan. Päämääräsyy on näin kulkemista kohti tiettyä tyydyttymistä annetun 

aiheuttavan syyn perustalta. Toisin sanoen prosessin aikana liikutaan kohti sitä, mikä yksilöstä on 

tulossa, niiden mahdollisuuksien pohjalta, jotka aktuaalinen maailma tarjoaa. (PR, 87, 150.) 

Jumalan rooli yhteenliittymisen prosessissa tulee esille päämääräsyyn yhteydessä. Hartshornen 

mukaan nimittäin jumalan rooli yhteenliittymisen prosessissa on antaa prosessin päämääräsyylle 

alkusysäys, eli alkutavoite (initial aim). Jumala ei kuitenkaan määritä prosessia tai päämääräsyytä 

täysin, vaan alkutavoite tarkoittaa sitä, että jumala antaa subjektille vaihtoehdot, joiden pohjalta se 

muodostaa päämääräsyynsä. (Viney 2020, luku 9.) Jumala ei siis alkutavoitteellaan täysin määrää, 

miten entiteetti tulee aktualisoitumaan, vaan jumalan antama tavoite sisältää määräytymättömyyttä, 

jonka entiteetit voivat realisoida itse muodostamalla oman subjektiivisen tavoitteensa. (PR, 224.) Ja 

näin jumalan rooli maailman muodostumisessa on huomattavasti vähemmän determinoiva, kuin 

klassisessa teismissä. Onkin hyvä huomata, että vaikka myös Akvinolainen omaa käsityksen 

jumalasta kaikissa olioissa esiintyvänä vaikuttavana kausaationa, on hänen näkemyksensä jumalan 

roolista paljon determinoivampi, kuin Whiteheadin ja Hartshornen, joilla aktuaalisella entiteetillä 

säilyy aito kyky vaikuttaa tulevaisuuteensa.  

Tämä prosessiteismin käsitys jumalan roolista ei determinoivana vaikutuksena johtaa myös eroihin 

luomisen ja vapauden konseptien kohdalla verrattaessa klassiseen teismiin. Ensinnäkin, kun 

klassisessa teismissä jumala näyttäytyy ainoana lähtökohtaisesti luomiseen kykenevänä oliona, 

prosessiteismissä luominen kuuluu kaikille entiteeteille vaikuttavan sekä päämääräkausaation kautta. 

Tätä kykyä vapaaseen luomiseen ei edes jumala voisi ottaa niiltä pois (Viney 1985, 31–32). Luovuus 

ei näin kuulu vain jumalan kykyihin, vaan jokaisella oliolla maailmassa on kyky luoda: 

yhteenliittymisen prosessin alku perustuu jumalan antamaan alkutavoitteeseen, mutta tämän jälkeen 

prosessin loppuun vieminen on kiinni entiteetin itseluomisesta (PR, 224–225).  

Onkin tärkeää huomata, että luominen ei prosessiteismissä, eikä myöskään Whiteheadilla, vaadi 

tietoisuutta, vaan kaikissa aktuaalisissa entiteeteissä on välttämättä luovuutta (PR, 88, 213). 

Luovuutta tapahtuu jokaisessa uuden aktuaalin aktualisaation prosessissa, kun asetetaan 

subjektiivinen tavoite, mitä kohti prosessi kulkee.  Tämä luovuuden tavoite ja päämäärä voi olla hyvin 

eri tasoinen riippuen aktuaalisesta entiteetistä, ja näin jokainen luovuuden tapahtuma ei välttämättä 

vaadi tietoisuutta. Esimerkiksi hyvin alhaisen tason toiminta, kuten kärpästen hakeutuminen raadon 

äärelle tai kasvien suuntautuminen valoa kohti on luovaa, mutta ei tietoista toimintaa. Toisaalta 

luovuuden tuottama toiminta voi olla myös hyvin korkean tason toimintaa, kuten esimerkiksi taiteen 

luomista. (PR, 33.) Luovuus ei kuitenkaan ole täysin rajoittamatonta, vaan se vaikuttavan kausaation 
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kautta pohjautuu aina subjektin kokemaan maailmaan prosessin hetkellä. Näin luovuus ei voi toimia 

täysin ilman ehtoja tai rajoja, vaan sen potentian pohjalta, joka maailmassa sijaitsee. (PR, 65.) 

Jokaisella aktuaalisella entiteetillä on osuutensa maailmassa sijaitsevaan luovuuteen myös sitä kautta, 

että ne seuraavien aktuaalien luovuuden edellytys. Kun aktuaalinen entiteetti muuttuu 

objektifikaation kautta osaksi muita maailman itseluomisen prosesseja, on se lähtökohtana muiden 

aktuaalien subjektiivisen tavoitteen asettamisen lähtökohdille. (PR, 85.) Eli tiivistetysti voi todeta, 

että prosessiteismissä voimaa luoda ei ole vain jumalalla, kuten klassisessa teismissä, vaan jokaisella 

aktuaalisella entiteetillä on välttämättä oma roolinsa maailman muodostumisessa sekä oman että 

muiden aktuaalien prosessien kohdalla. 

Tämä prosessiteismin klassisesta teismistä eroava käsitys siitä, kenellä on kykyä luoda, johtaa myös 

erilaiseen käsitykseen jumalan kaikkivoipaisuudesta näiden perinteiden välillä. Kun klassisen teismin 

mukaan jumala on ainoa olio, jolla kyky luoda lähtökohtaisesti on, niin Whiteheadin, ja 

prosessiteistien yleensä, mukaan, jumala ei näyttäydy kaikkivoipana samassa mielessä, sillä 

prosessiteismissä jumala ei ole ainoa entiteetti, jolla on voimaa luoda. Koska kaikissa aktuaaleissa 

maailmassa on jonkin tasoista voimaa ja vapautta luoda itseluomisen kautta, ei jumala ole ainoa olio, 

joka luonnostaan kykenee käyttämään luovaa voimaa. Tämä myös johtaa siihen, että jumalalla ei voi 

olla voimaa täysin determinoida mitään asiatilaa maailmassa, toisin kuin klassisen kaikkivoipuuden 

käsityksen mukaan. (Desmet ja Irvine 2018, luku 7.) Lisäksi, koska kaikissa aktuaalisissa entiteeteissä 

on voimaa luoda itseluomisen muodossa, on niillä myös lähtökohtaisesti vapautta, joka ei rajoitu vain 

korkeamman asteen olioille, vaan voimaa on kaikessa atomeista ihmisiin. Yhteenliittymisen luova 

prosessi onkin aina peräisin vapaasta lähtökohdasta ja sillä on vapaa lopputulos. (PR, 47, 88.) Tämä 

kaikessa sijaitseva vapaa luovuus on pohjana sille, miksi prosessiteismin mukaan maailmassa 

sijaitsee epätäydellisyyttä, eli miksi maailmamme ei ole paras mahdollinen maailma; kaikki mitä 

aktualisoituu ei ole välttämättä hyviä asioita, sillä se ei ole täydellisen hyvän ja viisaan olion luomaa. 

Vapaus tuo mukanaan myös vastuun. Tämä koskee erityisesti ihmisiä, jotka ovat korkeimman tason 

olioita. (PR, 46–47.)  

Hartshorne Whiteheadin käsitystä jumalan voimasta mukaillen muodostaa käsityksen prosessiteismin 

ja klassisen teismin jumalan voiman eroista. Hänen mukaansa prosessiteismin jumalan voima on 

suostuttelevaa, kun taas klassisen teismin jumalan voima on pakottavaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että prosessiteismin jumalalla ei ole kykyä pakottaa olioita toimimaan jollain tietyllä tavalla, 

vaan hän pyrkii tavoitteisiinsa vain suostuttelun kautta. Suostuttelu tarkoittaa sitä, että jumala antaa 

vaihtoehtoja olioiden päätösten pohjalle, ja näin pyrkii ohjaamaan olioita kohti hyviä päätöksiä. Mutta 

koska luodut oliot ovat itsenäiseen luomiseen kykeneviä, eivät he aina toimi tämän suostuttelun 
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mukaisesti, vaan toimivat jumalan tavoitteiden vastaisesti. (Viney 1985, 31–33.) Eli, kun 

Akvinolaisen jumala kykenee pakottamalla yksipuolisesti määräämään esimerkiksi, että Sokrates 

istuu, ei prosessiteismin jumala näin pysty tekemään, vaan hän voi vain alkutavoitteen kautta pyrkiä 

saamaan hänet istuutumaan. Se, seuraako Sokrates jumalan tahtoa vai ei, on hänestä itsestään kiinni. 

Tämä käsitys on perustana myös prosessiteismin vastauksena pahan ongelmaan, eli 

prosessiteodikeaan, jota tarkastellaan lähemmin luvussa 2. Lähtökohtana prosessiteodikeassa 

kuitenkin on se, että koska luotujen olioiden ei ole pakko toimia jumalan tahdon mukaan, syntyy 

mahdollisuus pahaan hyvän jumalan luomassa maailmassa: vapaat, omaa voimaa sisältävät oliot eivät 

aina seuraa jumalan suostuttelua, vaan tekevät siitä huolimatta pahoja tekoja (Viney 1985, 34). Eli 

kun klassisen teismin kaikkivoipa jumala kykenee puuttumaan halutessaan esimerkiksi murhiin, niin 

prosessiteismin jumala ei kykene. Prosessiteismin jumala voi pyrkiä suostuttelemaan murhaa 

hautovaa ihmistä luopumaan aikeistaan, mutta ei häntä yksipuolisesti estää tekoaan tekemästä. 

1.2.3 Jumalan kaksi luonnetta  

Kuten edellä tuotiin esille, klassinen teismi näkee jumalan olevan täysin aktuaalinen, eikä lainkaan 

potentiaalinen olio, johon ei puhtaana aktuaalina kuulu lainkaan muutosta tai tunteita. Whitehead 

vastakohtaisesti näkee jumalan olevan näitä molempia, sekä aktuaalinen että potentiaalinen. Tämä 

käsitys perustuu jo edellä esiteltyyn näkemykseen jumalan luonteen kaksiosaisuudesta, jossa toinen 

puoli on hänen alkukantainen ja toinen hänen seuraannollinen luonteensa. Jumala on alkukantaisen 

luonteensa myötä täysin ääretön, vapaa, täydentynyt, alkukantainen, ikuinen, rajallisesti aktuaalinen, 

eli osittain potentiaalinen ja tiedostamaton. Mutta samalla hän on seuraannollisuutensa vuoksi 

määräytynyt, täydentymätön, seuraannollinen, ikuisesti oleva, täysin aktuaalinen ja tietoinen. (PR, 

345.) Näin ollen Whiteheadin jumala eroaa merkittävästi klassisen teismin jumalasta, joka ei täyden 

aktuaalisuutensa vuoksi ole vastavuoroisessa suhteessa maailmaan, eikä lisäksi kykene kehittymään 

tai vaikuttumaan maailmasta. 

Jumalan alkukantaiseen luonteeseen kuuluu kaikki maailman ikuiset potentiat, ikuiset objektit, yhteen 

liitettynä. Tämä yhteenliittymä on ajaton aktuaali, joka toimii luovuuden pohjana, ja näin 

mahdollistaa aktuaalisten entiteettien syntymisen, eli yhteenliittymisen prosessin. Tämän ajattoman 

aktuaalin kautta jumala antaa pohjan subjektiiviselle tavoitteelle, minkä myötä aktuaalisten 

entiteettien vapaa luomisen prosessi voi alkaa. Jumala näin alkukantaisen luonteensa kautta osallistuu 

aktuaalisten entiteettien syntymiseen. (PR, 32, 87–88, 344.) 

Jumalan seuraannollinen luonne taas tarkoittaa sitä, että aktuaaliset entiteetit vaikuttavat häneen, eli 

aiheuttavat hänessä muutosta. Koska jumala ei ole metafyysisten periaatteiden ulkopuolella, on myös 
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hänen noudatettava maailmassa sijaitsevia relatiivisuuden periaatteita, minkä vuoksi hänen tulee 

reagoida maailmaan, kuten maailman myös häneen. Tämä relatiivisuus suhteessa maailmaa 

näyttäytyy siinä, että jumala objektifioi luonnossaan koko maailman; maailmassa sijaitsevat 

aktuaaliset entiteetit ovat saaneet alkutavoitteen jumalalta, josta heidän luovuutta sisältävät 

aktualisaation prosessit ovat saaneet alkunsa. Alkutavoitteesta alkunsa saaneet yhteenliittymisen 

prosessien luomat aktuaalit lopulta prosessin päätteeksi objektifikoituvat ja näin päätyvät osaksi 

hänen seuraannollista luonnettaan. Koska maailma kehittyy jatkuvasti luovuuden prosessien myötä, 

myös jumalan seuraannollinen luonne kasvaa. Ja näin myös jumala on luovuuden tuote, joka muuttuu 

ja kasvaa jokaisen yhteenliittymisen prosessin myötä. (PR, 87–88, 345.)  

Hartshornen mukaan tämä jumalan muuttuvaisuus ei ole uhka jumalan mahtavuudelle, toisin kuin 

Akvinolainen ja muut klassisen teismin kannattajat uskovat. Jumala voikin hänen mukaansa olla 

edelleen kaikkein mahtavin olio, vaikka hän kykenisikin muutokseen. Näin klassisen teismin 

ensisijaisen tärkeä vaatimus jumalan mahtavuudesta säilyy, vaikka hän ei olisikaan puhdas aktuaali. 

(Hartshorne 1984, 2.) Hartshornelle jumalan täydellisyys ei näin vaadi sitä, että hän olisi täysin 

aktuaalinen, vaan jumalasta tekee kaikkein mahtavimman se, että hän on mahtavuudessaan minkään 

toisen olion ylittämättömissä. Jumala on siis kaikkein mahtavin olio, eikä mikään luotu olio voi ylittää 

hänen voimaansa. Tämä tapa ymmärtää mahtavuus ei ole este jumalan muuttuvaisuudelle, sillä vaikka 

mikään muu ei voi mahtavuudessaan ylittää jumalaa, voi jumala kuitenkin ylittää itsensä. Koska 

jumalan seuraannollinen luonne ei ole täysin aktuaalinen, vaan se kasvaa luotujen olioiden toiminnan 

myötä, jumala kasvaa jatkuvasti mahtavuudessaan, ja näin ylittää jatkuvasti itsensä niin tehdessään. 

(Viney 1985, 35–36.) Toisin sanoen, kun Akvinolainen luvussa 1.1.2 totesi, että jumala ei voi 

muuttua, sillä täydellinen ei voi enää kasvaa täydellisemmäksi, niin Hartshorne vastakohtaisesti näkee 

tilanteen olevan juurikin tämä; jumala on täydellisin olio, joka kasvaa kokoajan täydellisyydessään. 

Tällä tavalla prosessiteismin mukaan luonnostaan vapaat luodut oliot kasvattavat jumalaa, sekä 

jumalassa olevia hyviä ominaisuuksia, eli täydellisyyksiä. Kun luodut oliot tekevät päätöksiä ja 

valintoja, kehittävät ne myös samalla itseään, ja näin lisäävät itsessään olevien hyvien ominaisuuksien 

arvoa ja määrää. Tämä kehitys luoduissa olioissa välittyy jumalaan hänen seuraannollisen luontonsa 

kautta ja kasvattaa hänen täydellisyyttään. (Viney 1985, 32, 36.) Esimerkiksi ihmiset voivat tulla 

kouluttautumisen myötä viisaammiksi tai lapsen saamisen myötä myötätuntoisemmaksi. Ja koska 

maailmassa oleva täydellisyys kuuluu jumalaan, kasvaa tällöin myös jumalan viisaus ja 

myötätuntoisuus. Tällä tavalla jumala ylittää jatkuvasti aikaisemman itsensä 

täydellisyydessään. Jumala siis on edelleen kaikkein mahtavin olio, kuten Akvinolainen vaatii, mutta 

ei muuttumaton, kuten klassisessa teismissä uskotaan.   
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Whiteheadin näkemys jumalasta muuttuvaisena tuo myös mukanaan prosessiteismiin klassisesta 

teismistä poikkeavan käsityksen jumalan kaikkitietävyydestä. Kun klassisessa teismissä jumala 

nähdään kaikkitietävänä siinä mielessä, että hän tietää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, on 

tapahtunut ja tulee tapahtumaan yhdessä välittömässä ajanhetkessä, niin prosessiteismissä jumalan 

tietämys näyttäytyy alati kasvavana. Tämä jälleen perustuu prosessiteismin käsitykseen luotujen 

olioiden kyvystä toimia vapaasti. (Viney 1985, 36–37.) Hartshornen mukaan Jumala ei näe kaikkia 

tapahtumia yhtenä aktuaalisena ajanhetkenä, vaan hän näkee kaikki potentiaaliset tapahtumat, jotka 

voisivat aktualisoitua. Jumala näin kykenee näkemään tapahtumien mahdolliset seuraukset, mutta ei 

koskaan niiden aktuaalista seurausta, ennen kuin se on jo tapahtunut. Eli jumala tietää kaikki tavat, 

joilla jokin potentiaalinen voi aktualisoitua, mutta ei tiedä, mikä näistä vaihtoehdoista tulee 

toteutumaan; hän ikään kuin näkee mahdollisia maailmoja, mutta ei tiedä mikä maailma aktualisoituu, 

ennen kuin se aktualisoituu. (Viney 1985, 31.)  

Se, mikä jumalan näkemistä vaihtoehtoisista potentioista lopulta aktualisoituu, perustuu luotujen 

olioiden vapaaseen valintaan. Jumala voi esimerkiksi nähdä junaan kiirehtivän henkilön A, sekä 

vaihtoehtoisia tapoja siitä, miten tämä tilanne voisi ratketa: joko A päättää juosta, ja näin ehtii junaan, 

tai A voi päättää olla juoksematta, jolloin hän tulee myöhästymään junasta. Jumala näin tuntee kaikki 

mahdollisuudet, mutta ei sitä, mitä A päättää tehdä. Tämä ei kuitenkaan rajoita 

Jumalan kaikkitietävyyttä, sillä edes Jumalalle ei ole mahdollista tietää sitä, miten 

jokin potentia aktualisoituu, ennen kuin se aktualisoituu (Viney 1985, 31). Jumala on näin myös 

prosessiteismin mukaan kaikkitietävä, vaikkakin kaikkitietävyys tässä perinteessä käsitetään eri 

tavalla, kuin klassisessa teismissä: hänellä on täydellinen erehtymätön tieto siitä, mikä on aktuaalista 

ja mitä potentiaaleja on olemassa, eli hän tietää kaiken, minkä voi tietää (Hartshorne 1948, 124–125). 

Ja näin, toisin kuin klassisessa teismissä, jumalan kaikkitietävyys kasvaa, eli muuttuu, luotujen 

olioiden vapaan toiminnan kautta (Hartshorne 1984, 27).   

Koska prosessiteismi hylkää klassisen teismin näkemyksen jumalan kaikkitietävyydestä, johtaa tämä 

siihen, että on tässä perinteessä myös hylättävä klassisen teismin näkemys jumalasta ajan 

ulkopuolella. Kuten edellä tuotiin esille, klassisessa teismissä jumala käsitetään ajan ulkopuolella 

olevaksi olioksi, joka näkee kaiken kuin yhdessä samassa ajanhetkessä ilmenevässä nykyisyydessä. 

Prosessiteismissä jumalan tapa olla ajassa nähdään toisin; maailmaa ei voi nähdä yhtenä valmiina 

kokonaisuutena, sillä se on alati kasvava prosessi. Prosessiteismin näkökulmasta maailmaa ei näin 

voi katsoa, kuin karavaania tornin huipulta, vaan maailma on kuin alati kasvava 

jatkumo. (Viney 2020, luku 2.) Jumala ei siis näe kaikkea jo valmiina, vaan hänen tietämyksensä 

kasvaa: kun syiden ja seurausten jatkumoon ilmestyy uusi aktualisoitunut tapahtuma, eli heti kun 
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tulevaisuus muuttuu nykyisyydeksi, jumala näkee tuon aktualisoituneen tapahtuman (Viney 1985, 

30). Prosessiteismin jumala on näin ajallinen olio, joka kasvaa ja muuttuu ajan kuluessa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että jumala ei olisi ikuinen, eli olemassa ilman alkua ja loppua, vaan 

prosessiteismin mukaan jumala on ikuisesti alati kasvava olio (Viney 2020, luku 4.2). 

Tämä jumalan kaksinapaisuus onkin merkittävässä roolissa Hartshornen filosofiassa. Hänen 

keskeisimpiä käsitteitänsä onkin käsitys jumalan kaksoistranssendenssista (dual transcendence), 

jossa jumala nähdään omaavan kaksi eri puolta. Tämä käsite perustuu Whiteheadin teoriaan jumalasta 

kaksiluontoisena, mutta kaksoistranssendenssi hiotumpana teoriana on Hartshornen käsialaa. 

(Hartshorne 1984, 45.) Yksinkertaisesti tarkasteltuna kaksoistranssendenssissa on kyse siitä, että 

jumala nähdään omaavan sekä klassisen teismin hänelle osoittamat ominaisuudet että niiden 

maallisiksi nähdyt vastakappaleet. Näin jumala näyttäytyy prosessiteismissä absoluuttisena, luojana, 

äärettömänä ja välttämättömänä, mutta myös vastakohtaisesti suhteellisena, luotuna, äärellisenä ja 

kontingenttina. (Viney 1985, 38.)  

1.2.4 Ikuinen maailma  

Jumalan luonteen ohella Whiteheadilla on Akvinolaisesta ja muista klassisen teismin kannattajista 

eroava käsitys maailmasta ja sen luonteesta. Tämän eriävän käsityksen pohjana on Whiteheadin 

näkemys aika-avaruudessa sijaitsevista kosmisista epookeista. Whiteheadin mukaan kosminen 

epookki on laajin maailmamme muodostava osa, johon kuuluvat kaikki aktuaalisen universumimme 

osat. Kosmista epookkia laajempi on vain oman universumimme rajat ylittävä ekstensiivinen 

jatkumo, joka on ollut olemassa ja tulee olemaan ikuisesti. (PR 91, 96–97.) Tämä aktuaalinen 

kosminen epookkimme ei näin olekaan ainoa epookki, joka on koskaan ollut olemassa, vaan se on 

osa ikuista kosmisten epookkien jatkumoa (PR, 66). Jokainen epookki on näin ajallisesti äärellinen, 

eli omaa sekä alun että lopun. Lisäksi jokainen epookki on itsenäinen kokonaisuus, joka omaa omat 

erityiset ominaisuutensa, jotka sijaitsevat kunkin epookin sisällä. Nämä erityiset ominaisuudet 

koostuvat spesifeistä geometrisistä relaatioista ja elektromagneettisista ominaisuuksista. Näiden 

ominaisuuksien myötä jokaiseen epookkiin syntyvät omat maailmanjärjestyksensä sekä omat 

luonnonlait. (PR, 91, 97–98.) Kuitenkin myös ekstensiivisellä jatkumolla on ominaisuuksia, jotka 

välittyvät jokaiseen erilliseen kosmiseen epookkiin. Nämä yleiset kaikkien epookkien jakamat 

ominaisuudet sisältävät ekstensiivisen yhteyden, osien ja kokonaisuuksien sekä geometristen 

elementtien totuudet. (PR, 96–97.)  

Koska Whitehead näkee aika-avaruuden koostuvan kosmisten epookkien äärettömästä jatkumosta, 

johtaa tämä erilaiseen käsitykseen klassisen teismin kanssa maailman luonteesta. Nimittäin, kun 
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perinteisesti teistit ovat käsittäneet maailman rajalliseksi kokonaisuudeksi, jolla on alku ja loppu, niin 

Whiteheadin mukaa maailma on jumalan ohella ikuinen. Ikuinen jatkumo on Whiteheadin mukaan 

läsnä aina, kun jotakin aktualisoituu, oli kyse mistä kosmisesta epookista tahansa. (PR, 66.) 

Prosessifilosofian mallissa onkin välttämätöntä, että sekä jumala että maailma ovat ikuisia, sillä kuten 

jumalan kaksinaisen luonteen kohdalla kävi ilmi, jumalalla on roolinsa maailman luomisessa ja 

maailmalla jumalan luomisessa.  

Tämä näkemysero maailman luonteesta johtaa myös merkittävään eroon siinä, miten prosessiteismi 

ja klassinen teismi ymmärtävät jumalan maailman luomisen tapahtuneen. Klassisen teismin mukaan 

jumala on luonut maailman ex nihilo, eli tyhjästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen 

universumiamme on sijainnut tila, jossa ei ole ollut mitään, ja jumala on luonut maailman tästä ei-

entiteetistä, eli ei-mistään. Jumala ei siis ole vain muokannut olemassa olevaa materiaa, vaan luonut 

tämän materian tyhjästä. (Davies 2014, 111–112.) Whitehead ei tähän luomiseen tyhjästä usko. 

Ensinnäkin hänen mukaansa ei-mitään ei ole asia, jota edes voisi olla olemassa (PR, 224). Lisäksi 

jumala ei ole voinut luoda maailmaa tyhjästä, sillä tällöin jumala näyttäytyisi olevan olemassa ennen 

maailmaa. Mutta koska jumala ja maailma vaativat toisiaan vastavuoroisuutensa vuoksi, on jumala 

olemassa aina vain maailman kanssa. Whiteheadin mukaan jumalan luominen ei olekaan luomista ex 

nihilo, vaan luomista kaaoksesta. Hänen mallissaan jokainen ikuisessa ekstensiivisessä jatkumossa 

toisiaan seuraava kosminen epookki syntyy kaoottisesta epäjärjestyksestä, joka on seurausta edellisen 

epookin tuhoutumisesta. Näin universumit epookkeina eivät synny tyhjästä, vaan edellisen 

universumin olemassa olevista jäänteistä, vaikkakin nämä jäänteet ovat järjestäytymätöntä kaaosta.  

Jumala on siis ikuinen olio, joka transsendoi yli vaihtuvien epookkien, mutta myös maailma on 

ikuinen jatkumo, eikä universumi, joka syntyy ja tuhoutuu jumalan tahdosta. (PR, 93–95.)  

Prosessiteismissä jumalan ja maailman vuorovaikutuksellinen suhde on johtanut panenteistisen 

maailmankuvan omaksumiseen. Panenteistisessa mallissa maailma näyttäytyy osana jumalaa, mutta 

toisin kuin panteismissa, jumala ei ole sama asia, kuin maailma. Toisaalta jumala ei myöskään ole 

täysin irrallinen maailmasta, kuten klassisessa teismissä, vaan panenteismin mukaan maailma on osa 

jumalaa siinä mielessä, että se on ikään kuin jumalan sisässä. Hartshorne vetääkin analogian mielen 

ja ruumiin, sekä jumalan välille: hänen mukaansa maailma on kuin jumalan ruumis, joka koostuu 

kaikista luoduista olioista, kuten ruumis koostuu atomeista. Koska jumala ei kuitenkaan ole sama 

asia, kuin maailma, on maailman ulkopuolelle jäävä osa ikään kuin jumalan mieli. (Viney 2020, luku 

5.) Tämän analogian kautta voisikin nähdä jumalan edellä esitellyt kaksi luonnetta sielun ja ruumiin 

roolissa siten, että jumalan seuraannollinen luonne näyttäytyy jumalan ruumiina ja hänen 

alkuperäinen luonteensa sieluna.  
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1.2.5 Objektiivinen kuolemattomuus ja jumalan hyvyys 

Yksi tapa, jolla prosessiteismi merkittävästi eroaa klassisesta teismistä, on näiden kahden perinteen 

erot käsityksissä kuolemanjälkeisestä elämästä. Akvinolaisen ja muiden klassisten teistien mukaan 

ihmisten sielut jatkavat olemistaan myös kuoleman jälkeen. Klassisesti ymmärrettynä ihmiset 

muodostuvat materiasta ja sielusta, ja tämä sielu kykenee selviytymään ruumiin kuoleman jälkeenkin, 

sillä sielut eivät voi tuhoutua. (Davies 2014, 133.) Yksilöt voivat näin kokea oman kuolemanjälkeisen 

elämänsä, eli luoduilla on prosessiteismin termistön mukaisesti subjektiivinen, henkilökohtaisesti 

koettu kuolemattomuus15. Prosessiteismissä taas käsitystä sielujen kuolemattomuudesta ei ole, mutta 

luodut kuitenkin säilyvät kuoleman jälkeen objektiivisessa kuolemattomuudessa jumalan 

seuraannollisessa luonteessa. Objektiivinen kuolemattomuus on kuitenkin objektiivista, eli sitä ei voi 

itse kokea. (PR, 215.)   

Whitehead tuomitseekin klassisen teismin käsityksen subjektiivisesta kuolemattomuudesta 

mahdottomuutena. Nimittäin hänen mukaansa kehityksen johtaminen vääjäämättä yksilön 

tuhoutumiseen ja kaiken tutun ja rakkaan menettämiseen entiteettien saavuttaessa tyydyttymisen ja 

menettäessään aktuaalisuutensa, on empiirinen totuus. Kuitenkin, vaikka tämä subjektiivisessa 

mielessä tuhoutuminen on vääjäämätöntä, säilyvät silti kaikki entiteetit objektiivisessa 

kuolemattomuudessa. Nimittäin jokainen entiteetti säilyy toisten aktuaalisten entiteettien 

yhteenliittymisen prosessin pohjana objektifikaation kautta, eikä näin täysin katoa. (PR, 84, 340.) 

Tämä objektiivinen kuolemattomuus kuitenkin vaatii jumalan, ja erityisesti hänen seuraannollisen 

luonteensa; ilman alati kasvavaa jumalaa ja hänen seuraannollista luonnettaan, jossa kaikki 

objektifikoituneet entiteetit voivat säilyä ikuisesti niiden aktualisaation prosessin päätyttyä, 

säilyminen tuhoutumisen jälkeen ei olisi mahdollista (PR, 347). 

Kaikki edellä esitellyt jumalan ominaisuudet, jotka näyttäytyvät sekä Whiteheadin 

prosessifilosofiassa että prosessiteismissä, johtavat käsitykseen jumalasta hyvänä ja luotuja olioita 

rakastavana oliona. Kuten aikaisemmin mainittiinkin, tämä jumalan hyvyys on se lähtökohta, jota 

pidetään prosessiteismissä ensisijaisena jumalan ominaisuuksia määriteltäessä, kun taas klassisessa 

teismissä ensisijaisena näyttäytyi jumalan täydellisyys ja mahtavuus. Whiteheadilla jumalan 

seuraannollisen luonteen mahdollistamalla objektiivisella kuolemattomuudella on kuitenkin erityinen 

rooli hänen hyvyytensä ja rakkautensa näyttäytymisessä. Nimittäin kun objektiivisen 

                                         
15 Vaikka tarkastelemani prosessiteistit eivät juurikaan käytä termiä subjektiivinen kuolemattomuus, olen silti päättänyt 

itse käyttää termiä, sillä se kuvaa hyvin vastakohtaisuutta objektiivisen kuolemattomuuden kanssa. Termi 

henkilökohtainen kuolemattomuus (personal immortality) prosessiteismin kontekstissa taas on käytössä (ks esim. 

Hartshorne 1970, 121.) 
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kuolemattomuuden kautta jumala voi mahdollistaa sen, että mitään ei koskaan todella tuhoudu, vaan 

kaikki säilyy hänen luonnossaan objektifikaation kautta, hän voi tuoda elämäämme merkitystä. 

Jumala nimittäin mahdollistaa objektiivisen kuolemattomuuden kautta, että toiveemme toimintamme 

merkityksellisyydestä maailmassa toteutuu. Vaikka me ja toimintamme tuhoutuu menettämällä 

aktuaalisuutensa, jumala kuitenkin säilyttää sen ikuisesti objektiivisessa kuolemattomuudessa, ja näin 

hyvä jumala antaa meidän elämiimme tarkoituksen. Lisäksi jumalan hyvyys näyttäytyy siinä, että hän 

myös kykenee seuraannollisen luontonsa kautta empatiaan, mihin klassisen teismin jumala ei kykene. 

Nimittäin jumala kykenee myös toimimaan objektifikaation kautta kanssakärsijänä, joka tuntee 

jokaisen ilon ja surun maailmassa, eli näin kokemaan empatiaa luomaansa kohtaan. Lisäksi Jumalan 

hyvyys näyttäytyy myös siinä, että hän on kärsivällinen suhteessa maailmaan. Hän ei vasusta 

luomisen luovaa tai tuhoavaa voimaa omalla voimallaan, vaan säilyttää kaiken, ja vain pyrkii 

johdattelemaan sitä kohti näkemystänsä totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä. (PR, 345–346, 350–

351.) 

Whiteheadin mukaan perinteisesti jumalan luonteenlaatu ymmärretäänkin todella väärin. 

Kristinuskon perinteen kehityksen myötä on syntynyt kuva jumalasta mahtavana hallitsijana, 

moraalisuuden ruumiillistumana ja perimmäisenä filosofisena periaatteena, liikkumattomana 

liikuttajana. Whiteheadin mukaan jumala kuitenkaan ei ole todellisuudessa mitään näistä kolmesta, 

vaan häntä määrittää rakkaus, eikä rakkaus ole hallitsevaa, moralisoivaa tai liikuttamatonta. (PR, 

342–343.) Hartshorne on Whiteheadin kanssa samaa mieltä siitä, että klassinen teismi johtaa 

epämiellyttävään käsitykseen jumalasta, jossa hän ei näyttäydy rakastavaisena, vaan despoottina 

(Hartshorne 1984, 11). Hartshorne näkeekin klassisen teismin jumalkäsityksen johtavan useisiin 

ongelmiin, jotka prosessiteismi välttää. Erityisesti hän nostaa esille pahan ongelman uhan. 

1.3 Hartshorne ja klassisen jumalan ongelmat  

Prosessiteismi määrittelee jumalan klassisesta teismistä poiketen, sillä prosessiteistien mukaan 

klassisesti ymmärretty jumala johtaa ongelmiin, jotka ovat ristiriidassa jumalan hyvyyden ja 

palvonnanarvoisuuden kanssa (Hartshorne 1984, 1–6). Tämä käy erityisen hyvin ilmi Hartshornen 

teoksesta Omnipotence and other Theological Mistakes (1984), jonka alkupuolella hän esittelee 

isoimmat ongelmat, jotka klassisen teismin mukaisesti ymmärretystä jumalasta nousee16. Olen 

                                         
16 Hartshorne kritisoi myös klassisen teismin käsitystä kuolemanjälkeisestä elämästä, vaikkakin tämä kyseinen kritiikki 

ei iskekään klassista jumalkäsitystä vastaan. Hänen mukaansa käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä, jossa joko saadaan 

palkinnoksi paikka taivaassa tai rangaistuksena päätyy helvettiin, on kaikkein selkein moralisoinnin muoto, mitä koskaan 

on kehitetty. Hartshorne kokeekin, että tämä klassinen näkemys johtaa siihen, että ihmiset eivät tee hyvää rakkaudesta 

muita kohtaan vaan palkinnon toivossa ja rangaistuksen pelossa. (Hartshorne 1984, 97-99.) Tästä syystä Hartshorne ei 
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jaotellut nämä klassisesta teismistä nousevat ongelmat kahteen kategoriaan: ongelmiin, jotka johtavat 

ristiriitaiseen kuvaan jumalan luonteesta, sekä ongelmiin, jotka nostavat uhan jumalan hyvyydelle ja 

johtavat pahimmillaan pahan ongelmaan. Näiden ongelmien ratkaisua varten onkin Hartshornen 

mukaan ymmärrettävä jumala prosessiteismin käsityksen mukaisesti. 

1.3.1 Ristiriidat klassisen jumalan luonteessa  

Ensinnäkin Hartshorne esittelee, kuinka klassisen teismin tapa ymmärtää jumalan täysin aktuaalisena, 

eli muuttumattomana, johtaa absurdiin käsitykseen jumalasta. Klassisesti ymmärrettynä jumalan 

tulee olla muuttumaton, jotta hän voisi olla täydellinen ja näin palvonnan arvoinen (Peterson et 

al. 1991, 50). Klassisen teismin mukaan tämä jumalan täydellisyys tarkoittaa sitä, että jumala on niin 

mahtava, ettei hän itse, eikä mikään muukaan, voisi olla mahtavampi. Jumala on siis täydellinen siinä 

mielessä, että mikään muu, ei edes hän itse, voi ylittää häntä mahtavuudessaan. (Hartshorne 1984,7.)   

Mutta Whiteheadin tavoin Hartshorne näkee tämän käsityksen täydellisyydestä ilman kykyä 

muutokseen absurdina, sillä vaatimusta ylittämättömästä täydellisyydestä ja täydellisyydestä kaikilla 

mahdollisilla tavoilla, ei ole metafyysisesti mahdollista tavoittaa (Hartshorne 1984,7). Klassinen 

näkemys jumalasta täydellisenä tavalla, jota hän ei edes itse voi ylittää onkin samalla tapaa 

käsittämätön, kuin käsitys kaikkein korkeimmasta numerosta: vaikka jokin numero todettaisiin 

suurimmaksi mahdolliseksi universumissa, on silti aina mahdollista konstruoida vieläkin isompi 

numero. Samalla tapaa, vaikka kuinka käsittäisimme jumalan täydellisen mahtavaksi, on mahdollista 

muodostaa ajatus jumalasta, joka olisi vieläkin mahtavampi. (Hartshorne 1984,7). Ja tällä perusteella 

Hartshorne esittää, että jumala voidaan edelleen nähdä kaikkien täydellisimpänä oliona, vaikka hän 

ei ole muuttumaton. Se, miksi jumala muuttuu, perustuu edellä esitettyyn jumalan seuraannolliseen 

luonteeseen, jossa luotujen olioiden toiminta kasvattaa häntä ja hänen mahtavuuttaan. Hartshornelle 

jumalan täydellisyys on näin alati kasvavaa ja hän jatkuvasti ylittää itsensä luotujen olioiden 

toiminnan myötä. (Hartshorne 1984, 2.) 

Lisäksi, koska klassisesti jumalan täydellisyys nähdään tarkoittavan hänen muuttumattomuuttaan, eli 

aktuaalisuutta kaikilla mahdollisilla tavoilla, johtaa tämä Hartshornen mukaan ristiriitaan hänen eri 

ominaisuuksiensa välillä. Koska klassinen jumala on täysin aktuaalinen, ei häneltä voi puuttua mitään 

täydellisyyden muotoja. Hartshorne näkee kuitenkin mahdottomana vaatimuksen siitä, että jumalalla 

on kaikki mahdolliset täydellisyydet. Hänen mukaansa nimittäin kaikki mahdolliset täydellisyydet 

                                         
itse näe tarvetta subjektiivisen kuolemanjälkeisen elämän postuloimiseen, vaan pitäytyy käsityksessään vain 

objektiivisesta kuolemattomuudesta (Hartshorne 1984, 34).  
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eivät sovi yhteen keskenään: ”jokaisessa valinnassa hylätään hyviä vaihtoehtoja, kuten jokaisessa 

taiteellisessa luomuksessa kauneuden mahdollisia muotoja on hylättävä.”17 Jumala olisi nimittäin 

voinut luoda jonkin toisen maailman, jossa olisi sijainnut hyviä arvoja, joita tässä maailmassa ei ole. 

Jos näin ei olisi, jumalalla ei olisi vapautta luoda mitä tahtoo, vaan hän loisi välttämättä aina identtisen 

maailman. Vaikka maalari maalaa tietyn taulun, ei tämä tarkoita, että hän ei olisi voinut luoda yhtä 

kaunista, mutta hyvin erilaista taulua. Jumalan on siis pitänyt maailmaa luodessaan valita, mitä 

hyvyyden, kauneuden yms. täydellisyyden muotoja maailmaansa aktualisoi, sillä on ristiriitaista 

olettaa, että hän voisi aktualisoida kaikki täydellisyyden muodot samassa maailmassa, kuten 

maalarikaan ei voi maalata tauluunsa kaikkia kauniita asioita samaan aikaan. Tästä syystä klassisen 

teismin käsitys jumalasta oliona, joka sisältää kaikki täydellisyyden muodot, on mahdoton, sillä 

kaikkia täydellisyyden muotoja ei ole mahdollista aktualisoida samaan aikaan. (Viney 1985, 35.) 

Klassisen teismin vaatimus jumalan muuttumattomuudesta johtaa myös jumalan läpäisemättömyyden 

ongelmaan: koska klassinen teismi näkee jumalan täysin muuttumattomana, on hänen oltava tämän 

perinteen mukaan myös täysin läpäisemätön. Täysi läpäisemättömyys tässä tarkoittaa sitä, että jumala 

ei kykene vastaanottamaan mitään luoduilta olioilta. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että oliot eivät voi 

mitenkään vaikuttaa jumalaan, sillä tällöin jumalassa tapahtuisi muutos. Hartshorne kuitenkin hylkää 

tämän käsityksen jumalasta läpäisemättömänä, sillä se johtaa ristiriitaan vaatimuksen jumalan 

palvonnanarvoisuuden kanssa. Nimittäin jos jumala ei kykene vastaanottamaan mitään luoduilta 

olioilta, ei hänen palvomisessansakaan ole mitään järkeä, sillä muiden olioiden kyky vaikuttaa 

jumalaan on se, mikä mahdollistaa koko jumalan palvomisen. Hartshorne kysyykin: ”Jos […] 

maailma ei kykene mitenkään osallistumaan Jumalan mahtavuuteen, kysynpähän vain, [m]iksi 

ihmeessä puhumme ’Jumalan palvomisesta,’ joka […] ei vaikutu millään tavalla meidän 

olemassaolostamme?”18 Joten miksi kukaan palvoisi jotakin, johon tämä palvonta ei voisi millään 

vaikuttaa. (Hartshorne 1984, 7–8.) Näin ollen jumala ei voi olla muuttumaton ja läpäisemätön, vaan 

hänen tulee olla kykenevä aidosti vastaanottamaa vaikutusta luoduilta olioilta. Jumalan läpäistävyys 

johtaa näin siihen, että hänessä tapahtuu aitoa luotujen olioiden aikaansaamaa muutosta, mikä on 

syynä myös jumalan kyvylle kasvaa ja ylittää itsensä. (Hartshorne 1984, 17.)   

Klassisen teismin vaatimus jumalan muuttumattomuudesta yhdessä jumalan kaikkitietävyyden 

kanssa johtaa taas determinismin vaaraan. Tämä on erityinen uhka, jos halutaan pitää kiinni luotujen 

                                         
17 ”In every choice some good possibilities are rejected, in every artistic creation possible forms of beauty are renounced.”  
18 ”If […] the world contributes nothing to the greatness of God, then I ask, [w]hat are we all doing, and why talk about 

’serving God,’ who you say, gains nothing whatever from our existence?”  
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olioiden vapaudesta19. Jumalan muuttumattomuus johtaa determinismin uhkaan sen vuoksi, että jos 

jumala on muuttumaton, silloin hänen tietonsakin on muuttumatonta. Ja jos jumala kaikkitietävänä 

tietää kaikki tapahtumat ennalta aktuaalisina, eikä vaihtoehtoisina potentioina, tällöin hän vaikuttaisi 

determinoivan nämä tapahtumat (Hartshorne 1984, 3). Selitys tälle päätelmälle on seuraava: kuten 

aikaisemmasta kävi ilmi, klassinen teismi näkee jumalan olevan täysin aktuaalinen ja ajan 

ulkopuolella. Tällöin jumalan kaikkitietävyys tarkoittaa sitä, että hän tietää kaiken, mitä on 

tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan yhdessä yhtenäisessä nykyisyyden hetkessä, eikä 

vaihtoehtoisia mahdollisuuksina. (Viney 1985, 29–31.) Koska klassisen näkemyksen mukaan jumala 

on muuttumaton, on hänen tietonsa tulevaisuuden tapahtumista myös muuttumatonta, eli luotujen 

olioiden toiminta näyttäytyy edeltä tiedettynä. Ja näin, koska jumala tietää kaiken ennalta, luotujen 

olioiden toiminta on jo ennalta päätettyä; mitä jumala tietää tapahtuvaksi ei voi olla tapahtumatta. Ja 

koska jumala kaikkitietävänä tietää kaiken, on kaikki tapahtumat maailmassa näin tapahduttava 

jumalan tiedon mukaisesti. (Hartshorne 1984, 3.) Tämä käsitys jumalan erehtymättömästä täysin 

aktuaalisesta tiedosta johtaakin deterministiseen näkemykseen luotujen toiminnasta, jossa kaikki 

näyttäytyy edeltä määrättynä.  

Peterson (et al. 1991, 60) avaa tätä determinismin uhan ongelmaa tarkemmin esimerkillä Clarencesta 

ja juustomunakkaasta. Oletetaan, että Clarence rakastaa juustomunakkaita, ja hän on päättänyt tehdä 

sellaisen seuraavana aamuna itselleen aamupalaksi. Joten on totta, että Clarence tulee tekemään 

aamupalakseen juustomunakkaan. Jumala kaikkitietävänä tietää kaiken, mikä on totta, joten hän myös 

tietää sen, että Clarence tekee aamulla juustomunakkaan. Ja koska jumalassa ei ole ajallisuutta, Hän 

on uskonut aina ikuisessa nykyisyyden hetkessään, että Clarence syö aamulla juustomunakkaan. Ja 

jos jumala tietää jotain, mikään ei voi saada häntä olemaan uskomatta tuota asiaa. Clarence ei näin 

ollen voikaan muuttaa mieltään, ja päättää olla syömättä aamupalaksi juustomunakasta ilman, että 

jumalan tieto tapahtumasta muuttuisi. Joten, koska jumala ei voi erehtyä, ei Clarence voi muuttaa 

mieltään. Clarencella ei näin ollen ole kykyä olla syömättä huomenna juustomunakasta, mikä 

tarkoittaa sitä, että Clarencen munakkaan syöminen ei ole vapaa päätös, vaan hän syö munakkaan 

välttämättä, sillä tämä on jumalan muuttumaton tieto kyseisestä tapahtumasta. Näin ollen jumalan 

kaikkitietävä ennalta tietäminen johtaa determinismiin, jossa jumala määrää ennalta kaikkien luotujen 

olioiden puolesta jok’ikisen tapahtuman. (Peterson et al. 1991, 60.) Tästä syystä prosessiteismissä 

jumalan kaikkitietävyys käsitetään absoluuttisena vain siinä mielessä, että hän tuntee kaikki 

                                         
19 kuten edellä luvussa 1.1.3 todettiin, myös klassisessa teismissä nähdään luodut oliot vapaina, eikä heidän tekonsa 

välttämättöminä. Huomionarvoista onkin, että Akvinolainen ottaa huomioon myös tämän determinismin uhan, ja esittelee 

tavan, jolla jumalan kaikkitietävyys ei johda välttämättä determinismiin vetoamalla jumalan tapaan määrätä seurausten 

syyt. Näen kuitenkin Hartshornen esille nostaman ongelman olevan relevantti tästä huomiosta huolimatta. 
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mahdolliset tavat, jolla potentia voi aktualisoida. Tällöin jumalan kaikkitietävyys ei ole 

muuttumatonta, vaan kasvaa luotujen olioiden toiminnan myötä, mikä estää determinismin uhan 

nousemisen. (Viney 1985, 36–37.)   

1.3.2 Jumalan hyvyyden kyseenalaistuminen ja pahan ongelman nousu 

Klassinen käsitys jumalasta puhtaana aktuaalisuutena, eli muuttumattomana täydellisenä oliona, 

johtaa myös Hartshornen mukaan siihen, että hänelle osoitetaan ominaisuuksia, jotka eivät tue hänen 

palvonnanarvoisuuttaan. Hartshorne ja Whitehead nostavat tämän ongelman esille seuraavasti: jos 

jumala on kaikin tavoin aktuaalinen, eikö hän ole myös aktuaalinen negatiivisissa ominaisuuksissaan? 

Eli jos jumala on kaikin puolin täysin aktuaalinen, eikö hän silloin ole täysin aktuaalinen 

täydellisyyksiensä lisäksi myös negatiivisten ominaisuuksien kohdalla? Tämä tarkoittaisi sitä, että 

jumala olisi täydellisen hyvyyden lisäksi myös täydellisen paha. (Viney 2020, luku 4.2.) Ja tämä on 

yksi perusta sille, miten klassisen teismin jumalan kohdalla pahan ongelma on mahdollista nostaa. 

Myös klassisen teismin käsitys jumalan läpäisemättömyydestä johtaa jumalan hyvyyden 

kyseenalaistumiseen. Akvinolaisen mukaan jumalalla on kyky tuntea rakkautta luotuja olioita 

kohtaan, vaikka hän kykenekään kokemaan heidän tunteitaan. Akvinolaisen mukaan jumala on siis 

hyvä, ja rakastaa kaikkea luomaansa. (Summa I,20,1–2.) Hartshorne kuitenkin huomauttaa, että 

Akvinolaisen tapa nähdä jumalan rakkaus ilman luotujen olioiden kykyä vaikuttaa häneen, 

johtaa rakkauteen ilman empatiaa,20 ilman tunnetta (Hartshorne 1984, 4).  

Hartshorne kyseenalaistaakin sen, onko jumala, joka ei kykene empatiaan luotujen olioiden tunteita 

kohtaan, todella palvonnan arvoinen (Viney 1985, 29). Hartshorne ei näekään läpäistävyyden, jota 

empatia vaatii, olevan puute jumalassa, vaan tärkeä osa häntä. (Hartshorne 1984, 8.) Klassisen teismin 

mukaan jumala, joka liikuttuu luotujen olioiden tunteista, ei ole täysin itsenäinen, mikä on heidän 

mukaansa jumalan ominaisuuksien vastaista. Jumala olisi tällöin riippuvainen muista olioista, mikä 

on klassisen teismin mukaan puute, jota palvonnan arvoisella jumalalla ei tulisi olla. 

Hartshorne kuitenkin kyseenalaistaa tämän näkemyksen; hänen mielestään jumala, joka liikuttuu 

luotujen olioiden tunteista, on enemmän palvonnan arvoinen, kuin ei liikuttuva. Hän vertaakin 

klassisen teismin näkemystä jumalasta ihmiseen, johon muiden ympärillä olevien ihmisten kärsimys 

ei vaikuttaisi. Hartshorne uskoo, että tällaista ihmistä pidettäisiin vähäisempänä ihmisenä kuin 

ihmistä, joka kykenee liikuttumaan muiden tunteista. Koska kykenemättömyys liikuttumaan muiden 

tunteista on ihmisessä puute, miksi se ei olisi puute myös jumalassa? (Viney 1985, 29.) Jumalaa ei 

                                         
20 Hartshorne (1984, 29) käyttää tässä kontekstissa jumalan kyvystä tuntea, mitä toiset tuntevat termiä sympatia 

(sympathy), mutta olen päättänyt kääntää termin empatiaksi, sillä se mielestäni paremmin kuvaa kyseistä ilmiötä. 
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tule siis prosessiteismin mukaan ymmärtää itsenäisenä ja ei liikuttuvana, vaan ymmärtävänä 

kanssakärsijänä (Desmet ja Irvine 2018, luku 7). Käsitys jumalasta liikuttumattomana on Hartshornen 

mukaan epätoivottavan lisäksi myös absurdi. Kun klassiset teistit pitävät liikuttumatonta jumalaa 

rakastavana, mutta ei kykenevänä empatiaan, näkee Hartshorne kyseessä olevan rakkautta ilman 

rakkautta, mikä on ristiriita. (Hartshorne 1984, 29–31).  

Edellä esiteltiin sitä, kuinka Hartshornen mukaan klassisen teismin mukainen käsitys jumalan 

kaikkitietävyydestä johtaa determinismin vaaraan. Tämä kaikkitietävyydessään kaikki tapahtumat 

determinoiva jumala välittää tämän lisäksi myös kuvaa jumalasta, joka ei ole hyvä ja rakastava, vaan 

tyranni, joka ei ole palvonnan arvoinen. Tämä tyrannimainen jumala määrää kaiken, sekä teot, mutta 

myös niiden ilmenemistavan. Kuten edellä kävi ilmi, Akvinolaisen vastaus ihmisen vapaaseen 

tahtoon on se, että jumala määrää teon ohella myös teon syntymisen tavan, eli onko kyseessä 

välttämätön vai kontingentti teko. Toisin sanoen jumala päättää, että Sokrates istuu, mutta hän päättää 

myös sen, että Sokrates istuutuu omasta tahdostaan. Hartshornelle Akvinolaisen tavassa on kuitenkin 

edelleen kyse tyrannimaisesta voimasta, jossa määrätään sekä teko, mutta myös se, että teko tehdään 

omasta halusta. Näin ollen jumala päättää kaikesta, jolloin luotujen olioiden, kuten ihmisten, 

päätökset ovat ennalta määrättyjä, eikä näin ihmisillä, kuten muillakaan luoduilla olioilla, ole 

ollenkaan vapaata tahtoa tai kykyä luoda itsenäisesti. (Hartshorne 1984, 10–12.)    

Kaikkitietävyyden myötä jumalan kaikkivoipaisuus näyttäytyykin despoottimaisena pakottamisena, 

eikä hellänä ohjaamisena, kuten prosessiteismissä. Tämä despoottimainen jumala ei olekaan 

Hartshornen mielestä palvonnan ansaitseva hyvä jumala, vaan hänen mukaansa hyvä jumala on 

ennemmin vanhemman kaltainen, eli kohti oikeita valintoja ohjaava, mutta ei lapsen/luodun toimintaa 

täysin määräävä hahmo. Hartshorne sanookin verraten luotujen olioiden ja jumalan suhdetta lapseen 

ja vanhempaan seuraavasti: ”Ideaalia on, että lapsi saa enemmän ja enemmän vapautta päättää omasta 

käytöksestään, kun hänen älykkyytensä kasvaa. Viisaat vanhemmat eivät yritä määrätä kaikkea edes 

pienelle vauvalle, saati sitten aikuiselle jälkeläiselle.”21 (Hartshorne 1984, 12.) Jumalan tehtävä 

onkin ohjata luotuja olioita kuin lasta oikeaan suuntaan, mutta silti antaa niiden päättää 

mahdollisimman paljon itse. Hyvä jumala ei näin ole absoluuttisen vallan omaava despootti, vaan 

hyväntahtoinen isähahmo, jolle luotujen olioiden täysi kontrolli ei kuulu. (Hartshorne 1984, 12, 14, 

26.) Prosessiteismin mukaan jumala ei tästä syystä toimi tietyt tapahtumat yksipuolisesti 

pakottamalla, vaan luotujen olioiden toimintaa ohjaamalla suostuttelun kautta (Viney 1985, 33–34).    

                                         
21“The ideal is that the child shall more and more decide its own behavior as its intelligence grows. Wise parents do not 

try to determine everything, even for the infant, must less for the half matured or fully matured offspring.”  
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Tämän kaiken jumalan hyvyyden kyseenalaistavan kritiikin lisäksi Hartshorne myös nostaa suoraan 

pahan ongelman klassisen teismin näkemyksen kaikkivoipaisuudesta ja kaikkitietävyydestä, pohjalta. 

Pahan ongelma nousee Hartshornen mukaan siitä, kuinka, jos jumala absoluuttisen kaikkivoipana ja 

kaikkitietävänä määrää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, on hän myös kaiken luotujen kokeman 

kärsimyksen takana. (Hartshorne 1984, 3.) Tähän tarkasteluun jumalan voimasta liittyvät 

merkittävästi myös aikaisemmin esille tulleet kysymykset siitä, kenelle kaikille luominen kykynä 

kuuluu, ja onko jumala luonut maailman kaaoksesta vai ex nihilo. Kun perinteisesti jumala nähdään 

ex nihilo luovana, johtaa tämä näkemykseen siitä, että jumala näyttäytyy ainoana olioina, jolla on 

alkukantaisesti kykyä luoda. Klassisen teismin mukaan näin vain jumalalla on luovaa voimaa ilman, 

että sitä on sille kukaan ulkopuolelta antanut. Muut oliot taas saavat voimansa jumalalta. 

Prosessiteismissä taas jumala ei näyttäydy ainoana luomiseen kykenevänä voimana, vaan kaikilla 

olioilla on kykyä luoda itseluomisen kautta. Näin ollen perinteinen näkemys luomisesta ex nihilo ei 

ole mahdollinen, vaan prosessiteismin mukaan jumala luo jo olemassa olevasta materiasta, eli 

kaaoksesta. (Viney 2020, luku 2 ja 3.) Näin ollen klassisessa teismissä pahan ongelma nousee siitä, 

että jumala kykenee määräämään kaiken, mitä tapahtuu, myös pahan. Tällöin pahuus näyttäytyisi 

olevan peräisin jumalasta, mikä on hänen hyvyyttään vastaan. (Desmet ja Irvine 2018, luku 7.) 

Prosessiteismi välttää tämän ongelman, sillä siinä jumala ei näyttäydy ainoana luovana voimana. 

Pahuus ei olekaan peräsin jumalasta, vaan vapaista ja luovista olioista. Sillä toisin kuin jumala, luodut 

oliot, kuten ihmiset, eivät ole erehtymättömiä, ja tämä erehtyväisyys toisinaan johtaa päätöksiin, 

joista seuraa pahaa ja kärsimystä.  Paha ei siis perustu jumalan päätökseen, vaan luotujen olioiden 

tekemiin virheisiin, ja näin Hartshorne väistää pahan ongelman uhan. (Hartshorne 1984, 12.)   

1.3.3 Akvinolainen ja pahan ongelma 

On kuitenkin hyvä huomata, että kun prosessiteistit haastavat klassisen teismin jumalan muun muassa 

pahan ongelman nousemisen pohjalta, on Akvinolainen kuitenkin itse myös huomannut tämän 

ongelman uhan. Hän nimittäin tarkastelee Summassa myös pahan ongelmaa ja antaakin oman 

vastauksensa kysymykseen: onko kaikkivoivalla jumalalla myös kyky tehdä pahaa? Akvinolaisen 

vastaus on kyllä, jumala on periaatteessa kykenevä tekemään pahaa, jos hän niin haluaisi tehdä. Hän 

kuitenkin jatkaa, että on kontradiktio olettaa, että jumala tekisi pahaa. Hyvä jumala ei nimittäin tahdo 

pahaa. (Summa I,25,3). Jumala ei tahdo pahaa, sillä jumala kaikkitietävänä oliona tahtoo vain hyvää. 

Akvinolaisen mukaan nimittäin, jos tietää, mikä on hyvää, välttämättä tavoittelee tätä hyvää. Koska 

ihmiset eivät ole kaikkitietäviä, eivät he aina tavoittele hyvää, mutta koska jumala tietää kaiken, 

tavoittelee hän välttämättä aina hyvää. Näin kaikki jumalan luoma on aina hyvää. (Davies 2014, 80–

81.)  
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Pahaa kuitenkin maailmassa ilmenee jumalan hyvän tahdon sivutuotteena. Jumala ei tahdo pahaa, 

mutta sitä ilmenee hyvien tavoitteiden vuoksi. Tilanne on sama, kun jos esimerkiksi joutuu sairaalassa 

kokemaan kivuliaan toimenpiteen, jotta voisi saavuttaa hyvän lopputuloksen, eli paranemisen.  

(Davies 2014, 84.) Jumalan hyvä toiminta näin synnyttää pahaa, esimerkiksi silloin kun hän 

haluaa oikeudenmukaisuutta, mikä vaatii pahan ilmentymistä rangaistuksen muodossa. Lisäksi 

maailmassa esiintyvään pahaan johtaa myös maailman järjestyneisyys, mikä itsessään on hyvä asia 

luoduille olioille. (Summa I,19,9.) Kuitenkin, vaikka kaikkivoivalla jumalalla olisi kyky tehdä pahaa, 

ei hän kuitenkaan tee pahaa, sillä se olisi ristiriidassa hänen hyvyytensä kanssa. Tämä ei kuitenkaan 

rajoita jumalan kaikkivoipaisuutta, sillä periaatteessa kyky pahaan on kuitenkin 

olemassa. (Summa I,25,3.)  

Tämä vastaus ei kuitenkaan ole riittänyt prosessiteisteille, etunenässä Hartshornelle, joka esittää 

edellisessä luvussa esille tuodulla tavalla, että pahan ongelma ei ole klassisen teismin kontekstissa 

väistettävissä. Lisäksi Akvinolaisen vastaukset pahan ongelmaan klassisen teismin kontekstissa on 

löydettävissä myös osana myöhempiä klassisen teismin piiriin kuuluvia pahan ongelman vastauksia. 

Luvussa 3.1 esitelläänkin yhden prosessiteismin haastajan, tahdonvapausteismin, vastaus pahan 

ongelmaan, joka käyttää perusteluinaan pahan olemassaoloon jumalan luomassa maailmassa 

Akvinolaista henkiviä ajatuksia, kuten hyvän jumalan kyvyttömyys tehdä pahaa sekä 

luonnonjärjestyksen synnyttämä paha. Seuraavaksi kuitenkin tutustutaan ensin prosessiteismin 

vastaukseen pahan ongelmaan, prosessiteodikeaan. 
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2. Prosessiteodikea vastauksena pahan ongelmaan 

Pahan ongelma, eli kysymys siitä, miksi hyvä ja kaikkivoipa jumala sallii maailmassa esiintyvän 

pahuuden, on ollut osana uskonnonfilosofista tarkastelua jo antiikin ajoista lähtien (Hickson 2013, 1). 

Tämän ongelman pitkän historian vuoksi onkin luonnollista, että siihen on myös ehdotettu useita 

erilaisia ratkaisuja. Erityisesti uskonnot tarjoavat omia vastauksiansa pahan ongelmaan, jossa pahuus 

on selitetty esimerkiksi karmalla, jolloin paha näyttäytyy seurauksena aikaisemmassa elämässä 

tehtyihin virheisiin, tai perustamalla se hyvän ja pahan voiman väliseen kamppailuun. (Søvik 2011, 

3–4). Myös kristinuskon kontekstissa on esitetty useita vastauksia pahan ongelmaan, jossa jumalan 

olemassaoloa pahuuden kanssa samassa maailmassa on puolusteltu esimerkiksi osoittamalla pahuus 

paholaisen, ei jumalan aikaansaamaksi, ja näkemällä ihmisten kokema kärsimys oman 

synnintekomme seuraukseksi (Søvik 2011, 5–11).  

Kuten johdannossa tuotiin esille, kun esitetään tarkkoja perusteluja sille, miten paha ja jumala ovat 

yhteensopivia, kyseessä on teodikea. Kristinuskon historiassa onkin kehitetty useita erilaisia 

teodikeoita. Ensimmäinen kristittyjen teodikeaksi laskettava argumentti pahan ongelmaa vastaan, 

löytyy varhaiselta kirkkoisältä, Irenaeukselta (130–202). Hänen teodikeansa mukaan, maailmassa 

ilmenevää pahuutta tarvitaan, jotta ihmiset voisivat kehittyä jumalan kaltaiseksi. Tämä kehitys vaatii 

hyvän ja pahan näyttämön, sillä ilman pahuutta moraalinen kasvu ei hänen mukaansa ole mahdollista. 

Tätä teodikeaa, jossa pahuus toimii henkisen kasvun välineenä, kutsutaan sielun kehityksen 

teodikeaksi (soul-making theodicy), joka on suuressa käytössä myös nykypäivän 

uskonnonfilosofiassa. Toinen myös nykypäivään merkityksensä säilyttänyt teodikea on taas peräisin 

kirkkoisä Augustinukselta (354–430). Hänen tahdonvapausteodikeansa mukaan pahuus ei voi olla 

peräisin jumalalta, sillä Augustinus näkee pahuuden hyvän puutoksena, privatio boni, eikä 

itsenäisenä ominaisuutena, jonka joku voi omata. Näin ollen jumala, joka luo vain olemassaoloa, eikä 

puutosta, ei voi olla pahuuden puutoksena lähde. Pahuus ei siis voi olla jumalan tuottamaa, vaan 

Augustinus näkee sen olevan peräisin vapaiden luotujen olioiden valinnoista. Toisin sanoen pahuuden 

syy on luotujen olioiden vapaa tahto. (Woundenberg 2013, 177–180.) Tämän tahdonvapausteodikean 

puolustajia nykyfilosofiassa, kuten William Haskeria ja David Basingeria, tarkastellaan lähemmin 

luvussa 3.  

Teodikeoiden historiassa onkin useita ajatuksia, jotka toistuvat pahan ongelman vastauksissa yhä 

uudestaan ja uudestaan. Näitä ovat esimerkiksi edellä esitellyt ajatukset sielun kehittämisestä ja 

vapaasta tahdosta pahan lähteenä. Toisia jatkuvasti teodikeakeskustelussa uudelleen nousevia 

argumentteja, ovat erityisesti ajatus siitä, että pahaa vaaditaan suurempien hyvien saavuttamiseksi. 

Tämä ajatus on isossa roolissa esimeriksi Richard Swinburnen modernin uskonnonfilosofian yhdessä 
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vaikutusvaltaisimmassa teodikeassa22, jossa paha näyttäytyy välttämättömänä, jotta elämä olisi 

kokonaisuudessaan hyvää. Lisäksi usein teodikeoissa argumentoidaan sen pohjalta, että 

tietämyksemme rajallisuuden vuoksi emme ymmärrä niitä syitä, miksi jumala pahuuden sallii. 

Esimerkiksi Joseph Butler (1692–1752) muodostaa teodikeansa tälle pohjalle esittäessään, että 

jumala hallitsee maailmaa kokonaisuutena, jolloin yksittäisen pahan tapahtuman hyvät vaikutukset 

eivät ole vajavaisten luotujen olioiden käsitettävissä. Viimeinen pahan ongelman keskustelussa 

merkittävä toistuva idea on näkemys siitä, että luonnonlait ovat tärkeitä luoduille olioille, vaikka 

niiden surauksena maailmassa esiintyisikin pahaa. Tämä ajatus löytyykin jo Irenaeusilta, joka esittää 

luonnon säännönmukaisuuden olevan välttämätöntä ihmisten oman toiminnan seurauksien 

arvioimiseen, mikä mahdollistaa hänen painottamansa sielun kehittymisen. (Woundenberg 2013, 

178, 182, 188–190.) Nämä kaikki teodikeoiden perinteessä toistuvat ajatukset tulevat esiin, kun 

tarkastellaan prosessiteodikeaa, sekä sen haastajana toimivia klassisen teismin teodikeoita23. 

Kuten myös edellä on tuotu esille, pahan ongelma on prosessiteistien mukaan erityinen haaste 

klassisen teismin kannattajille. Pahan ongelma nousee klassisen teismin kontekstissa heidän 

mukaansa sen vuoksi, että perinteisesti jumalan voima on nähty absoluuttisessa mielessä 

kaikkivoipaisena. Koska klassisesti ymmärretty jumalan kaikkivoipuus tarkoittaa sitä, että jumala voi 

yksipuoleisesti luoda mitä vain, herää tästä kysymys siitä, miksi tämä kaikkivoipa ja hyvä jumala ei 

puutu maailmassa tapahtuvaan pahaan. Hartshorne kysyykin: jos jumalan voimalla ei ole rajoja, miksi 

hän ei puutu esimerkiksi siihen, jos pieni lapsi sairastaa syöpää? (Hartshorne 1984, 3.) Sama haaste 

ei koske prosessiteismiä, sillä prosessiteismin jumala ei ole klassisessa mielessä kaikkivoipa 

Griffinin antaa oman esityksensä siitä, miksi pahan ongelma koskee erityisesti klassista teismiä. 

Hänen argumenttinsa on seuraava:  

1. Jumala on [klassisessa teismissä] määritelmällisesti [absoluuttisen] kaikkivoipa ja hyvä.  

2. Jos jumala on kaikkivoipa, hän voisi estää kaiken pahan.  

3. Jos jumala on hyvä, hän haluaisi estää kaiken pahan.   

4. Pahaa tapahtuu.  

5. Joten jumalaa ei ole olemassa.   

                                         
22 Swinburnen teodikea on toiminut esimerkiksi seuraavassa luvussa tarkasteltavaan tahdonvapausteodikean pohjalla 

vaikuttajana. 
23 Luvussa 3.1 esiteltävä tahdonvapausteodikea pohjaa ajatuksiin sielu kehityksestä ja vapaasta tahdosta pahan perustana. 

Lisäksi sekä tahdonvapausteodikeassa että prosessiteodikeassa vedotaan luonnon säännönmukaisuuteen, mitä tullaan 

käsittelemään prosessiteodikean ja tahdonvapausteodikean tarkastelujen ja vertailun yhteydessä. 
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(Søvik 2011, 49.) 

Tämän klassisen teismin kohtaaman pahan ongelmaan on prosessiteismissä puututtu 

kyseenalaistamalla kohdat yksi ja kaksi: jos kielletään jumalan absoluuttinen kaikkivoipuus, ei kohta 

kaksi ole ongelma. Nimittäin jos jumalan voimaa ei ymmärretä absoluuttisena, jonka kautta hän voisi 

yksipuolisesti pakottaa minkä tahansa asiatilan tapahtuvaksi, ei hänellä silloin ole myöskään voimaa 

estää maailmassa tapahtuvaa pahaa. Tämä on prosessiteismin vastaus ongelmaan: jumalalla ei ole 

voimaa pakottaa, sillä luoduilla olioilla on myös vapaata luomisvoimaa. (Viney 2020, luku 6.) 

Prosessiteistit ovatkin pyrkineet esittämään omat vastauksensa pahan ongelmaan, jotka välttäisivät 

klassisen teismin vastausten ongelmat. Kaksi erityisen vaikutusvaltaista vastausta on yksi 

Hartshornen ja toinen Griffinin käsialaa. Hartshorne varhaisen prosessiteodikean esittäjänä on tuonut 

esille minimalistisen vastauksen pahan ongelmaan. Tässä vastauksessa osoitetaan, kuinka jumala ei 

näyttä olevan vastuussa maailmassa esiintyvästä pahuudesta, sillä pahuus perustuu luotujen olioiden 

lähtökohtaiseen vapaaseen luovaan voimaan. (Whitney 1989, 55.) Hartshornen versio pahan 

ongelman vastaukseen tuodaan esimerkiksi osana jumalan ominaisuuksien tarkastelua teoksessa 

The Divine Relativity: A Social Conception of God (1948), jossa hän esittelee tarkemmin sitä, kuinka 

kaikki pahuus on lähtökohtaisesti peräisin kaikissa luoduissa olioissa sijaitsevasta luovasta voimasta. 

Griffinin prosessiteodikea on myöhäisempää tuotantoa, kuin Hartshornen, mutta se on yksi kaikkein 

vaikutusvaltaisimmista prosessiteismin pahan ongelman vastauksista. Griffin on alun perin esittänyt 

teodikeansa teoksessa Power, and Evil: A Process Theodicy (1976), mutta myöhemmin muotoili 

vastauksensa uudelleen teoksessa Evil Revisited: Responses and Reconsiderations (1991). 

(Søvik 2011, 47.) Griffinin prosessiteodikea onkin ollut hyvin laajan keskustelun kohteena, ja juuri 

sitä kohtaan on osoitettu paljon kritiikkiä. Moni prosessiteodikean kriitikko24 osoittaakin vasta-

argumenttinsa juuri Griffinille ja hänen argumentilleen.   

Griffinin teodikea seuraa vahvasti prosessiteismin perinnettä ja mukailee näin Hartshornen ja 

Whiteheadin näkemyksiä jumalasta ja maailmasta. Griffinin teodikea seuraakin vahvasti Hartshornen 

pahan ongelmaan antamaa vastausta. Kuitenkin Griffin myös vie Hartshornen argumenttia paljon 

pidemmälle, ja näin myös eroavaisuuksia löytyy. Yksi merkittävä poikkeavuus, jolla Griffinin 

teodikea eroaa prosessiteismin perinteestä, on subjektiivisen kuolemanjälkeisen elämän mukaanotto 

osaksi argumenttia.  

                                         
24 Esimerkiksi Hasker (2000), Basinger (1991) ja Søvik (2011) eksplisiittisesti teksteissään ilmoittavat vastaavansa juuri 

Griffinille. 
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2.1 Hartshornen vastaus pahan ongelmaan 

Hartshornen ratkaisu pahan ongelmaan perustuu edellä esitettyyn prosessiteismin käsitykseen 

jumalan voimasta: jumala ei ole kaikkivoipainen siinä mielessä, että hän määräisi kaiken tapahtuvan, 

vaan jumalan voima on ainoastaan suostuttelevaa. Prosessiteismin jumalalla ei nimittäin voi olla 

kykyä yksipuolisesti pakottaa mitään asiatilaa, sillä hänen ohellaan myös kaikilla muilla olioilla on 

jossain määrin luomisvoimaa. Tämä muiden olioiden luova voima on syy siihen, miksi pahaa 

tapahtuu, eikä vastuu pahasta näin lankea jumalalle. Jumalan hyvyys näin ei tule kyseenalaistetuksi. 

(Hartshorne 1948, 124–138.)  

Klassisen teismin piirissä on tähän prosessiteismin nostamaan pahan ongelmaan pyritty vastaamaan 

tahdonvapausteodikean mukaisesti. Klassisen teismin kannattajat ovatkin esittäneet, että vaikka 

jumala voisi determinoida kaiken siten, että maailmassa ei koskaan tapahtuisi pahuutta, on jumala 

kuitenkin päättänyt antaa ihmisille vapauden, sillä vapaus näyttäytyy maailmassa ilmenevän 

pahuuden arvoisena25. Tämä ihmisten vapaus tehdä omia valintoja johtaa samalla tapaa kuin 

prosessiteodikeassa toisinaan sen väärinkäyttöön, jolloin luotujen olioiden toimesta maailmassa 

esiintyy pahaa ilman, että jumala sitä aiheuttaisi. On hyvä huomata, että tämä vastuun siirto ei ole 

mahdollista perinteisessä myös Akvinolaisen kannattamassa klassisessa teismissä, jossa vastuu 

lankeaa yksin jumalalle. Tämä vastaus ei kuitenkaan Hartshornen mukaan ole tarpeeksi tyydyttävä. 

Nimittäin, vaikka tällä tavalla voi selittää ihmisten tuottaman pahan esiintymisen, ei tämä 

selitä esimerkiksi sairauksia ja luonnonkatastrofeja. (Hartshorne 1984, 13.) Prosessiteodikea 

kuitenkin pystyy vastaamaan näihin molempiin pahan muotoon, eli sekä ihmisten vapauteen 

perustuvaan moraaliseen pahaan että luonnolliseen pahaan, joka kattaa ihmisten toiminnasta 

riippumattoman pahuuden, kuten eläinten kokema kärsimys ja luonnonkatastrofit (Hartshorne 1984, 

13).   

Maailmassa esiintyvä moraalinen paha perustuu Hartshornen mukaan luotujen olioiden luovan 

voiman lisäksi ihmisten vajavaiseen tietouteen26. Nimittäin Hartshornen mukaan, jos tietää, mikä on 

hyvää, myös arvostaa ja tavoittelee sitä välttämättä. Toisin sanoen hyvä toiminta perustuu tietoon: jos 

tietää, mikä on oikea teko, välttämättä toimii oikein. (Hartshorne 1948, 124.) Vaikka jumala ei 

olekaan prosessiteismin mukaan samalla tapaa kaikkitietävä, kuin klassisen teismin jumala, on hän 

kuitenkin kaikkitietävä prosessiteismin määrittelemällä tavalla. Kaikkitietävyys absoluuttisessa 

mielessä, kuten se klassisessa teismissä ymmärretään, johtaa Hartshornen mukaan edellä esitetyllä 

                                         
25 Tätä tahdonvapausteodikeaa käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
26 Huom. tämä sama ajatus tietämättömyydestä pahuuden selityksenä löytyy myös jo Akvinolaiselta, kuten luvussa 1.3.3 

tuotiin esille. 
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tavalla determinismiin. Tämän huomion pohjalta hän esittääkin, että jumalan tiedon maailmasta ei 

tule olla täysin absoluuttista, vaan sen tulee olla relatiivista suhteessa maailman aktuaaleihin. 

Prosessiteismissä uskotaan, että maailman asiatilat eivät ole välttämättömiä, mutta on välttämätöntä, 

että jumala tietää aktuaalisena sen, mikä on aktuaalista.  Jumalan tieto on siis samalla välttämätöntä 

ja ei-välttämätöntä. (Hartshorne 1948, 11–15.) Aktuaalien lisäksi jumala myös tietää absoluuttisesti 

kaikkien tapahtumien mahdolliset seuraukset, eli potentiat (Hartshorne 1948, 125). Ja tällä tavalla 

jumala on kaikkitietävä, vaikka hän ei tiedäkään kaikkea absoluuttisesti: jumala on kaikkitietävä, sillä 

hän tuntee välttämättä, kaiken aktuaalisen ja potentiaalisen. Joten koska jumala on tällä tapaa 

kaikkitietävä, ja koska tieto hyvästä johtaa hyvään toimintaan, valitsee jumala aina välttämättä oikean 

tavan toimia. Toisin sanoen jumala on välttämättä moraalisesti hyvä, eikä hänen toimistaan voisi 

koskaan seurata mitään pahaa. (Hartshorne 1948, 124–125.)  

Ihmiset taas ovat erehtyväisiä, sillä vaikka luoduilla olioilla on aitoa voimaa, eivät ne kuitenkaan ole 

samalla tapaa kaikkitietäviä, kuten jumala. Ihmiset vajavaisina olioina eivät näin kykene tietämään 

aina, mitä mistäkin vaihtoehtoisesta toimintatavasta seuraa, eivätkä näin kykene tietämään, miten 

missäkin tilanteessa tulisi toimia. Tämän vuoksi ihmiset tekevät päätöksiään käyttäen eettisiä 

periaatteita, mikä ei kuitenkaan takaa sitä, että aina valittu toimintatapa on juuri oikea kyseiseen 

tilanteeseen. Lisäksi ihmiset kykenevät myös itsepetoksen kautta huijaamaan itseään ja tekemään 

näin tekoja, joista he tietävät seuraavan pahaa. Jumala taas ei pysty tähän itsepetokseen, sillä hänen 

tietämyksensä on täydellistä. Ja tällä tavalla maailmassa ilmenevä paha mahdollistuu: kun ihmiset 

arvioivat parasta tapaa toimia kussakin tilanteessa heillä on mahdollisuus epäonnistua valitsemaan 

hyvään johtava toimintapa, sillä he joko eivät tiedä, mitä mistäkin vaihtoehdosta seuraa, tai he 

itsepetoksen kautta sulkevat silmänsä oikealta vaihtoehdolta. Näin ihmisen tiedon epätäydellisyys saa 

heidät tekemään pahoja tekoja, mikä selittää moraalisen pahan esiintymisen ilman, että jumala on 

siitä vastuussa. (Hartshorne 1948, 125–126.) Jos ihmiset olisivat täydellisen viisaita, valitsisivat he 

aina siten, että heidän valinnoistaan seuraisi vain hyvää, mutta koska he eivät sitä ole, 

maailmassa tapahtuu pahaa (Hartshorne 1948, 137).  

Lisäksi rajallinen kykymme ymmärtää sitä, mikä on oikein ja mikä väärin, saattaa myös johtaa siihen, 

että emme ymmärrä jumalan tapaa toimia oikein. Rajallisuutemme vuoksi emme aina käsitäkään sitä, 

miksi jumala sallii maailmassa tapahtuvan pahaa ilman rangaistusta, ja miksi hän ei palkitse hyviä 

tekoja. Hartshornen vastaus tähän kysymykseen on se, että keppi ja porkkana ajattelutapa johtaa 

hyvään toimintaan väärästä syystä, eli toimintaan palkintojen toivossa ja rangaistusten pelossa, eikä 

sisäisestä halusta tehdä hyvää toiselle. Tämä on vastakohtaista klassisen teismin ajattelun kanssa, 

jossa taivas ja helvetti -opin kautta ihmiset ohjataan toimimaan halutusti palkinnon halun ja 
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rangaistuksen pelon kautta. Hartshornen mukaan jumala ei ole paha, vaikka hän ei palkitse hyvin 

eläviä ja rankaise väärintekijöitä, sillä hyvä jumala ei toimi palkintojen ja rangaistusten kautta. 

(Hartshorne 1948, 126–127.)  

Toisin kuin klassisen teismin vastaus, Hartshornen ratkaisu pahan ongelmaan selittää myös 

luonnollisen pahan esiintymisen. Luonnollisen pahan selitys perustuu hänellä pitkälti prosessiteismin 

edellä esiteltyyn käsitykseen luovasta voimasta kuuluvana kaikille olioille, ei vain jumalalle. 

Prosessiteismin käsityksen mukaan kaikissa olioissa atomeista ihmisiin on olemassa voimaa, joka on 

täysin jumalasta riippumatonta. Tämä voima kasvaa olion kompleksisuuden kasvaessa, joten 

ihmisissä on enemmän voimaa, kuin esimerkiksi eläimissä ja eläimissä enemmän, kuin kivissä, mutta 

kaikessa on kuitenkin voimaa jonkin verran. (Hartshorne 1948, 27.) Jumalan voimaan ei näin ollen 

edes kuulu se, että hän voisi päättää olioiden puolesta, miten he tulevat toimimaan. Jumala ei 

myöskään tämän voimakäsityksen myötä kykene Akvinolaisen tapaan määräämään, että jokin asia 

tapahtuu, ja että se tapahtuu luotujen vapaan tahdon myötä, sillä silloin se olisi edelleen jumalan 

määräämä teko, mikä ei ole prosessiteismin mallissa mahdollista. Toisin sanoen Hartshorne näkee 

Akvinolaista vastaan, että teko ei voi olla samalla vapaa, sekä suora seuraus jumalan toiminnasta. 

(Hartshorne 1948, 135.)  

Jumalan on kuitenkin myös prosessiteismissä mahdollista vaikuttaa luotujen olioiden toimintaan, 

vaikkakin hän ei pysty sitä täysin määräämään. Nimittäin Hartshornen mukaan jumala kykenee 

muodostamaan maailmaan sellaiset olosuhteet, jotka ovat suosiollisempia toisia vapaita valintoja 

kohtaan, vaikka nämä valinnat eivät olisi vääjäämättömiä. (Hartshorne 1948, 135.) Tätä 

vaihtoehtojen asettamisen kautta toiminnan ohjaamista on myöhemmin alettu kutsua suostutteluksi 

(Viney 2018, luku 6). Suostuttelun kautta jumala pyrkii ohjaamaan luotuja olioita kohti hyviä 

päätöksiä luomalla olosuhteet, jotka olisivat suosiollisempia hyviä valintoja kohtaan. Hartshorne 

myös esittelee sitä, minkälaisia jumalan asettamien olosuhteiden tulisi olla. Yksi vaihtoehto olisi 

luoda maailma, jossa pahan riskiä pienennettäisiin sillä, että annettaisiin luoduille olioille hyvin 

niukat vaihtoehtoiset mahdollisuudet toimintansa pohjalle. Tämä ei kuitenkaan ole Hartshornen 

mukaan toivottava tilanne, sillä silloin myös mahdollisuudet tehdä hyvää vähenisivät. Tämä perustuu 

siihen, että riskien ja mahdollisuuksien määrät ovat Hartshornella korrelatiivisia: mitä enemmän 

mahdollisia riskejä on olemassa, sitä suurempi mahdollisuus on myös hyvään. Jumalan tulee näin 

tasapainotella näiden kahden aspektin välillä: ei tule luoda maailmaa, jossa on liikaa vaaroja, mutta 

ei myöskään liian vaaratonta maailmaa, sillä tällöin myös hyvään johtavat vaihtoehdot olisivat 

laimeita. Jumalan tulee luoda paras mahdollinen tila, jossa on olemassa riskejä, mutta toisaalta on 

olemassa myös mahdollisuuksia hyviin seurauksiin. Jos ihmiset ja muut luodut oliot olisivat 
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optimaalisen hyviä ja viisaita, valitsisivat he aina siten, että seuraisi hyvää, mutta he eivät sitä ole, 

joten maailmassa sijaitsee kärsimystä. (Hartshorne 1948, 135–137)  

Esimerkkinä jumalan johdatuksesta, eli suostuttelusta, voisikin tarkastella sitä, miten hän ohjaa 

luotuja olioita juomaan vettä, luomalla maailmaan asiatilan, jossa vesi on elämälle välttämätöntä (A) 

ja ei myrkyllistä (ei-B). Toisaalta hän olisi myös voinut tehdä vedestä ei elämiseen välttämätöntä (ei-

A) ja myrkyllistä (B), ja näin ohjata olioita välttämään veden juomista. Kuitenkaan, vaikka jumala 

olisi tehnyt vedestä ei välttämätöntä elämistä varten ja myrkyllistä, ei tästä silti välttämättä seuraa, 

että yksikään erehtyväinen olio ei sitä koskaan joisi, sillä niillä on voimaa toimia vapaasti. Eli, vaikka 

jumala voi ohjata ihmisten toimintaa suostuttelemalla, ei tämä silti pakota ihmisiä toimimaan tämän 

ohjauksen mukaisesti, sillä heillä on voimaa määrittää omaa käytöstään (Hartshorne 1948, 139). 

Tämän myötä luonto ei ole täysin jumalan määrättävissä, ja näin hän ei ole myöskään luonnollisen 

pahan taustalla.    

Luotujen olioiden toiminta ei siis ole jumalan pakottamaa. Mutta kuitenkin se ei myöskään määräydy 

täysin jumalan johdatuksen kautta, sillä luoduilla olioilla on vapaa tahto, jonka myötä he eivät aina 

jumalan johdatusta seuraa. Jumalan johdatus ei ole myöskään jumalan näkökulmasta täysin 

mielivaltaista, vaan se on aina ohjausta kohti hyvää. Nimittäin, koska jumala tietää absoluuttisesti 

kaiken, sekä aktuaalisen että potentiaalisen, tavoittelee hän aina välttämättä hyvyyttä ja näin valitsee 

parhaan mahdollisen maailmanjärjestyksen. Jumala ei kuitenkaan ole rajoitettu luomaan välttämättä 

yhtä tiettyä maailmanjärjestystä, vaan hänellä on vaihtoehtoja. Aktuaalinen maailmamme ei olekaan 

ainoa toimiva maailma, vaan tapoja järjestää mahdollisimman hyvä maailma on olemassa useita. 

Jumala ei näin ole hyvyytensä orja siinä mielessä, että hänellä olisi vain yksi mahdollinen maailma, 

jonka hän voisi luoda, vaan hän voi vapaasti valita erilaisista hyvistä vaihtoehdoista. Tämä on 

vastakohtainen näkemys esimerkiksi klassisen teismin kannattajan Leibnizin kanssa, jonka mukaan 

jumala luo välttämättä parhaan mahdollisen maailman. Tämä Leibnizin näkemys johtaa Hartshornen 

mukaan käsitykseen jumalasta hyvyytensä orjana, mitä prosessiteismin jumala ei voi olla. 

(Hartshorne 1948, 137–138.)  

Viney (1985, 31–33) tiivistää tämän edellä tarkastellun Hartshornen vastauksen pahan ongelmaan 

seuraavasti: luotujen olioiden vapaus on välttämätön osa maailman rakennetta, minkä vuoksi jumala 

ei ole kaikkivoipa siinä mielessä, että hän pystyisi päättämään sen, miten kaikki tilanteet tulevat 

aktualisoitumaan. Kaikilla luoduilla olioilla onkin jossain määrin kykyä luoda itsenäisesti ja näin 

aktualisoida potentiaa. Jumala ei siis ole tämän aktualisaation suorittaja, mutta hän on nähnyt jokaisen 

aktualisaation yhtenä mahdollisista vaihtoehdoista. Jumalalla ei näin ole kykyä pakottaa olioita 

toimimaan jollain tietyllä tavalla, vaan hän toimii suostuttelun kautta. Suostuttelu tarkoittaa sitä, että 
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jumala esimerkiksi luonnonlakien kautta määrittää sitä, minkälaisia toimintamahdollisuuksia 

luoduilla olioilla on. Jumala on pyrkinyt luomaan maailman, jossa hän suostuttelulla ohjaa ihmisiä 

kohti hyvää, eli Hartshornen termien mukaan johdattaa heitä, mutta koska luodut oliot ovat 

itsenäiseen luomiseen kykeneviä, eivät he aina toimi tämän johdatuksen mukaisesti. Ja näin syntyy 

mahdollisuus pahaan hyvän jumalan luomassa maailmassa: vapaat, omaa voimaa sisältävät oliot eivät 

aina seuraa jumalan suostuttelua, vaan tekevät siitä huolimatta pahoja tekoja. (Viney 1985, 31–33.)  

2.2 Griffinin prosessiteodikea 

Griffinin vastaus pahan ongelmaan mukailee vahvasti Hartshornen vastausta, sillä nämä molemmat 

jakavat prosessiteismin käsityksen maailmasta ja jumalasta. Ensinnäkin Griffin jakaa Hartshornen 

käsityksen maailmassa sijaitsevasta voimasta, joka ei kuulu lähtökohtaisesti vain jumalalle, vaan 

kaikille olioille. Tämä voima toimii Whiteheadin näkemyksen kaltaisesti kahdella eri tavalla: 

ensinnäkin se on voimaa itsensä luomiseen, eli itsedeterminaatioon, mutta tämän lisäksi se on voimaa 

vaikuttaa muihin olioihin. Jumalan voima ei koskaan voi olla yksipuolista ja determinoivaa, sillä 

kaikilla olioilla on lähtökohtaisesti voimaa, johon jumala ei voi puuttua poistamalla sitä tai 

päättämällä olion puolesta. (ER, 22–24.)  

Tämän lisäksi Griffin jakaa Hartshornen käsityksen jumalasta suostuttelevana, ei pakottavana oliona. 

Griffin kuitenkin huomauttaa, että luoduilla olioilla jumalasta poiketen on sekä suostuttelevaa 

sielujen välillä vaikuttavaa voimaa, sekä pakottavaa voimaa, joka toimii suhteessa ruumiiseen. 

Ruumiin pakottava voima on siinä mielessä determinoivaa, että siitä ei voi kieltäytyä. Esimerkiksi 

käsiraudoilla pöytään kiinnitetty vanki ei voi vain päättää, että ei huomioi vangitsijansa 

voimankäyttöä ja poistua paikalta. Jumalalla ei ole ruumista samassa mielessä kuin luoduilla, joten 

hän ei voi käyttää pakottavaa voimaa ollenkaan, vaan hän toimii ainoastaan suostuttelun kautta. 

(ER, 24–25.) Näin ollen jumala ei voi määrätä mitään asiatilaa olevaksi, sillä hänen voimaansa ei 

kuulu pakottaa ruumiita. Suostuttelulla ei voikaan saada mitä tahansa aikaiseksi, vaan esimerkiksi, 

kun ihmiset kykenevät pakottamalla siirtämään kiven paikasta toiseen ilman, että kivi itse osallistuu 

tapahtumaan omalla voimallaan ollenkaan, niin jumalalla ei ole voimaa tätä tehdä. Koska jumalalla 

ei ole ruumista, jonka kautta suorittaa tämä kiven pakottaminen, eikä pelkällä sielujen välisellä 

suostuttelulla ole mahdollista saada kiveä siirtymään, ei jumala voi siirtää kiveä ilman toisen olion 

apua. (ER, 56.)   

Tämän prosessiteismin pohjan lisäksi Griffinin prosessiteodikea pohjautuu hänen käsitykseensä 

seitsemästä ehdosta jumalan luonnolle. Hänen mukaansa nämä seitsemän ehtoa ovat sellaisia, että 

jokaisen teistisen mallin tulisi ne täyttää, oli sitten kyse prosessiteismistä tai klassisesta teismistä. Hän 
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siis näkee nämä seitsemän vaatimusta olevan ehdot sille, minkälaiseksi jumalan voi käsittää. Nämä 

seitsemän vaatimusta ovat: 

1. Jumala on mahtavin olio, joka voi olla, sekä hänen tulee olla palvonnan arvoinen. Mitä vain 

epätäydellistä oliota ei voi kutsua jumalaksi.  

2. Jumala omaa pyhän voiman, joka on kaikkein mahtavin ja tehokkain koko universumissa, eikä 

tämä voima tule olla jakautunut useiden osasten kesken. Jumalan voiman tulee olla alkuperäistä, 

eikä evoluution mukanaan tuomaa.  

3. Jumala on luonut maailman tarkoituksen (aim) pohjalta.   

4. Jumala on täydellisen hyvä. Häneen ei kuulu moraalista pahuutta, eikä moraalista neutraalisuutta.   

5. Jumala on moraalisten normien lähde. Häneen perustuu se, mikä on hyvää ja pahaa.  

6. Jumala toimii takuuna sille, että ihmisen elämä on mielekästä. Ateismi johtaa nihilismiin.  

7. Jumala on pohja toivolle siitä, että hyvä voittaa lopulta pahan. Tämä perustuu siihen, että jumala 

on kaikkein voimakkain olio, sekä täydellisen hyvä: jumalalla on aina voimaa päästä kohti hyvää, 

sekä hän on tarpeeksi vahva voittamaan pahan. 

  (ER, 11–12.)  

Tämän jumalkäsityksen lisäksi Griffinin prosessiteodikea lähtee liikkeelle oletuksesta, että 

maailmassa on olemassa todellista pahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maailmassa esiintyvää pahuutta 

ei voi selittää sanonnan ”tutkimattomat ovat herran tiet” mukaisesti vain esittämällä, että emme tunne 

jumalan todellista tahtoa. Tällöin maailmassa sijaitseva pahuus ei olisikaan todellista pahuutta, vaan 

se olisi jumalan suunnitelman mukaista ja meille lopulta parhaaksi. Tämä ei kuitenkaan ole Griffinin 

mielestä tyydyttävä vastaus, sillä hänen mielestään todellinen turha paha on objektiivinen fakta, jota 

ei voi kieltää. (ER, 13–14.)  

Nämä objektiiviset totuudet, kuten todellisen pahan olemassaolo, ovat Griffinin mukaan 

universaalisia totuuksia, jotka ovat kaikille käytännön kautta itsestään selviä, eikä niitä ole 

mahdollista kieltää. Griffin huomauttaakin, että vaikka aina kaikki eivät näihin objektiivisiin 

totuuksiin usko, he silti toimivat käytännön elämässä sillä tavalla, että he niihin tukeutuvat. Toisin 

sanoen, vaikka joku saattaisi ilmoittaa, että ei johonkin näistä Griffinin muotoilemista objektiivisista 

faktoista usko, hän kuitenkin toimii niiden mukaisesti. Esimerkkeinä näistä faktoista Griffin esittelee 

todellisen pahuuden lisäksi jumalan hyvyyden, kausaalisuuden, vapaan toiminnan ja maailman 

olemassaolon. Jos näitä vaatimuksia ei pahan ongelman ratkaisussa ota huomioon, tulee se 

välttämättä epäonnistumaan. (ER, 3.)   
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Tämä on se pohja, jolle Griffin teodikeansa rakentaa. Tiivistettynä hänen teodikeansa onkin 

seuraavanlainen: pahan olemasalo ei ole ristiriitaista jumalan hyvyyden kanssa, sillä jumala ei ole 

ainoa voima. Kaikilla luoduilla olioilla, ei ainoastaan ihmisillä, on voimaa, jonka myötä sekä 

moraalinen paha että luonnollinen paha tulevat mahdollisiksi. Jumala ei näin ollen pysty 

puuttumaan maailmassa tapahtuvaan pahuuteen, sillä hänen kaikkivoipaisuuteensa ei kuulu muiden 

olioiden toiminnan määrääminen. (ER, 23–24.)   

Griffin kuitenkin tarkentaa vielä sitä, miksi maailmassa sijaitsee niinkin korkeita pahoja, kuin 

esimerkiksi kansanmurhat. Syy tähän mukailee edellä esitettyä Hartshornen näkemystä hyvän ja 

pahan korrelatiivisesta luonteesta. Nimittäin myös Griffin näkee hyvän ja pahan olevan muuttujia, 

jotka korreloivat keskenään: mitä enemmän hyvää, sitä enemmän pahaa (ER, 27). Griffin vie tätä 

käsitystä kuitenkin vielä pidemmälle. Hän nimittäin näkee ihmisten sisäisen ja ulkoisen voiman 

määrän korreloivan heidän kykynsä kokea kärsimystä ja nautintoa kanssa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että jos on korkea kapasiteetti kokea nautintoa, on myös korkea kapasiteetti 

kokea kärsimystä, ja näiden kahden kasvu korreloi myös yksilön sisäisen voiman, eli itsen 

määrittämisen, kasvun kanssa. Eli kivi, joka ei kykene kokemaan kärsimystä tai nautintoa ei 

myöskään kykene käyttämään sisäistä voimaa, kun taas eläin, joka näihin kykenee, pystyy 

vaikuttamaan, millä tapaa reagoi esimerkiksi epäilyttävään hajuun. Sisäisen voiman kasvu lisää myös 

kykyä vastustaa vaikutteita, myöskin jumalalta tulevia. Näin luoduista korkeamman voiman omaavat 

ihmiset pystyvätkin vastustamaan jumalalta tulevaa suostuttelua paremmin, kuin esimerkiksi etanat, 

ja näin saamaan aikaiseksi enemmän ja isompaa pahaa. (ER, 27.)  Tämä sisäinen voima korreloi myös 

ulkoisen voiman, eli kyvyn vaikuttaa muihin, kanssa. Joten kun sisäinen voima kasvaa, kasvaa myös 

kyky vaikuttaa muihin olioihin sekä hyvässä että pahassa. Näin ihmiset kykenevät vaikuttamaan 

toisiinsa ja maailmaan tuhoavasti huomattavasti paremmalla, mutta myös pahemmalla tavalla, kuin 

esimerkiksi jo aikaisemmin mainitut etanat. (ER, 28–29.) Tällä tavalla Griffin perustelee maailmassa 

sijaitsevan korkean pahuuden: jotta olisi mahdollisuus yhä korkeampaan hyvään, on korrelatiivisesti 

oltava myös mahdollisuus yhä pahempaan pahaan.   

Jumala ei kuitenkaan ole voinut luoda suoraan tätä tilaa, jossa on olioita, jotka voivat aktualisoida 

korkeampia hyviä ja samalla pahempia pahoja, vaan tämän tilan saavuttaminen on vaatinut pitkän ja 

raskaan evoluution prosessin. Syy tähän on se, että Griffin näkee prosessiteismin mallin mukaisesti 

maailman olevan syntynyt kaaoksesta, eikä tyhjästä, ex nihilo. Nimittäin, koska maailma ei ole 

syntynyt ex nihilo vaan kaaoksesta, jossa on ollut jumalasta riippumatonta voimaa, ei jumala ole 

voinut suoraan luoda vapaita kehittyneitä olioita. Hänen onkin pitänyt asteittain suostuttelun avulla 

ohjata kehitystä kohti korkeampia elämänmuotoja. Jumalan tavoitteena on ollut kehittää jatkuvasti 
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korkeampaa luovaa hyvyyttä, mutta tämä on myös tuonut mukanaan korkeamman ulkoisen voiman 

ja näin korkeamman pahuuden riskin. (ER, 23, 29.)  

Vaikka Griffin pääsääntöisesti seuraa prosessiteismin metafyysistä perustaa teodikeansa muotoilussa, 

kuitenkin yksi hyvin merkittävä ero sijaitsee Griffinin ja Hartshornen vastausten pahan ongelmaan 

välillä. Nimittäin, kun Hartshorne näkee subjektiivisen kuolemattomuuden, eli käsityksen 

kuolemanjälkeisestä elämästä, jossa tuonpuoleisessa saa palkkion elämässä koetusta pahuudesta, 

olevan teistisiä malleja heikentävä aspekti, Griffin näkee tämän taas vahvistavan käsitystä hyvästä 

jumalasta. Hartshornen mukaan ihmisen sielu ei jää elämään ruumiin kuoleman jälkeen, kuten 

klassisessa teismissä, vaan sielu kuolee ruumiin mukana. Näin ainoa tapa, jolla kaikki oleva säilyy 

kuoleman jälkeen, on osana jumalan muistia, eli objektiivisessa kuolemattomuudessa. (Viney 1985, 

41–42.)  

Myös Griffin on alun alkaen uskonut tähän sielun kuolevaisuuteen,27 mutta tarkastellessaan uudelleen 

prosessiteodikeaansa tekstissään Evil Revisited, hän kuitenkin esittää muuttaneensa näkemyksensä 

asiasta. Griffin haluaakin sisällyttää käsityksen kuolemanjälkeisestä elämästä osaksi teodikeaansa, 

sillä tämä näkemys kuoleman jälkeisestä tuo lisää merkitystä ihmisten elämään. Griffinin mukaan 

nimittäin ilman lupausta hyvästä ikuisesta elämästä kuoleman jälkeen, oma elämä tuntuu täysin 

mitättömältä. Lisäksi se tuo oikeudenmukaisuutta universumiin: muutoin vaikuttaa epäreilulta se, että 

toiset elävät pitkää ja onnellisesti, kun taas toiset lyhyen aikaa ja kurjasti, ilman että tähän on mitään 

syytä. Lisäksi kuolemanjälkeinen elämä vastaa ihmisten tarpeeseen elää kauemmin sekä heidän 

kaipaukseensa pelastuksesta. (Søvik 2011, 59.)  

Tämän lisäksi kuolemanjälkeisen elämän olemassaolo on Griffinin mukaan empiirisesti tarkasteltuna 

todennäköisempää, kuin se, että sitä ei olisi. Empiirinen evidenssi kuolemanjälkeisen elämän puolesta 

löytyy hänen mukaansa parapsykologisesta evidenssistä. (Søvik 2011, 59–60.) Griffin todisteleekin 

kuolemanjälkeisen elämän olemassaoloa käyttämällä parapsykologista evidenssiä meedioista, 

riivaustapahtumista, reinkarnaatiosta ja ruumiista irtaantumiskokemuksista mukaan lukien 

kuolemanrajakokemukset. Griffin ei näe parapsykologiaa pseudotieteellisenä todistusaineistona, 

vaan evidenssinä, joka on yhteensopivaa luonnontieteiden kanssa. Kyse ei hänen mukaansa ole 

supernaturalistisista ilmiöistä, vaan naturalistisista tapahtumista, jotka tulisi ottaa huomioon tieteen, 

filosofian ja teologian tarkasteluissa. (Griffin 1997, 1–5.) Itse näen kuitenkin Griffinin 

parapsykologisen aineiston pseudotieteelliseksi, jolloin Griffinin kuolemanjälkeistä elämää 

                                         
27 Esitetty hänen teoksessaan Power, and Evil: A Process Theodicy (1976) 
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käsittelevän argumentaatio jää jatkossa tarkastelun ulkopuolelle johdannossa esiteltyjen syiden 

perusteella. 

Summattuna Griffinin teodikea on kokonaisuutena seuraava: todellisen pahan olemassaolo ei ole 

jumalan hyvyydelle ongelma, sillä kaikissa olioissa on lähtökohtaisesti voimaa. Jumala ei siis voi 

taata, että aina tapahtuu hyvää, ja tästä syystä pahaa esiintyy. Jumala ei myöskään voi vain poistaa 

pahaa maailmasta, sillä prosessiteismin mukaan luominen ei ole tapahtunut ex nihilo, eli tyhjästä, 

vaan jumala loi maailman kaaoksesta. Tämä kaaos sisälsi jo luovia voimia, joita jumala ei edes 

halutessaan voisi poistaa. Kaikki luonnollinen ja moraalinen paha perustuu näin jo kaaoksessa 

ilmenneeseen vapauteen, eikä se siksi ole jumalasta peräisin. (Søvik 2011, 57–58.)   
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3. Prosessiteodikean kritiikki  

Vaikka prosessiteodikeaa pidetäänkin yhtenä lupaavimmista vastauksista pahan ongelmaan28, on silti, 

tai juuri ehkä siksi, sitä vastaan esitetty paljon kritiikkiä. Erityisesti kritiikki on keskittynyt 

prosessiteismin perinteestä poikkeavan jumalkäsityksen ympärille; jumalan voima suostuttelevana, 

ei koskaan pakottavana, nousee usein esiin kritiikkiä tarkastellessa.   

Teodikeakeskustelussa prosessiteismin vastaparina toimii usein klassisen teismin kentälle sijoittuva 

tahdonvapausteismi, jonka vastausta pahan ongelmaan kutsutaan tahdonvapausteodikeaksi. Kaikki 

prosessiteodikean kriitikot eivät kuitenkaan ole tahdonvapausteistejä, vaan vasta-argumentteja on 

esitetty myös tämän tutkimusperinteen ulkopuolelta. Tahdonvapausteodikean ja prosessiteodikean 

puolustajien välinen keskustelu on kuitenkin erittäin merkittävässä asemassa, kun tarkastellaan 

prosessiteodikealle kohdistettua kritiikkiä, ja tästä syystä ennen kritiikin tarkempaa tarkastelua, on 

katsaus tahdonvapausteismiin ja tahdonvapausteodikeaan paikallaan. 

3.1 Tahdonvapausteodikea prosessiteodikean haastajana 

Tahdonvapausteismi on prosessiteismistä vaikutteita saanut suuntaus, joka yhdistelee prosessiteismin 

oppeja ja klassista näkemystä jumalasta (Viney 2020, luku 8). Tahdonvapausteismi ja prosessiteismi 

jakavatkin paljon samoja näkemyksiä: molemmissa painotetaan jumalan rakkautta ja hänen 

suhdettaan luotuihin olioihin. Tahdonvapausteismin jumala ei olekaan klassisen teismin mukainen 

puhtaasti aktuaalinen absoluuttinen olio, joka ei vaikutu maailmasta ja luotujen olioiden tunteista, 

vaan kuten prosessiteismissä, myös tahdonvapausteismissä jumala kokee yhdessä luotujen olioiden 

kanssa. Näin ollen myös tahdonvapausteismissä jumala tuntee myötätuntoa luotuja olioita kohtaan, 

ja kärsii, kun luodut oliot kärsivät. Lisäksi tässä teismin muodossa painotetaan nimensä mukaisesti 

luotujen olioiden vapaata tahtoa. Tahdonvapausteismin jumala ei toimi pakottamalla, vaan luoduilla 

olioilla on kyky itsemääräämiseen. (Pinnock 2000, ix–x.) Tahdonvapausteismissä ymmärretään 

prosessiteismin kanssa myös jumalan kaikkitietävyys samalla tavalla: jumala ei tiedä kaikkea 

aktuaalisena edeltä. Jumalaa ei käsitetä ajattomana, vaan ajassa luotujen olioiden toimien mukana 

kasvavana oliona. Ja näin jumala näyttäytyy prosessiteismin tavoin myös tahdonvapausteismissä 

ajallisena oliona, jonka tietämys kasvaa luotujen olioiden ajassa tapahuvien päätösten pohjalta. 

(Hasker 2004, 137.) Tahdonvapausteismissä ja prosessiteismissä on myös sama näkemys pahuuden 

todellisesta lähteestä. Molemmissa nimittäin uskotaan, että pahuus perustuu luotujen olioiden 

vapaaseen toimintaan. (Hasker 2004, 138–139.) 

                                         
28 Ks. esim. Søvik 2011, 15 
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Tahdonvapausteismissä pidetään kuitenkin kiinni osasta klassisen teismin näkemyksistä, jotka 

prosessiteismissä hylätään. Ensinnäkin tahdonvapausteismissä nähdään jumala klassisen teismin 

tapaan kaikkivoipana oliona, jonka voimaan kuuluu kaikki, mikä on loogisesti mahdollista ja hänen 

hyvyytensä kanssa yhteensopivaa. Lisäksi tahdonvapausteismissä pidetään kiinni luomisesta ex 

nihilo. Kuitenkin, vaikka tahdonvapausteismissä jumala nähdään kaikkivoipana absoluuttisessa 

mielessä siten, että hänellä olisi voimaa determinoida kaikki luotujen olioiden toiminta, 

tahdonvapausteistit eivät kuitenkaan usko hänen tätä voimaa koskaan käyttävän. 

Tahdonvapausteismin jumala on omasta vapaasta tahdostaan antanut luoduille olioille vapauden 

tehdä omat päätöksensä, eikä niihin puuttuminen ole jumalan hyvän luonnon mukaista. Eli vaikka 

kummassakaan, prosessiteismissä tai tahdonvapausteismissä, jumalan ei nähdä pakottavan luotujen 

olioiden toimintaa, niin toisin kuin prosessiteistit, tahdonvapausteistit eivät näe vapauden olevan 

luoduille olioille luontaista. Vain jumalalla maailman ex nihilo luojana on alkuperäisesti voimaa 

luoda vapaasti, muille olioille tämä voima on jumalan antamaa. (Hasker 2004, 137.) Koska 

prosessiteismissä ja tahdonvapausteismissä näkemykset luomisesta ja siitä, kenelle luomisvoima 

alkuperäisesti kuuluu, eroavata merkittävästi, on tämä johtanut erilaiseen painotukseen sen kohdalla, 

mikä näyttäytyy metafyysisesti ensisijaisena kussakin perinteessä. Kun prosessiteismissä painotetaan 

sekä jumalaa että maailmaa, niin tahdonvapausteismissä ensisijaisena näyttäytyy vain jumala. 

(Pinnock 2000, x.) 

Myös tahdonvapausteismin vastauksen pahan ongelmaan, tahdonvapausteodikean, kohdalla 

prosessiteismin ja klassisen teismin vaikutukset ovat vahvasti esillä. Nimittäin kuten 

prosessiteodikean, myös tahdonvapausteodikean mukaan maailmassa ilmenevä paha perustuu 

luotujen olioiden vapauteen. Näin vastuu moraalisesta pahasta ei ole jumalalla vaan ihmisillä, joiden 

vapaat teot ovat moraalisen pahuuden esiintymisen syy. (Hasker 2004, 138–139.) Mutta vaikka 

moraalisen pahan syy on molemmissa perinteissä sama, niin luonnollisen pahan kohdalla tilanne on 

eri. Kun prosessiteismin mukaan luonnollinen paha ei ole jumalan vastuulla sen vuoksi, että myös 

luonnollinen paha selittyy luotujen olioiden vapaalla luovalla voimalla, niin tahdonvapausteodikeassa 

luonnollinen paha perustuu jumalan yleisiin strategioihin, eli kaikenkattaviin suunnitelmiin. Yleisten 

strategioiden kautta jumala suunnittelee hyviä kokonaisuuksia, vaikka niiden sisällä sijaitsisikin 

yksittäisiä pahuuksia. Esimerkiksi luonto kokonaisuutena vaatii yksittäisiä pahuuksia, kuten eläinten 

kärsimystä, toimiakseen, mutta tämä ei kuitenkaan tee maailmasta kokonaisuutena pahaa. Ja näin 

vastuu luonnollisista pahoista ei ole jumalalla; jumala ei voi mahdollistaa toimivaa maailmaa 

kokonaisuutena ilman, että pahoja asioita esiintyy. (Hasker 2004, 118, 137, 142.) Jumala ei 

tahdonvapausteismissä myöskään puutu luonnolliseen tai moraaliseen pahaan sen vuoksi, että tämä 
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estäisi hänen pitkän tähtäimen tavoitteensa: ihmisten moraalisen kehityksen. Tahdonvapausteistien 

mukaan luonteenlaadun kehitys vaatii kärsimystä, esimerkiksi ei voi urheasti selvitä 

vastoinkäymisistä, ilman vastoinkäymisiä. Näin ollen, jotta ihmiset voisivat moraalisesti kehittyä, on 

myös pahaa maailmassa esiinnyttävä. (ER, 14–15.)  

Klassisen teismin vaikutus taas näkyy tahdonvapausteodikeassa siinä, miten jumalan kontrolli 

suhteessa maailmaan ymmärretään. Nimittäin tahdonvapausteodikeassa jumalan kontrolli 

ymmärretään vahvempana kuin prosessiteodikeassa: tahdonvapausnäkemyksen mukaan jumalalla 

teknisesti ottaen on voimaa determinoida kaikki maailmassa, mitä prosessiteismin jumalalla ei ole. 

Jumalan voima yksipuolisesti määrätä tapahtumia perustuu klassisen näkemyksen mukaiseen 

käsitykseen jumalasta kaikkivoipa ja kaiken luovan voiman alkuperäisenä lähteenä. 

Tahdonvapausteistit kuitenkin klassisen teismin kannattajista poiketen uskovat, että jumala on 

päättänyt antaa vapaan tahdon luoduille olioille, sekä pidättäytyy puuttumasta heidän vapaisiin 

tekoihinsa luonteensa hyvyyden ja vapauden tärkeyden vuoksi. Ja tämä on se syy, miksi pahuutta 

maailmassa esiintyy: jumala mahdollistaa vapauden, joka puolestaan johtaa luotujen vapaisiin 

päätöksiin, jotka toisinaan saavat aikaan pahaa. (Hasker 2004, 101, 138.) Tahdonvapausteodikean 

voisikin tiivistää seuraavasti: koska jumala on luonut maailmaan kokonaisuutena toimivat 

luonnonlait, sekä antanut luoduille olioille vapaan tahdon, eikä hän näihin niiden tärkeyden vuoksi 

yksipuolisesti puutu, esiintyy maailmassa sekä moraalista että luonnollista pahaa. Pahuus ei näin ole 

jumalan vastuulla, vaan vapaiden agenttien ja luonnon järjestyksen tuottamaa. (ER, 15.)   

Tahdonvapausteodikean asema pahan ongelman vastausten tarkastelussa onkin merkittävä. Sen 

erilaiset muodot ovat vahvasti esillä teodikeoiden historiassa; kuten edellä tuotiin esille, vapaan 

tahdon käyttämisestä osana teodikeaa löytyy esimerkkejä antiikista lähtien ja läpi valistuksen ajan, 

eikä se ole menettänyt suosiotaan nykypäivään tultaessa (Wounderberg 2013, 176). Daniel Speak 

näkeekin tahdonvapausteodikean olevan yhdessä sielun kehittämisen teodikean kanssa keskeisessä 

asemassa lähes kaikissa lupaavimmissa teodikeoissa (Speak 2013, 206). Myös prosessiteodikean 

piiristä tahdonvapausteodikean merkitys ole jäänyt huomiotta, vaan esimerkiksi Griffin näkee sen 

vaikutusvaltaisimpana perinteisten teodikeoiden versiona (ER, 9).  

Tahdonvapausteodikea toimiikin merkittävimpänä prosessiteodikean vastavoimana pahan ongelman 

vastausten kentällä. Esimerkiksi Griffin käyttääkin paljon tilaa tekstissään Evil Revisited juuri 

tahdonvapausteismiä vastaan argumentoimiseen, ja muun muassa William Hasker 

tahdonvapausteistinä on käynyt kiivasta keskustelua prosessiteistien, erityisesti Griffinin kanssa29.  

                                         
29 Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat Process Studies 29 (2), 193–236, sekä Griffin et al. (2000), 1–52, 215–262. 
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3.2 Prosessiteodikealle esitetyt haasteet 

Hasker David Basingerin ohella, toimii prosessiteismin kriitikkoina nimenomaa tahdonvapausteismin 

saralta. Nämä molemmat filosofit puolustavat tahdonvapausteodikeaa esittämällä sen olevan 

vähintäänkin yhtä hyvä vastaus pahan ongelmaan kuin prosessiteodikea. Heidän argumentaationsa 

tarkoituksena teodikeakeskustelussa onkin esittää, kuinka prosessiteodikea sen puolustajien väitteistä 

huolimatta törmää samoihin ongelmiin, kuin tahdonvapausteodikea. (Basinger 1991, 219; Hasker 

2000b, 196.) 

Mutta vaikka tahdonvapausteodikea onkin merkittävin prosessiteodikean haastaja, löytyy kritiikkiä 

prosessiteodikeaa vastaan myös tahdonvapausteismin ulkopuolelta. Seuraavaksi tarkasteltavassa 

prosessiteodikean kritiikissä Haskerin ja Basingerin ohella esiintyykin myös useita kriitikoita, jotka 

eivät näiden kahden tavoin esitä kritiikkiään tahdonvapausteismin puolestapuhujina. Kuitenkin 

riippumatta siitä, onko prosessiteodikean kriitikko nimenomaan tahdonvapausteismin kannattajia vai 

ei, pyörii esitetty kritiikki pääsääntöisesti samojen prosessiteodikean haasteiden ympärillä. Usein 

kritiikki keskittyy, kuten edellä mainittiinkin, prosessiteismin käsitykseen jumalan voimasta 

suostuttelevana, ei koskaan pakottavana. Myös muita prosessiteistien oletuksia kohtaan 

hyökkäämällä on pyritty horjuttamaan heidän vastaustaan pahan ongelmaan. Esimerkiksi kriitikot 

ovat takertuneet prosessiteismin näkemyksiin jumalan rakkaudesta ja hänen suhteestaan maailman 

kehittymiseen. Seuraavaksi tarkastellaankin yksittäisiä prosessiteodikeaa kohtaan esitettyjä vasta-

argumentteja, sekä tahdonvapausteismin piiristä että sen ulkopuolelta. 

3.2.1 Onko prosessiteismin jumala todella suostutteleva? 

Useassa prosessiteodikean kritiikissä takerrutaan erityisesti prosessiteismin mukaiseen käsitykseen 

jumalan voimasta suostuttelevana, ei pakottavana. Kuten edellä jo esiteltiinkin, prosessiteismin 

mukaan jumalaa ei nähdä klassisen teismin, ja näin myös tahdonvapausteismin, mukaisesti 

kykenevänä pakottamaan, eli yksipuolisesti determinoimaan, luotujen olioiden vapaata toimintaa. 

Syy tähän on se, että koska prosessiteismin kontekstissa kaikilla luoduilla olioilla on lähtökohtaisesti 

voimaa vapaaseen luomiseen, ei jumalan voimaan kuulu estää tämän vapaan voiman käyttöä ja näin 

vapaita päätöksiä toteutumasta. Aikaisemmin kävi myös ilmi, että juuri tämä voimakäsitys on 

lähtökohtana prosessiteodikealle: koska jumalan voima on vain suostuttelevaa, ei hän ole vastuussa 

maailmassa tapahtuvasta pahasta, vaan vastuu kuuluu luoduille olioille, jotka omaa voimaansa 

käyttäen saavat aikaan pahuutta. Tämän vuoksi, jos prosessiteodikean kriitikot onnistuneesti 

kykenevät kyseenalaistamaan sen, että prosessiteismin jumala ei voi toimia ainakaan pelkästään 
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suostuttelemalla, murenee prosessiteodikealta pohja, eikä vastuun pahasta siirtäminen luoduille 

onnistu.  

Yksi tapa haastaa prosessiteismin käsitys jumalan voimasta, on kyseenalaistaa se, onko heidän 

kuvailema voima todella suostuttelua, vai onko todellisuudessa kysymys heidän kritisoimastaan 

pakottavasta voimasta. Tämän kysymyksen on esittänyt esimerkiksi tahdonvapausteisti Basinger, 

mutta myös prosessiteismiä itse kannattava Barry Whitney. Whitney näkee prosessiteodikean30 

törmäävän ongelmiin jumalan suostuttelevan voiman kohdalla, sillä hänen mukaansa Hartshornen 

määritelmä suostuttelulle kuvaa todellisuudessa yksipuoleista ja näin pakottavaa voimaa (Whitney 

1989, 59–60). Aikaisemmin esiteltiin sitä, kuinka Hartshornen mukaan jumalan suostuttelu toimii 

muodostamalla olosuhteet, joissa luodut oliot toimivat. Kun tämän saman huomion ilmaisee hieman 

tarkemmin, huomataan, että Hartshornen mukaan suostuttelu tapahtuu käytännössä vaikuttamalla 

siihen, mitä suostuttelun kohteena oleva olio havaitsee, ja näin myös tietää (Hartshorne 1948, 139). 

Tämä käy hyvin esille, kun käytetään aikaisemmin esiteltyä esimerkkiä vedestä: jumala johdattelee 

meitä juomaan vettä, sillä havaitsemme maailmastamme, että vesi ei ole myrkyllistä. Tilanne olisi 

toinen, jos jumala olisi tehnyt vedestä myrkyllistä, jolloin havaintomme ja näin myös tietomme 

vedestä olisi toinen.  

Koska suostuttelu tapahtuu Hartshornen mukaan muokkaamalla houkuttelun kohteena olevan olion 

havaitsemisen kenttää, tarkoittaa tämä sitä, että johdattelussa muokataan aktuaalisten entiteettien 

yhteenliittymisen prosessien alkudataa. Tämä alkudata, eli havaittu sen hetkinen maailma, on 

havaitsijalleen tiedostamatonta. Näin ollen jumalan houkuttelu tunnetaan täysin tiedostamatta, sekä 

välttämättä. Luodut oliot eivät näin voi olla tuntematta jumalan houkutusta ja koska prosessissa 

jonkin tunteminen tarkoittaa sen hyväksymistä osaksi yhteenliittymisen prosessia, ei suostuttelun 

tuntemisen ja sen hyväksymisen välillä ole eroa. Ja näin Whitneyn mukaan Hartshornen käsitys 

houkuttelusta näyttäytyy kausaationa, eli se on yksipuoleista ilman luodun olion itsensä osallisuutta. 

Joten prosessiteismin jumala toimii todellisuudessa aina pakottamalla, ei koskaan aidosti 

suostuttelemalla. (Whitney 1989, 59–60.) 

Lisäksi Whitneyn mukaan prosessiteismissä ainakin Hartshornen tapa käsittää luonnonlait johtaa 

myös käsitykseen jumalasta pakottavana. Luonnonlait ovat Hartshornen mukaan jumalan 

määräämiä31, ja nämä luonnonlait rajoittavat vapaata toimintaamme. Vaikka emme koe olevamme 

                                         
30 Vaikka pääsääntöisesti muut tarkastellut kriitikot vastaavat Griffinin esittämään teodikeaan, Whitney vastaa tekstissään 

erityisesti Hartshornelle. 
31 Whitney huomauttaa, että tosin esimerkiksi Whitehead näkee luonnonlait tilastollisina, eli luotujen olioiden, ei jumalan 

luomina (1989, 61). Sama tilanne on myös esimerkiksi myöhemmin tarkasteltavan Edwardsin kohdalla. 
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luonnonlakien pakottamia, olemme kuitenkin sitä, sillä luonnonlait rajoittavat mahdollista 

toimintaamme. Joten Whitneyn mukaan prosessiteismin jumala toimii yksipuoleisesti sekä 

houkuttelun, että luonnonlakien asettamisen kautta. Prosessiteistit, erityisesti Hartshorne, näyttävät 

näin tarjoilevan piiloista determinismiä. Ja tämän myötä prosessiteodikeaa vastaan voi esittää 

Griffinin ja Hartshornen klassiselle teismille esittämän haasteen: jos jumalalla on kyky pakottaa, 

miksi hän ei käytä tätä voimaansa enempää pahan poistamiseen? (Whitney 1989, 61–62.) Whitney 

esittääkin, että samalla tavalla kuin ei ole perusteltua puhua absoluuttisesta pakottavasta voimasta, ei 

ole myöskään perusteltua käsittää jumalan voima vastavuoroisesti absoluuttisesti suostuttelevana. 

Whitneyn ratkaisu onkin omaksua prosessiteismiin käsitys jumalan voimasta, joka sekoittaa 

pakottavaa ja suostuttelevaa voimaa. (Whitney 1989, 65.) 

Whitneyn lisäksi myös Basinger näkee prosessiteismin mukaisen suostuttelevan voiman olevan 

perustelematonta, ja todellisuudessa piiloista pakottavaa voimaa (Whitney 1989, 64). Ensinnäkin 

Basinger jakaa Whitneyn käsityksen siitä, että prosessiteismin jumala on pakottava siinä mielessä, 

että hänen antamaansa suostuttelu annetaan täysin yksipuoleisesti yhteenliittymisen prosessin 

alkutavoitteessa. Basinger ei kuitenkaan näe tämän olevan se, mitä prosessiteismi pakottamisella 

tarkoittaa, vaan että pakottaminen tarkoittaa prosessiteismin kontekstissa seuraavaa:  

(A) Jumala ei yksipuoleisesti tuota mitään asiatilaa estämällä luotuja olioita toimimasta vapaan 

tahtonsa mukaisesti.  

(Basinger 1984, 333–334.)  

Basinger kuitenkin huomauttaa, että Griffin, ja valtaosa prosessiteisteistä, kiistävät jumalan olevan 

pakottavaa tässä määritelmän (A) mukaisessa mielessä; heidän mukaansa jumala ei kykene 

pakottamaan asiatilaa tapahtuviksi olioiden tahtojen vastaisesti. Tämä johtuu siitä, että Basinger 

tulkitsee prosessiteismin mukaan vain sellaisten olioiden determinoimisen olevan mahdollista, joilla 

ei itsessään ole voimaa määrätä itseään tai muita olioita. Koska prosessiteistisessä mallissa 

maailmassa kaikella on lähtökohtaisesti voimaa luoda, ei näin edes jumala voi pakottaa mitään. 

Basinger ei kuitenkaan näe tämän käsityksen pakottamisesta olevan oikeutettu, sillä se on täysin 

kokemuksen vastaista: meillä on esimerkiksi kokemusta siitä, että vanhempi voi pakottaa lapsensa 

nukkumaan, vaikka lapsella on myös kykyä määrätä itseään. Tähän Basinger arvelee, että Griffin 

voisi vastata seuraavasti: koska nukkumaan pakotettu lapsi ei menetä kykyään itsedeterminaatioon ja 

näin esimerkiksi kykyä protestoida vanhempaa vastaan, ei kyseessä ole pakottamista määritelmän (A) 

mukaisessa mielessä. Lapsen nukuttamisen tapauksessa olisikin kyse pakottamisesta 

arkimerkityksessä, jossa pakotuksen kohteena olevan kyky määrätä itseään on olemassa ja säilyy. 
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(Basinger 1984, 335–336.) Tämä vastaus ei kuitenkaan tyydytä Basingeria. Hän nimittäin kysyy, 

miksi jumala ei sitten voi pakottaa enemmän tässä arkimerkityksessä, vaikka hän ei voikaan koskaan 

pakottaa määritelmän (A) mukaisessa mielessä. Tällöin palataan jälleen prosessiteismin 

tahdonvapausteismille esittämään kysymykseen: jos jumala kykenee pakottamalla 

(arkimerkityksessä) estämään pahan tapahtumista, miksi hän ei niin useammin tee? (Basinger 1984, 

337.) 

Basinger näkee myös toisen tavan vastata hänen haasteeseensa siitä, miksi prosessiteismin jumala ei 

voi pakottaa, vaikka luodut oliot voivat. Tämä toisen tavan mukaan on mahdollista selittää ero 

kyvyissä sillä, että toisin kuin ihmisillä, jumalalla ei ole ruumista. (Basinger 1984, 338.) Kuten 

aikaisemmin esiteltiin, Griffin näkee jumalan voiman vain suostuttelevana verrattuna ihmisten 

kykyyn sekä suostutella että pakottaa, perustuvan siihen, että toisin kuin ihmisillä, jumalalla ei ole 

ruumista. Koska jumalalla ei ole ruumista, hän ei voi käyttää voimaa, jota ei voi lainkaan vastustaa. 

Ihmiset, joilla ruumis on, taas voivat esimerkiksi toista pidättelemällä estää yksipuolisesti hänen 

poistumisensa paikalta. Ja tästä syystä jumalalla ei ole pakottavaa voimaa, vaikka ihmisillä on. 

Basinger ei jälleen tyydy Griffinin vastaukseen, vaan kysyy, miksi jumala ei kuitenkin voisi pakottaa 

muilla tavoilla, kuin vain ruumiin välityksellä. Nimittäin myös ihmisten kykenevät pakottamaan 

muutoinkin kuin vain ruumiin kautta käyttämällä psykologista voimaa. Esimerkiksi manipulaation 

avulla ihmiset voivat yksipuolisesti saada jonkun toisen tekemään oman tahtonsa vastaisesti täysin 

käyttämättä fyysistä voimaa. Tällaisesta manipulaatiosta Basinger antaa esimerkiksi mainokset, jotka 

ohjaavat toimintaamme meidän sitä tiedostamatta. Ja tältä pohjalta Basinger heittää haasteen 

prosessiteismin suuntaan: vaikka jumalalla ei ole ruumista, eikö jumala kuitenkin voisi pakottaa 

psykologista voimaa käyttämällä? Eikö jumala voisi esimerkiksi häpeän tunnetta käyttämällä saada 

vaikkapa puolisoaan pettävän henkilön lopettamaan tekonsa ja tekemään oikein puolisoaan kohtaan? 

(Basinger 1984, 338–339.) 

Lisäksi vaikka ihmisen tekemä psykologinen suostuttelu tai pakottaminen ei määräisikään sen 

kohteena olevan tahdon toimintaa täysin, niin Basingerin mukaan jumalan tekemänä se saattaisi näin 

toimia. Koska jumala on kaikkitietävä, hän tuntee jokaisen luodun olion täydellisesti, joten hän osaisi 

varmasti myös manipuloida niistä jokaista parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä Basingerin mukaan 

tarkoittaa sitä, että jumala voisi näin pakottaa luotuja olioita toimimaan halutulla tavalla. Ja tästä 

jälleen herää kysymys: jos jumala voisi psykologista voimaa käyttämällä täysin determinoida 

luotujen olioiden toimintaa, miksi hän ei tee niin useammin estääkseen pahan tapahtumista? (Basinger 

1984, 339–341.) Basinger tämän perusteella toteaakin, että prosessiteismin kontekstissa ei voi 
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osoittaa, että jumala ei voisi pakottaa, jos ei määritelmän (A) mukaisesti, niin ainakin arkisesti 

ymmärretyllä tavalla (Basinger 1984, 347). 

Griffin on esittänyt omat jumalan suostuttelevaa voimaa selventävät vastauksensa Whitneyn ja 

Basingerin nostamaan haasteeseen. Hän näin tarkentaa sitä, miksi prosessiteismin jumala ei voi olla 

pakottava, vaikka prosessiteodikean kriitikot asian toisin näkevät. Griffinin vastauksia sekä hänelle 

esitettyjä lisähaasteita jumalan voimaan liittyen esitellään tarkemmin luvuissa 4.1.4–4.1.6.   

3.2.2 Prosessiteismin jumala heikko, eikä palvonnan arvoinen 

Prosessiteodikean haasteet eivät kuitenkaan lopu tämän käsityksen mukaisen jumalan suostuttelevan 

voima kyseenalaistamiseen, vaan jumalan suostutteleva voima on itsessään myös kohdannut 

kritiikkiä. Prosessiteodikean kriitikot ovatkin nostaneet ilmoille kysymyksen siitä, onko vain 

suostuttelemaan kykenevä jumala heikompi, kuin jumala, joka kykenee suostuttelun lisäksi myös 

pakottamaan. Ja jos näin on, eikö tämä johda jumalan palvonnanarvoisuuden heikentymiseen? 

Hasker tahdonvapausteistinä kuuluu näiden kriitikoiden joukkoon. Hänen mukaansa riippumatta 

siitä, onko suostuttelu moraalistesti hyväksyttävää vai ei, on itsestään selvää, että jumala, jolla ei ole 

lähtökohtaisesti kykyä pakottaa, on heikompi kuin jumala, joka pystyy sekä pakottamaan että 

suostuttelemaan. Lisäksi pakottamiseen kykenevän jumalan hyvyyttä ei tarvitse kyseenalaistaa, sillä 

hänen ei ole pakko pakottavaa voimaansa käyttää, kuten tahdonvapausteodikeassa esitetään. Näin 

ollen prosessiteismin jumala ei ole voimakkain mahdollinen hyvä jumala, vaan 

tahdonvapausteodikean mukainen sekä pakottamiseen että suostutteluun kykenevä jumala on 

voimakkaampi. (Hasker 2000a, 231.) 

Søvik jatkaakin tästä Haskerin ajatuksesta ja huomauttaa, että tämä prosessiteismin voimassaa 

heikompi jumala ei ole yhtä palvonnan arvoinen, kuin perinteisesti ymmärretty pakottamiseen 

kykenevä jumala. Koska jumala, jolla on myös kyky pakottaa, on käsitettävissä ja on voimakkaampi 

kuin vain suostutteleva jumala, niin prosessiteismin jumala ei näin ole kaikkein voimakkain 

käsitettävissä oleva olio. Ja näin prosessiteismin suostutteleva jumala näyttäytyy vähemmän 

palvonnan arvoisena, kuin esimerkiksi tahdonvapausteismin voimakkaampi jumala. (Søvik 

2011, 227–228.)    

Tämän lisäksi Søvikin mukaan myös edellä esitetty Griffinin ratkaisu jumalan kyvyttömyyteen 

pakottaa ruumiittomuutensa vuoksi johtaa hänen käsityksensä mukaisen jumalan 

palvonnanarvoisuuden kyseenalaistumiseen. Nimittäin, jos jumala ei pysty yksipuolisesti 

pakottamaan siitä syystä, että hänellä ei ole ruumista, mutta ihmiset ruumiillisena taas pystyvät 
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pakottamaan, on tällöin ihmisillä kyky, jota jumalalla ei ole. Ja koska Griffinin mukaan ihmisten 

kykyihin kuuluvan pakottamisen kohdalla on kyse siitä, että he suostuttelun kautta saavat ruumiin 

tekemään, mitä sen haluavat tekevän, niin herää tästä kysymys: miksi ihmisen suostuttelu on tarpeeksi 

vahvaa saadakseen heidän ruumiinsa toimimaan pakottavasti heidän tahtonsa mukaisesti, mutta 

jumala suostuttelu ei? Søvik kokeekin kyseenalaiseksi sen, että jumala ei kykenisi käyttämään 

maailmassa sijaitsevia olioita hänen pakottamisensa välineenä ja näin käyttämään vaadittavaa 

fyysistä voimaa. Eli kysymys kuuluu, miksi jumala ei kykene suostuttelemalla saamaan ruumiitamme 

tekemään hänen tahtonsa mukaisesti, kuten me itse kykenemme. Ja tältä pohjalta Søvik kysyy, miksi 

jumala ei tällä tavalla suostuttelun kautta kykene esimerkiksi aiheuttamaan Hitlerin kuolemaa 

suostuttelemalla asetta laukeamaan itsestään, jolloin hän olisi estänyt suuren moraalisen pahan 

esiintymisen. Erityisesti tämä kysymys nousee prosessiteismin panenteistisen maailmakäsityksen 

vuoksi. Nimittäin, jos maailma nähdään panenteistisen maailmankäsityksen myötä jumalan ruumiina, 

niin miksi jumala ei voi pakottaa yksittäisiä maailman osia, samalla tapaa kuin me voimme pakottaa 

ruumiimme osia, kuten esimerkiksi käsiämme. Ihminen näyttäytyy näin voimakkaampana kuin 

jumala, jolloin jumala ei näyttäydy kaikkein voimakkaimpana oliona. Ja tämä on 

palvonnanarvoisuuden vaatimuksen vastaista. (Søvik 2011, 224–226.)  

Myös Basinger näkee prosessiteodikean jumalan voiman vertaamisen ihmisten voimaan johtavan 

jumalan palvonnanarvoisuuden heikkenemiseen. Tämä Basingerin argumentti lähtee liikkeelle 

kysymyksestä, näkeekö prosessiteismi pakottamisen moraalisesti oikeutettuna, jos jumalalla tämän 

kaltainen voima voisi olla. Prosessiteismin mukaan se, että jumala ei käytä pakottavaa voimaa, ei 

perustu siihen, että hän päättäisi olla käyttämättä tätä voimaa, vaan siihen, että häntä estää 

metafyysinen rajoitus. Tämä liittyy myös siihen, miksi prosessiteistit näkevät pahan ongelman 

nousevan tahdonvapausteismin kontekstissa; heidän jumalansa voisi puuttua useammin maailmassa 

tapahtuvaan pahaan pakottavaa voimaa käyttämällä, sillä häntä ei mikään estä sitä tekemästä, mutta 

hän ei sitä silti tee. Näin ollen, vaikka prosessiteistit pitävät suostuttelevaa voimaa parempana, kuin 

pakottamista, on heidän teoriassaan implisiittinen jumalan pakottavaa voimaa parempana pitämisen 

ajatus: jos jumalalla olisi voimaa pakottaa, olisi parempi, että hän käyttäisi sitä, kuin ei käyttäisi. 

(Basinger 1986, 163–165.) Toisin sanoen, koska prosessiteistit sättivät tahdonvapausteismin jumalaa 

puuttumattomuudesta, näkevät he pakottavan voiman käytön hyvänä asiana, joten jumalan tulisi tätä 

voimaa käyttää, jos hän sen omaisi. 

Kysymys siitä, onko pakottavaa voimaa moraalisesti hyväksyttävää käyttää prosessiteistien 

näkökulmasta, mutkistuu entisestään, kun tarkastellaan prosessiteismin näkemystä ihmisten voimasta 

pakottaa. Nimittäin, koska teistisissä malleissa jumalaa pidetään ylimpänä moraalisena esimerkkinä, 
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tulisi ihmisten kohdalla nähdä samat asiat moraalisesti hyvänä, kuin jumalan. Näin ollen, jos jumalan 

kohdalla pakottaminen nähdään moraalisesti epäoikeutettuna, tulisi sama tilanne myös olla luotujen 

olioiden kohdalla. Näin ei kuitenkaan prosessiteismissä ole, vaan moni prosessiteisti näkee 

pakottamisen oikeutettuna ihmisten välisessä toiminnassa, mutta ei jumalan kohdalla. Esimerkiksi 

Hartshorne näkee pakottamisen olevan oikeutettua ihmisille viimeisenä vaihtoehtona, erityisesti 

taistelussa sortoa vastaan. Eli suostutteleminen on prosessiteistien mukaan parempi tapa pyrkiä 

vaikuttamaan muihin, myös ihmisten tasolla, mutta pakottaminen jopa väkivaltaa käyttämällä, on 

oikeutettua tarvittaessa. Tämä on Basingerin mielestä ristiriidassa sen kanssa, että jumalan kohdalla 

pakottamista prosessiteodikeassa ei nähdä vaihtoehtona. Joten kysymys kuuluu: jos jumala ihmisten 

tavoin tavoittelee oikeudenmukaisuutta, miksi hänelle ei olisi oikeutettua käyttää pakottavaa voimaa 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi, kun ihmisten kohdalla oikeutus on?  (Basinger 1986, 165–167.)  

Tästä syystä käsitys pakottamisesta ja siitä, onko se oikeutettua vai ei, on Basingerin mukaan 

prosessiteismin kontekstissa epämääräinen. Basinger kuitenkin vielä lisää, että jumalan pakottavan 

voiman vertaaminen ihmisten voimaan johtaa epämääräisyyden lisäksi myös suostuttelevan voiman 

tehon kyseenalaistumiseen. Nimittäin, koska prosessiteismin mukaan luoduilla olioilla on kyky sekä 

pakottaa, että suostutella, herää tästä kysymys, miksi pakottava voima on luoduille oliolle 

prosessiteismin kontekstissa mahdollistettu, jos kerran suostuttelu itsessään näyttäytyy korkeimpana 

mahdollisena voimana jumalan kohdalla. Miksi siis prosessiteismin mallissa ihmisillä on voima 

pakottaa, jos suostuttelu nähdään olevan korkeinta mahdollista voimaa, varsinkin, kun pakottavan 

voiman nähdään johtavan pahaan. Jos taas nähdään, että suostuttelu itsessään ei ole riittävä voima, 

vaan se yhdessä pakottamisen kanssa on korkeinta mahdollista voimaa, on prosessiteistien selitettävä, 

miksi jumalan ei tulisi koskaan pakottaa. (Basinger 1986, 168.)  

Basinger tiedostaa, että prosessiteistien vastaus tähän haasteeseen olisi, että jumala pakottaisi 

ihmisten tavoin, jos hänellä vain kyky siihen olisi. Mutta jumalalla ei tätä kykyä prosessiteistien 

mukaan vain yksinkertaisesti ole. Mutta Basingerin tarkoitus ei ole osoittaa, että prosessiteismin 

jumala ei voi pakottaa, vaan että prosessiteismin käsitys jumalan voimasta johtaa epähaluttavaan 

kuvaan jumalasta. Hän huomauttaakin, että prosessiteistit eivät voi nähdä ainoastaan suostuttelemaan 

kykenevää jumalaa korkeimpana mahdollisena voimana, sillä he pitävät parempana jumalan, joka 

suostuttelun lisäksi omaa ja käyttää pakottavaa voimaa. Jos he eivät näin uskoisi, ei heillä Basingerin 

mukaan olisi mitään syytä syyttää tahdonvapausteismin jumalaa siitä, että hän ei käytä pakottavaa 

voimaansa useammin pahaan puuttumiseen. Joten, koska prosessiteistien mukaan voimakkaampi 

jumala on sellainen, joka pystyy suostuttelun lisäksi myös pakottamaan, näyttäytyy heidän jumalansa 

kyky vain suostutella epätoivottavana metafyysisenä rajoitteena, jota ilman jumala olisi 
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voimakkaampi. Näin ollen prosessiteismin jumala näyttäytyy heikkona, jota enemmän voimaa on 

jopa pakottamiseen kykenevillä ihmisillä. (Basinger 1986, 168–169.) Ja tällä tavalla jälleen 

prosessiteismin jumalan palvonnanarvoisuus kyseenalaistuu. Jumalan palvonnanarvoisuutta 

suhteessa hänen pakottavaan ja/tai suostuttelevaan voimaansa, sekä Griffin vastauksia tähän teemaan 

liittyen tarkastellaan lähemmin luvussa 4.1.4. 

3.2.3 Empiirinen evidenssi sekä moraalisen ja luonnollisen pahan haaste 

Kuten Frankenberry, myös Basinger näkee kokemuksenvastaisuuden olevan prosessiteodikeaa 

heikentävä tekijä. Basingerin mukaan nimittäin prosessiteismin tapa ymmärtää luovuus 

metafyysisenä periaatteena ei vastaa kokemustamme maailmasta. Tämän myötä Basinger näkee 

luonnollisen pahan uhan nousevan, eikä tätä uhkaa prosessiteodikea kykene ratkaisemaan. 

Basinger ei näe vakuuttavana Griffinin esittämää empiiristä evidenssiä sille, että kaikissa olioissa 

todella olisi prosessiteismin painottamaa luovaa voimaa atomeista ihmisiin. Griffin nimittäin vetoaa 

analogiseen argumenttiin todistaakseen tämän luovan voiman olemassaolon. Griffin perustaakin 

kaikessa sijaitsevan voiman olemassaolon analogiaan yksilön omasta kokemuksesta. Griffinin 

mukaan, koska meillä itsellämme on kokemus omasta kyvystämme määrätä oma toimintaamme, eli 

kyvystämme itsedeterminaatioon, voi tästä hänen mukaansa analogisesti olettaa, että myös kaikilla 

muilla entiteeteillä on kyky itsedeterminaatioon, vaikka emme tätä niiden omaamaa kykyä voisikaan 

suoraan itse kokea. Tämän analogisen argumentin käyttö ei kuitenkaan ole Basingerin32 mukaan 

vakuuttava todistus siitä, että kaikissa entiteeteissä tosiaan olisi ihmisen tapaan luovaa voimaa. 

(Basinger 1991, 217.)    

Basinger pitääkin analogiaan perustuvia argumentteja jo itsessään ongelmallisina ja epävakuuttavina. 

Hän vertaakin Griffinin argumenttia toisten mielten olemassaolon puolesta esitettyyn analogia-

argumenttiin. (Basinger 1991, 217.) Perinteinen tapa vasta kysymykseen siitä, miten voimme tietää, 

että toisilla ihmisillä on ajatuksia ja tunteita, eli mieli, kuten itsellä, on vedota analogiseen päättelyyn. 

Tämä toisten mielten analogia-argumentti näin perustuu siihen, että nähdään kahdella asialla olevan 

jokin yhteinen ominaisuus sen vuoksi, että näillä kahdella asialla on muita yhteneväisyyksiä. John 

Stuart Mill (1806–1840) muotoileekin analogia-argumentin toisten mielten ongelmasta seuraavasti: 

tiedämme, että toisilla on mieli sen vuoksi, että näemme heillä olevan ruumis kuten minulla ja lisäksi 

näemme heidän käyttäytyvät kuten minä tunteideni ja ajatusteni perusteella. Tästä johtuen Millin 

mukaan voimme päätellä myös toisilla ihmisillä olevan mieli: he käyttäytyvät ja näyttävät samalta 

                                         
32 Basingerin ohella myös Reichenbach puuttuu Griffinin käyttämään analogia-argumenttia. Tämä Reichenbachin versio 

Basingerin argumentista sekä Griffinin vastaus heidän esittämäänsä argumenttiin löytyvät luvusta 4.1.6. 
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kuin minä, joten heillä on oltava myös mieli kuten minulla. Millin argumenttia ei kuitenkaan ole 

koettu tarpeeksi tyydyttävänä, ja sitä vastaan on esitetty haasteita. Erityisesti ongelmalliseksi on 

koettu tämän analogia-argumentin perustuminen päättelyyn yksittäisestä tapauksesta, sekä se, että 

mieli on luonteeltaan vain henkilökohtaisesta lähtökohdasta tarkasteltava asia. Analogia-argumentin 

on siis nähty perustuvan hataralle pohjalle sen vuoksi, että se perustuu yhteen yksittäiseen tapaukseen, 

yksilön omaan mieleen, jonka pohjalta yleistetään erittäin laaja ilmiö. Toisaalta tämä argumentti 

kohtaa haasteita sen vuoksi, että siinä oletus toisten mielien olemassaolosta lähtee liikkeelle täysin 

privaatista ja subjektiivisestä kokemuksesta. Tämän vuoksi on kyseenalaista, onko päätelmät omasta 

mielestä todella ulotettavissa ulkomaailmaan. (Avramides 2019, luku 1.1.) Jotta Griffinin analogia-

argumentti olisi vakuuttava, tulisi sen vastata näihin samoihin ongelmiin, kuin Millin toisen mielten 

ongelman analogia-argumentti. Griffinin tulisi siis vastata kysymyksiin argumentin 

yleistettävyydestä ja ulkomaailmaan ulotettavuudesta. Tätä Griffinin argumentti ei kuitenkaan tee. 

(Basinger 1991, 217–218.)    

Yleisten analogia-argumenttien ongelmien lisäksi Griffinin argumentti kaikissa entiteeteissä 

sijaitsevan voiman puolesta törmää Basingerin mukaan siihen, että sen olettamalla analogialla ei ole 

pohjaa. Nimittäin Basingerin mukaan ei ole perusteltua tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi kasvien tai 

alkueläimien omaamasta luovasta voimasta sen pohjalta, että ihmisillä on voimaa 

itsedeterminaatioon. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin kasveilla ja ötököillä, ihmisillä kokemus 

itsemääräämisestä perustuu keskushermostoon. Näin ollen emme voi vetää analogiaa ihmisen ja 

olion, jolla keskushermostoa ei ole, välille. Ei siis ole perusteltua Griffinin argumentin perusteella 

olettaa, että kaikissa entiteeteissä on todella luovaa voimaa. (Basinger 1991, 218–219.) Ja näin, koska 

Griffin ei ole onnistuneesti osoittanut, että kaikissa entiteeteissä on luovaa voimaa, joka kykenee 

jossain määrin vastustamaan jumalan suostuttelua, emme voi olettaa, että jumala ei voisi estää 

luonnollista pahaa tapahtumasta. Ja näin luonnollisen pahan haaste prosessiteodikealle säilyy.  

Myös Hasker näkee prosessiteodikean epäonnistuvan sen vuoksi, että prosessiteismi ei kykene 

osoittamaan, että jumala ei olisi maailmassa esiintyvän luonnollisen pahan takana. Hasker nimittäin 

huomauttaa, että Griffinin itsensä mukaan, kun jumala on luonut maailman kaaoksesta, on 

maailmassa sijaitseva voima ollut niin pientä, että luomisen pohjalla ollut materia ei ole juurikaan 

kyennyt vastustamaan jumalan suostuttelevaa voimaa. Näin ollen kaikki, mitä jumala on maailman 

luomisen alussa tuottanut, on seurannut Griffinin omien sanojen mukaan ”pakottamista muistuttavan 

ilmiön” (”Quasi-coercive effects”) pohjalta. Tästä seuraa Haskerin mukaan se, että luonnonlait, jotka 

jumala on muodostanut luomisprosessin alussa, on muodostettu lähes pakottavan voiman kautta. 

Kysymys näin kuuluu: miksi jumala ei olisi hänen lähes pakottavaa voimaa käyttäessä luonut juuri 
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sellaista pohjaa maailmalle, kuin hän itse halusi? Tältä pohjalta Hasker päättelee, että prosessiteismin 

jumala on luonut juuri sellaiset perimmäiset luonnonlait, kuin on halunnut luoda. Ja koska 

perimmäiset luonnonlait toimivat evoluution pohjana, sekä koska jumala jatkuvasti houkuttelee 

olioita haluamaansa suuntaan, on evoluution kehitys ollut pitkälti jumalan haluamissa raameissa ja 

luonto on lähellä sitä, mikä hänen tavoitteensa on ollut. Näin ollen myös maailmassa sijaitsevat 

luonnolliset pahat ovat jumalan halun mukaisia. Ja näin jumala on Haskerin mukaan prosessiteismissä 

luonnollisen pahuuden takana. Tätä ajatusta Hasker painottaakin kysymällä, onko todella 

prosessiteismin näkemyksen mukaan todennäköistä, että jumala olisi esimerkiksi luonut vahingossa 

sapelihammastiikerin yrittäessään saada aikaiseksi antiloopin. Jos jumala luo suostuttelemalla itse 

määrittämiensä luonnonlakien perustalle, miten hän olisi voinut päätyä näin kauas haluamastaan 

lopputuloksesta? Hasker kuitenkin tarkentaa, että prosessiteismin jumala ei kuitenkaan ole 

yksittäisten pahojen, kuten juuri tietyn jäniksen ketun ateriaksi joutumisen takana. Hän on kuitenkin 

vastuussa yleisistä luonnollisista pahoista, kuten lihansyöjien olemassaolosta. (Hasker 2000b, 200–

201; Hasker 2004, 142–143.) Prosessiteodikea jättää näin mahdollisuuden auki sille, että luonnollinen 

paha ei ole luotujen olioiden, vaan perimmäisesti jumalan vastuulla.  

Kun Basinger haastaa prosessiteodikean vain luonnollisen pahan lähtökohdista, Hasker taas näkee 

myös moraalisen pahan olevan luonnollisen pahan ohella merkittävä haaste prosessiteodikean 

onnistumiselle. Nimittäin, hän näkee prosessiteodikean törmäävän samaan haasteeseen, jonka 

prosessiteistit ovat nähneet ongelmaksi tahdonvapausteisteille: jumala on vastuussa maailmassa 

esiintyvästä moraalisesta pahasta, sillä hän sallii siihen kykenevien korkean tason olioiden 

olemassaolon. Toisin sanoen Griffin kysymys33 on seuraava: miksi tahdonvapausteismin kaikkivoipa 

jumala sallii moraalisen pahan tapahtumisen, eikä esimerkiksi luo ihmistä, joka vain kuvittelisi 

olevansa vapaa, vaikka todellisuudessa hän olisi täysin jumalan determinoima34? 

Tahdonvapausteismin jumala on näin Griffinin mukaan vastuussa maailmassa sijaitsevasta 

moraalisesta pahasta, sillä hän sallii ihmisen kaltaisen olion olemassaolon. (Hasker 2000b, 197–198.)  

Hasker kuitenkin huomauttaa, että myös Griffinin jumala on samalla tapaa vastuussa maailmassa 

tapahtuvasta moraalisesta pahasta, ja siksi hänen esittämä haasteensa on mahdollista heittää takaisin 

prosessiteodikeaa vastaan. Haskerin perustelu väitteensä puolesta lähtee liikkeelle prosessiteismin 

käsityksestä siitä, että jumala on luonut nykyisen maailmatilan suostuttelemalla kaaoksesta yhä 

korkeamman tason olioita. Prosessiteismin mukaan jumala tavoittelee korkeamman tason olioiden 

luomista, sillä hän haluaa aktualisoida korkeamman tason hyveitä. Mutta koska hyvä ja paha 

                                         
33 Tämä on yksi Griffinin kymmenestä haasteesta tahdonvapausteisteille, joita käsitellään myöhemmin luvussa 4.1. 
34 Hasker viittaa tämän argumentin kohdalla teokseen Cobb ja Griffin (1976), sivulle 74.  
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korreloivat keskenään, korkeamman tason hyvä johtaa myös korkeamman tason pahaan. Eli, koska 

jumala on suostutellut olevaksi kaikkein korkeimman tason olioita, ihmisiä, jotka kykenevät vapaasti 

tekemään korkeimman tason hyvää, tuo tämä mukanaan myös korkean tason moraalista pahaa. Mutta 

vaikka tämä hyvän ja pahan korrelaatio, sekä muissa olioissa sijaitseva voima ja vapaus ovat 

prosessiteistisessä maailman mallissa välttämättömiä, ei kuitenkaan ole ollut välttämätöntä, että 

jumala suostuttelee olevaksi näitä korkeamman tason olioita, eli vapaita ja houkuttelua 

voimakkaammin vastustavia ihmisiä. Joten kuten Griffin näkee klassisen teismin jumalan olevan 

vastuussa maailmassa sijaitsevasta pahasta sillä perusteella, että hän on antanut vapaasta tahdostaan 

luoduille olioille vapauden, on Haskerin mukaan Griffinin jumala yhtä lailla vastuussa moraalisesta 

pahasta. Hasker nimittäin huomauttaa, että prosessiteismin jumalan ei olisi ollut pakko ylipäätään 

pyrkiä houkuttelemaan kaaoksesta korkeamman tason olioita, vaan hän on päättänyt tehdä näin täysin 

omasta tahdostaan. (Hasker 2000b, 197.) Näitä Haskerin esittelemiä haasteita, sekä muita 

luonnollista ja moraalista pahaa koskevia argumentteja prosessi- ja tahdonvapausteodikean välisessä 

keskustelussa tarkastellaan laajemmin luvuissa 4.1.1 ja 4.1.2. 

3.2.4 Saalistaminen erityisenä haasteena prosessiteodikealle 

Gary Chartier myös näkee Basingerin ja Haskerin ohella luonnollisen pahan olevan ongelma, joka 

horjuttaa prosessiteodikean uskottavuutta. Hänen mukaansa nimittäin luonnossa ilmenevä 

saalistamiskäyttäytyminen luonnollisena pahana ei ole prosessiteodikean kautta selitettävissä, vaan 

näyttäytyy pahan ongelman nostavana tekijänä. Saalistamisessa Chartierin määritelmän mukaisesti 

on kyse tapauksista, joissa petoeläin saalistaa saaliseläimiä ruuakseen. Tähän saalistamisen 

määritelmään eivät kuulu näin tilanteet, jossa ihminen tappaa toisen ihmisen, tai jossa ihminen tappaa 

eläimen ruuakseen. Syy tähän on se, että nämä kaksi tapausta selittyvät prosessiteismin mukaan 

moraalisen pahan kautta. Kun ihminen tappaa toisen ihmisen, on prosessiteismin mukainen näkemys 

tilanteesta se, että jumala ei halua tämän tapon tapahtumista, vaan suostuttelee sen vastaisesti. Tappo 

tapahtuu näin jumalan tahdon vastaisesti vain luotujen olioiden vapaan tahdon seurauksena, jolloin 

jumalan hyvyys säilyy. Jos ihminen taas tappaa metsässä näkemänsä kauriin, on jälleen kyse 

tilanteesta, joka ei ole jumalan suostuttelun mukaista, vaan ihmisen vapaan tahdon aikaansaamaa 

pahaa. Molemmissa tapauksissa jumalan tahdon mukaista olisi, että tappoa ei tapahtuisi ja uhri pääsisi 

vahingoittumattomana karkuun.  (Chartier 2006, 7–8.) Tilanne kuitenkin mutkistuu, kun otetaan 

tarkastelun alle eläinten toisilleen aiheuttama saalistamisesta seuraavaa vahinko. 

Pääsääntöisesti luonnollinen paha ei ole merkittävä uhka prosessiteodikealle, sillä myös se selittyy 

jumalan suostuttelun vastustamisesta johtuvana pahana, jota jumala itse ei halua tapahtuvan, eikä näin 
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ole siitä vastuussa. Esimerkkinä tällaisesta luonnollisesta pahasta Chartier antaa ajatuksen bambista 

joka jää metsäpalon kouriin: jumala ei halua, että bambi metsäpalossa menehtyy, vaan suostuttelee 

sen vastaisesti. Kuitenkin, koska jumala ei voi pakottamalla määrätä, mitä tulee tapahtumaan, tulee 

vapaan luonnon ja luonnonlakien vääjäämättömyyden vuoksi bambi jumalan tahdon vastaisesti 

menehtymään. (Chartier 2006, 8.) Saalistaminen ei ole kuitenkaan samalla tapaa selitettävissä, kuin 

bambin menehtymistä metsäpalossa. Tämä perustuu siihen, että kun metsäpalon kohdalla jumala ei 

halua bambin menehtymistä, tilanne on kuitenkin toinen saalistamisen kohdalla. Nimittäin ei 

esimerkiksi ole selvää, että haluaisiko jumala bambin jäävän nälkäisen susiemon ja hänen poikastensa 

saaliiksi, jos tämä on ainoa tapa varmistaa susien hengissä selviäminen. Toisin sanoen ei ole selvää, 

haluaako jumala saalistamisen tapahtuvan vai ei. (Chartier 2006, 9–10.)  

Näin ollen, jotta prosessiteistit voisivat pyrkiä ratkaisemaan saalistamisen ongelman, tulee heidän 

ensin tarkastella sitä, onko saalistaminen jumalan tahdon mukaista toimintaa. Chartierin mukaan 

kuitenkin vastattaisiin kysymykseen myöntävästi tai kieltävästi, saalistamisen ongelma säilyy 

edelleen haasteena prosessiteodikealle. Nimittäin, jos jumala tahtoo saalistamisen tapahtuvan, silloin 

hänen tulee suostutella se sallivasti, jolloin jumalan hyvyys kyseenalaistuu tai vaihtoehtoisesti tulee 

hyväksyä erittäin kyseenalaisia empiirisiä väitteitä. Jos taas on kyseessä jumalan tahdon vastainen 

ilmiö, tarkoittaa tämä sitä, että jumalan suostuttelu on systemaattisesti epäonnistunut saalistamisen 

kohdalla, sillä voimme empiirisesti havaita, että saalistamista tapahtuu maailmassa hyvin laajalti. 

Tällöin prosessiteistien tulisikin selittää, miksi jumalan suostuttelu ei ole saalistamisen kohdalla 

onnistunut. (Chartier 2006, 8–10, 13.) Chartier jakaa mahdolliset vastaukset saalistamisen mukana 

tuomaan ongelmaan kahteen luokkaan: seurauseettisiin ja ei-seurauseettisiin. Nämä kaksi erilaista 

strategiaa esittävät omat ratkaisunsa sekä jumalan saalistuksen saalivasta ja jumalan sitä vastustavasta 

lähtökohdasta. Chartierin johtopäätös kuitenkin on, että sekä seurauseettiset, että ei-seurauseettiset 

vastaukset epäonnistuvat yrityksessään, ja saalistamisen ongelma säilyy prosessiteodikean 

puolustajille ratkaisemattomana. (Chartier 2006, 21–23.)  

Chartier antaa esityksensä siitä, miten kaikki mahdolliset ratkaisuyritykset saalistamisen ongelmaan 

kaatuvat. Ensinnäkin seurauseettinen ratkaisulinja, jossa nähdään saalistaminen jumalan sallimana 

toimintana, johtaa Chartierin mukaan jumalan hyvyyden kyseenalaistumiseen. Tässä 

ratkaisuyrityksessä jumalan nähdään sallivan saalistaminen, sillä se johtaa hyvään lopputulokseen. 

Tarkoitus siis pyhittää keinot. Tämä hyvä lopputulos voi nähdä olevan erimerkiksi evoluution 

kehittyminen ja näin korkeamman tason olioiden tuottaminen, joka prosessiteismin mukaan on 

jumalan tavoite, tai vaikka eläinpopulaation harvennus, joka pitkällä tähtäimellä on ekosysteemille 

hyvä asia. Ja näin yleisesti hyvän seurauksen vuoksi jumala nähtäisiin suostuttelevan saalistamisen 
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sallivasti; saalistaminen on hyvää suurta kaavaa katsoessa, vaikka tämä yleinen hyvä 

saavutettaisiinkin yksittäisiä yksilöitä uhraamalla. Tämä kuitenkin kyseenalaistaa Chartierin mukaan 

jumalan rakkauden jokaista yksittäistä yksilöä kohtaan, mikä on ongelma jumalan hyvyydelle. 

(Chartier 2006, 11–14.) Toinen vaihtoehto seurauseetikolle on uskoa, että tarkoitus ei tässä 

tilanteessa pyhitä keinoja, eikä jumala siksi tulisi kannusta saalistamiseen. Tällöin seurauseetikon 

tulee kuitenkin selittää, miksi saalistaminen sitten on niin yleinen ilmiö kuin se on. Miksi 

saalistamista tapahtuu valtavissa määrin jatkuvasti, jos kerran jumala suostuttelee siitä pois? Miksi 

jumala säännöllisesti epäonnistuu suostuttelussaan saalistamisen kohdalla? (Chartier 2006, 13.)  

Ei-seurauseettisissä ratkaisuyrityksissä, joissa painotetaan moraalisen arvioinnin pohjana teon 

tarkoitusta, ei sen seurausta, jumalan tahto tehdä hyvää on suuressa roolissa. Toisin kuin 

seurauseettisessä argumentaatiossa, ei-seurauseettisessä ratkaisulinjassa paha seuraus ei näyttäydy 

ongelmana jumalan hyvyydelle, kunhan jumalan pyrkimys on ollut tehdä hyvää. Koska 

prosessiteismissä painotetaan jumalan hyvyyttä, pyrkii heidän jumalansa aina tekemään hyvää. Näin 

ollen, koska jumala pyrkii aina hyvään, ei hän koskaan kannustaisi petoa saalistamiseen, sillä tällöin 

hän pyrkisi toisen olion vahingoittamiseen, eli pahaan. Saalistamista ei näin ollen oikeuta edes se, 

että pedon hyvinvointi vaatii toisen eläimen saalistamista, sillä tällöin jumala kannustaisi pedon 

hyvään saaliseläimelle koituvan pahan kustannuksella. Näin ollen ei-seurausettisessä 

vastusstrategiassa jumalan saalistamisen salliminen ei näyttäydy mahdollisen vaihtoehtona. (Chartier 

2006, 15–17.)  

Tämä ei kuitenkaan ole ongelmaton johtopäätös, sillä jos päädytään toteamaan, että jumala ei koskaan 

suostuttelisi saalistamisen puolesta, tulee ei-seurauseetikon nyt joko selittää, kuten seurausetiikan 

kohdalla, miksi jumalan suostuttelu ei onnistu, tai vaihtoehtoisesti vastata kysymykseen, mikä on 

evoluution ja saalistamisen suhde. Prosessiteisteille evoluutio ja sen mukana tuomat korkeammat 

elämänmuodot, ovat jumalan tavoitteen mukaisia. Kysymys, joka prosessiteodikean kannattajien 

tulee ratkaista, on näin se, vaatiiko tämä evoluutio todella saalistamista tapahtuakseen, ja eikö todella 

ole mitään muuta tapaa, jolla evoluutio voisi toimia ilman, että saalistamista luonnollisen pahana 

tulisi esiintyä. Jos oletetaan, että prosessiteistit haluavat pitää kiinni evoluutiosta jumalan tahtomana 

asiana, heille jääkin näin kaksi vaihtoehtoista tapaa ratkaista saalistamisen ja evoluution suhteen 

kysymys. Ensinnäkin he voivat sanoa, että jumala kyllä tavoittelee evoluution kehitystä, mutta tämä 

kehitys ei riipu saalistamisesta, vaan saalistaminen tapahtuu evoluutiosta erillään ja jumalan tahdon 

vastaisesti. Toinen vaihtoehto on todeta, että jumala tavoittelee evoluutiota, joka vaatii saalistamista, 

mutta jumala ei houkuttele saalistamiseen, vaan saalistaminen tapahtuu jumalan tahdon vastaisesti. 

Jumala ei näin tahdo saalistamista, mutta sallii sen, jotta evoluution kehitys voi toteutua. Nämä kaksi 
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vaihtoehtoista selitystä kaatuvat kuitenkin Chartierin mukaan samoihin haasteisiin. Nimittäin nämä 

molemmat vaativat hankalasti saavutettavaa empiiristä evidenssiä väitteensä tueksi; ensimmäisen 

kohdalla tulisi todistaa, miten evoluutio voi tapahtua ilman saalistuksen roolia, toisen kohdalla taas 

tulee selittää, miksi saalistus on ainoa vaihtoehto, jonka kautta evoluutio voi kehittyä, eikä jumala voi 

mahdollistaa kehitystä ilman saalistamista. Nämä kaksi väitettä vaativat näin onnistuakseen 

vakuuttavaa empiiristä evidenssiä esimerkiksi biologian tai eläinten käyttäytymistieteiden 

tutkimuksesta, mutta tällaista on vaikea saada tuotettua. (Chartier 2006, 17–20.) Ja näin Chartier 

haastaa prosessiteodikean tuomalla esille luonnollisen pahan muodon, jota kyseinen teodikea ei 

kykene selittämään.  

Toisin kuin edellä prosessiteodikealle esitettyjen haasteiden kohdalla, Griffin ei ole kommentoinut 

Chatrierin nostamaa saalistamisen ongelmaa. Ei ole myöskään itsestään selvää, millä tavalla Griffin 

tai muut prosessiteodikean kannattajat voisivat edes pyrkiä argumentoimaan Chartierin esittämää 

haastetta vastaan. Tästä syystä saalistamisen olemassaolo maailmassa luonnollisena pahana jää 

ratkaisemattomaksi ongelmaksi prosessiteodikealle. 
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4.  Prosessiteodikean vastaukset esitettyyn kritiikkiin 

Edellisessä luvussa esiteltiin useita kritiikkejä, joita prosessiteodikea, erityisesti Griffinin esittämänä, 

on saanut osakseen. Iso osa kritiikistä, jota tarkasteltiin, on peräisin tahdonvapausteodikean 

puolustajilta, kuten Basingerilta ja Haskerilta. Seuraavaksi taas siirrytään tarkastelemaan Griffinin 

vastauksia ja haasteita, joita hän on esittänyt tahdonvapausteistien suuntaan35. Tarkastelun kohteena 

on tässä luvussa näin ollen se, onnistuuko Griffin prosessiteodikean kannattajana vakuuttamaan 

lukijan siitä, että prosessiteodikea on kuin onkin parempi ratkaisu pahan ongelmaan, kuin 

klassisemman teismin parhaimmistoon lukeutuva36 tahdonvapausteodikea. Vai kykenevätkö 

tahdonvapausteodikean puolustajat, Basinger ja Hasker etunenässä, perustellusti osoittamaan, että 

tahdonvapausteodikea on yhtä hyvä, ellei parempi vastaus pahan ongelmaan, kuin prosessiteodikea. 

Toisin kuin Griffin, osa prosessiteodikean puolustajista on reagoinut tahdonvapausteistien ja muiden 

kriitikoiden esittämiin haasteisiin ja vasta-argumentteihin pyrkimällä muokkaamaan teodikeaansa 

kritiikin pohjalta. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta prosessiteodikeasta esitellään Rem B. Edwardsin 

teodikea, jossa hän yhdistelee prosessiteismin ja tahdonvapausteismin käsityksiä jumaluudesta. 

Hänen seitsenpylväinen prosessiteodikeansa näin yhdistelee prosessi- ja tahdonvapausteodikean 

elementtejä. Edwardsin teodikea esitellään luvun 4.2 alaluvuissa 4.2.1–4.2.3. Esittelyn jälkeen 

tehdään johtopäätöksiä luvussa 4.2.4 siitä, onko Edwardsin teodikea parempi ratkaisu pahan 

ongelmaan, kuin perinteinen prosessiteodikea; vahvistaako eri teistisien perinteiden yhdistely 

prosessiteodikeaa, vai altistaako se sen vain laajemmalle kritiikille. Lopulta luvussa 4.3 tehdään arvio 

siitä, kuinka hyvin sekä tahdonvapausteodikea että Edwardsin teodikea vertautuvat suhteessa 

prosessiteismiin pahan ongelman kohdalla.  

4.1 Griffinin kymmenen haastetta vapaa tahdon teodikealle 

Teoksensa Evil Revisited luvussa 1 Griffin esittelee kymmenen haastetta tahdonvapausteodikeaa 

vastaan. Nämä haasteet ovat ongelmia, jotka Griffin näkee tahdonvapausteodikean kohtaavan 

prosessiteismistä poikkeavan klassisemman jumalkäsityksensä vuoksi (ER, 15–16). Koska 

prosessiteismin jumala ei omaa klassista voima- ja luomiskäsitystä, ei nämä haasteet ole ulotettavissa 

prosessiteodikeaan. Tämän vuoksi nämä kymmenen haastetta toimivat perustana sille, miten Griffinin 

näkee prosessiteodikea nousevan paremmaksi vastaukseksi pahan ongelmaa vastaan, kuin 

tahdonvapausteodikea. Näin ollen Griffinin kymmenosainen haaste tahdonvapausteisteille onkin 

                                         
35 Pääsääntöisesti tarkasteltavat Griffinin vastaukset on esitetty tahdonvapausteismin kannattajille, lukuun ottamatta 

Frankenberryä, joka on esittänyt samankaltaisia haasteita, mutta on itse prosessiteismin kannattaja. 
36 Kuten luvussa 3.1 mainittiin, ainakin Speak ja Griffin näkevät tahdonvapausteodikean olevan parhaimpia klassisen 

teismin ratkaisuja pahan ongelmaan.  
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hyvä lähtökohta prosessi- ja tahdonvapausteodikean vertailuun, sillä ne sisältävät useita 

keskustelukehikoita, joista Griffin on erityisesti Haskerin ja Basingerin kanssa käyneet 

kirjeenvaihtoa.  

Griffinin kaksi enimmäistä tahdonvapausteodikean kannattajille esittämää haastetta koskevat sielun 

kehitystä moraalisen pahan selityksenä. Hänen ensimmäinen kysymyksensä tahdonvapausteisteille 

on: 

1) Onko mahdollista, […] että kaikki maailman rakenteelliset ominaisuudet [kuten paha] ovat 

oikeutettavissa sen vuoksi, että ne ovat välttämättömiä luotujen olioiden moraalisten ja 

henkisten ominaisuuksien kehityksen vuoksi? 37    

(ER, 16.) 

Griffinin mukaan ei näytä perustellulta uskoa, että kaikki maailmassa ilmenevä paha selittyisi vain 

sillä, että se auttaa ihmisiä kehittymään moraalisesti paremmiksi. Hän painottaa väitettään 

esimerkillä: on loogisesti mahdollista, että maailma olisi ollut kaikin puolin samanlainen kuin 

aktuaalinen maailmamme, mutta soluilla ei olisi kykyä muodostua syöpäsoluiksi. Syövän 

olemassaolon kielto ei johda ihmisten kyvyttömyyteen kehittyä moraalisesti, tai tee maailmaa 

kokonaisuutena huonommaksi, mutta jos tätä luonnollisen pahan ilmentymää ei olisi olemassa, 

säästyttäisiin paljolta tuskalta ja kärsimykseltä. Joten Griffinin mukaan ei ole perusteltua 

tahdonvapausteodikean kohdalla vedota ainakaan kaiken pahan olemassaolon kohdalla siihen, että se 

on tarpeellista henkisen kasvun vuoksi, eli sielun kehityksen takia. (ER, 16.) 

Myös seuraava Griffinin esittämistä haasteista käsittelee sielun kehitystä tahdonvapausteodikean 

osaselityksenä. Griffin nimittäin huomauttaa:  

2) Suuri osa maailmassa ilmenevästä kärsimyksestä ei tuota hyvettä, vaan sen vastakohtaa.38 

(ER, 16.) 

Esimerkiksi nälänhätä ja köyhyys useimmiten johtaa konflikteihin, ei yhteistyöhön. Ihmiset usein 

kokevat maailmassa esiintyvän pahan turhaksi ja merkityksettömäksi, mikä pahimmillaan Griffinin 

mielestä johtaa ateismiin. Jumaluskon heikentymisen lisäksi tämä ilmiö johtaa myös epäilyyn 

jumalan kyvykkyydestä: jos jumala on kerran luonut maailman tavoitteenaan kehittää moraalisesti 

taitavia olioita, on hän epäonnistunut tehtävässään merkittävästi. Tahdonvapausteistit eivät näin 

                                         
37 “Is it plausible, […] that every basic structural aspect of the world can be justified as necessary to the promotion of 

creatures with moral and spiritual qualities?” 
38 “Much of the suffering in the world produces not virtue but its opposite.” 
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jälleen voi vedota sielun kehitykseen, kun pyrkivät perustelemaan, miksi hyvä jumala sallii 

maailmassa esiintyvän pahan. (ER, 16.) 

Kolmas Griffinin nostama ongelma koskee tahdonvapausteodikealle keskeistä käsitettä: vapautta. 

Griffin nimittäin pohtii, onko tahdonvapausteismin jumala toiminut oikein, kun hän on antanut 

luoduille olioille vapauden: 

 3) […] oliko jumalalle oikeutettua antaa meille aito teologinen vapaus.39  

(ER, 17.)  

Tahdonvapausteismin kaikkivoipa jumala olisi nimittäin kyennyt luomaan olioita, jotka olisivat 

muuten kuin me, mutta heillä ei olisi ollut aitoa vapaata tahtoa (ER, 18). Tahdonvapausteismin 

mukaan (moraalinen) pahuus maailmassa perustuu luotujen olioiden vapauteen, joten jos jumala ei 

olisi luonut heistä vapaita toimimaan oman tahtonsa mukaisesti, vaan määrännyt heidät toimimaan 

aina oikein, olisi maailma säästynyt valtavalta määrältä tuskaa ja kärsimystä. Koska jumala 

tahdonvapausteismin mukaan on kuitenkin vapauden luoduille suonut, on hän myös vastuussa siitä 

seuraavasta pahasta, olisihan hän voinut estää tämän kaiken pahan tapahtumisen. Lisäksi, vaikka 

nämä hypoteettiset oliot eivät olisikaan teologisesti vapaita, voisivat ne nauttia kuitenkin kaikista 

samoista nautinnoista ja iloista kuin me, sekä säilyttää vapautensa sosiaalisissa, poliittisissa ja 

ekonomisissa merkityksissä (ER, 17–18). Nämä vapauden muodot eivät nimittäin vaadi teologista 

vapautta. Tämän kaiken lisäksi jumala voisi luoda ei-aidosti vapaille olioille illuusion siitä, että he 

ovat todella vapaita, vaikka eivät sitä olisikaan. Tällöin ainoa, joka tietäisi, että luodut oliot eivät ole 

todella vapaita, olisi jumala itse. Tahdonvapausteismin jumalalla ei olisi ollut syytä olla luomatta vain 

illuusiota vapaudesta, ja näin estää suurta osaa maailman pahasta tapahtumasta. 

Tahdonvapausteismin jumala onkin tämän vuoksi Griffinin mukaan vastuussa kaikesta pahasta, sillä 

hän itsekkäästi antaa ihmisten kärsiä, vaikka hänellä olisi kyky tämän estää. (ER, 18.) 

Neljännessä haasteessaan Griffin jatkaa kolmannessa esitetystä ajatuksesta. Hän huomauttaa, että 

argumentoidessaan sen puolesta, että jumalan tulisi luoda aktuaalinen pahan täyteinen maailmamme 

sen sijaan, että loisi maailman, jossa ei olisi aitoa vapautta, mutta ei myöskään kärsimystä, 

tahdonvapausteistit unohtavat aistinautintojen arvon:  

                                         
39 “[…] if it was justifiable for god to give us genuine theological freedom.” 
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4) [Tahdonvapausteodikea] vaatii kärsimyksen ja nautinnon vähättelyä verrattaessa hyveiden ja 

paheiden merkitykseen. 40  

(ER, 18–19.) 

Vaikka myös Griffin näkee moraalisen kehityksen olevan tärkeä arvo, hän silti kokee sen 

painottamisen tahdonvapausteistien tapaan yli aistinautintojen, antavan tälle kehitykselle aivan liian 

suuren painoarvon. Tahdonvapausteismin jumala näyttääkin täysin sivuuttavan ihmisten tarpeen 

tavoitella nautintoa ja päästä eroon kärsimyksestä, kun ei puutu pahaan vain moraalisen kehityksen 

vuoksi. (ER, 19.) Moraalisen kehityksen painotus ihmisten kokeman kärsimyksen yli johtaakin myös 

viidenteen Griffinin haasteeseen. Hän nimittäin näkee, että jos kärsimys todella on olemassa vain sitä 

varten, että ihmiset voivat kehittyä moraalisesti, johtaa tämä lopulta paatuneisuuteen. Ongelma on 

siis se, että:  

5) [Sielun kehitystä] voi käyttää perusteena olla vapauttamatta ihmisiä kärsimystä tuottavista 

tilanteista ja vähättelemään tämän toiminnan merkitystä.41  

(ER, 19.)   

Toisin sanoen, jos maailmassa esiintyvä paha näyttäytyy tarpeellisena sen vuoksi, että se on väline 

sielun moraaliseen kehittymiseen, johtaa tämä siihen, että ihmiset eivät halua auttaa toisen kohdatessa 

epäonnea tai kärsimystä. Jos kärsimyksen nähdään olevan tärkeä väline yksilön kehittymiseen, ei 

tarvetta puuttua toisten ihmisten kärsimykseen ole, sillä tällöin estettäisiin toisen mahdollisuus 

kehittyä. Griffinin mukaan näin tahdonvapausteismi kannustaa paatuneisuuteen, eli haluttomuuteen 

puuttua maailmassa esiintyvään pahaan. (ER, 19.)   

Ongelmien kuusi ja seitsemän kohdalla Griffin haastaa tahdonvapausteismin luonnollisen pahan 

avulla: kohta kuusi käsittelee eläinten kärsimystä ja seitsemän evoluutiota. Kuudennessa ongelmassa 

Griffin kysyy:  

6) [Tahdonvapausteodikea] perustaa kaiken olosuhteille, joissa ihmiset voivat kehittää 

moraalisia ja henkisiä ominaisuuksia. Miten näin ollen voidaan oikeuttaa kaikki se kärsimys, 

jonka eläimet, joilla ei ole kapasiteettia moraalisiin ja henkisiin hyveisiin, kokevat?42  

(ER, 19).   

                                         
40 “[Free-will theodicy] requires an excessive belittling of the importance of enjoyment and suffering in comparison with 

virtue and vice.” 
41 “[Soul-making] could be used to belittle the importance of liberating persons from conditions producing suffering.” 
42 “[Free-will theodicy] orients everything around the conditions necessary for human […] beings to develop moral and 

spiritual qualities. How, then, can one justify the vast amount of pain in all those animals that do not have the capacity 

for moral and spiritual virtues?” 
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Tahdonvapausteisti eivät siis Griffinin mielestä anna perusteita sille, miksi kaikki muut luodut oliot 

ihmisen lisäksi kokevat niin paljon pahaa kuin kokevat. Eihän niiden kärsimys kehitä ihmisiä, eikä 

kärsimystä kokevia eläimiä henkisesti (ER, 19). Erityisesti tämä ongelma tulee esiin seitsemännen 

haasteen kohdalla:  

7) Jos Jumalan ainoa tarkoitus koskee ihmisen kaltaisia olioita, miksi Jumala olisi käyttänyt 

maailmamme luomiseen metodia, jonka kautta kului miljardeja vuosia sellaisten olioiden 

tuottamiseen?43 

(ER, 20.)   

Tahdonvapausteistit eivät siis mitenkään voi selittää kaikkea eläinten kokemaa kärsimystä vain 

ihmisten moraalisella kehityksellä, erityisesti, kun mietitään kaikkia niitä eläimiä, jotka ovat eläneet, 

kärsineet ja kuolleet ennen kuin ihmislajia on ollut edes olemassa (ER, 94–95). Griffin kysyykin, 

miksi jumala, joka luo tyhjästä, olisi käyttänyt evoluutiota ihmisten kehittämiseen, eikä luonut heitä 

välittömästi, kuten esimerkiksi raamatussa esitetään luomiskertomuksen kohdalla. Jos jumala luo ex 

nihilo ja on kaikkivoipa, kuten tahdonvapausteistit uskovat, ei hänellä pitäisi olla mitään haasteita 

luoda välittömästi nykyistä maailmantilaa, jossa moraaliseen kehitykseen kykeneviä olioita on jo 

olemassa. Griffin kokeekin tämän käsityksen myötä tahdonvapausteistien sortuvan 

antroposentrisismiin: miksi hyvä jumala antaisi kaikkien muiden eläinlajien kärsiä monta miljardia 

vuotta, vain jotta ihmislajin edustajat voisivat joskus tulevaisuudessa tavoitella moraalista kehitystä? 

(ER, 94.) 

Griffin nimeää kahdeksannen haasteensa olevan keskeisin tahdonvapausteistejä koskettava ongelma. 

Koska tahdonvapausteistien mukaan kaikki voima maailmassa on alkujaan peräisin jumalalta, eikä 

olioilla ole voimaa itsessään, vaan ainoastaan jumalan heille sitä vapaasti delegoimana, jumalalla on 

olemassa myös kyky ottaa pois tuo voima minä hetkenä hyvänsä. Jumala voisi näin estää jokaisen 

yksittäisen pahan tapahtumisen, jos vain niin haluaisi. Näin ollen Griffin kysyy:  

8) [M]iksi koetaan, että jumalan ei ole hyvä puuttua valtaisiin pahoihin, vaikka kohtaa 

konkreettisen esimerkin sellaisesta?44  

(ER, 20.) 

Griffin vertaa tahdonvapausteismin jumalaa teräsmieheen, ja kysyy, emmekö pitäisi teräsmiestä, joka 

ei koskaan puuttuisi maailmassa tapahtuviin pahoihin, moraalisesti kyseenalaisena. Griffin näin 

                                         
43 “If God’s only purpose involves humanlike creatures, why would God have used a method to create our world that took 

billions of years to bring forth such creatures?” 
44 “[W]hy is its good for God not to interrupt, […] when confronted with a concrete case of horrendous evil[.] 
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haastaa tahdonvapausteismin jumalan siltä pohjalta, että hän kykenisi ainakin toisinaan puuttumaan 

ihmisten aiheuttamiin murhiin ja raiskauksiin, sekä estämään luonnonkatastrofien, kuten 

maanjäristysten ja kuivuuden tapahtumisen. (ER, 20.) Haasteen kahdeksan lisäksi myös haasteessa 

yhdeksän vedotaan maailmassa ilmenevään luonnolliseen pahaan. Hänen mukaansa nimittäin:  

9) [Tahdonvapausteodikea] ei selitä maailmassa esiintyviä ”luonnollisia pahoja”[.]45  

(ER, 21.)  

Tähän johtopäätökseen Griffin tulee sillä perusteella, että jumala on tahdonvapausteismin mukaan 

antanut vapauden vain osille maailman aktualiteeteista, yleensä rajaten vapaat oliot eläimiin ja 

ihmisiin. (ER, 21.) Näin ollen luonnollista pahaa ei voi selittää kuten prosessiteismissä vetoamalla 

kaikkialla luonnossa olevaan vapauteen, vaan luonnolliset pahat, kuten maanjäristykset ja tulvat, 

jäävät ilman selitystä. Ja näin ei ole perusteltua, että jumala sallii niiden olemassaolon46.  

Kymmenes Griffinin esittämä haaste perustuu suurimpaan osaan edellisitä yhdeksästä kohdasta. 

Nimittäin hänen mukaansa, tahdonvapausteistien tapa perustella sitä, miksi maailmassa pahuutta 

esiintyy, johtaa käsitykseen todellisen pahan hylkäämisestä. Griffinin kymmenes haaste kuuluukin: 

 10) [T]ahdonvapausteisteillä on taipumus […] kieltää, että mitään todellista pahaa tapahtuu.47 

(ER, 21.) 

Kuten edellisten ongelmien kohdalla esitettiin, tahdonvapausteistit näkevät jumalalla olevan syynsä 

sallia ihmisille vapaus, josta maailmassa sijaitseva paha seuraa. Syynä jumalan puuttumattomuuteen 

ja vapauden sallimiseen on pääsääntöisesti sielun kehittymisen mahdollistaminen. Griffin kuitenkin 

huomauttaa, että tällöin tahdonvapausteistit näkevät, että jumalalla on hyvä syy sallia kaikki 

moraalinen ja luonnollinen paha. Joten kaikki paha tapahtuu hyvän syyn vuoksi, eikä kyseessä tällöin 

ole todellinen turha paha, eli paha, joka esiintyy ilman mitään syytä ja mitä ilman maailma olisi 

parempi. Tämä on luvussa 2.2 esiteltyjä Griffinin objektiivisia maailmassa sijaitsevia faktoja vastaan. 

(ER, 21.)  

Nämä kymmenen haastetta näyttäytyvät merkittävästi prosessi- ja tahdonvapausteodikean välisessä 

keskustelussa. Tahdonvapausteodikean puolustajat, kuten Basinger (veljensä kanssa) sekä Hasker 

ovatkin puolustaneet teodikeaansa prosessiteistejä vastaan valtaosin juuri näiden haasteiden pohjalta. 

Näiden Griffinin tahdonvapausteistien suuntaan heittämien haasteiden lisäksi myös 

                                         
45 “[free-will theodicy] provides no explanation for all the “natural evils” in the world[.]” 
46 Jos siis Griffinin tapaan uskotaan, että sielun kehittäminen ei riitä selitykseksi. 
47 “[T]here is a tendency among traditional freewill theists finally to deny, […] that any genuine evil occurs.” 
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tahdonvapausteistit ovat pyrkineet kritisoimaan prosessiteodikeaa48, ja Griffin on osaan näistä 

haasteista antanut omat vasta-argumenttinsa. Seuraavaksi tarkastellaankin tätä prosessiteodikean ja 

tahdonvapausteodikean välistä kädenvääntöä viiden teeman kautta: moraalinen paha, luonnollinen 

paha, jumalallisen väliintulon ongelma, jumalallinen rakkaus sekä pakottava ja suostutteleva voima. 

Lähtökohtana tälle tarkastelulle toimivat edellä esitetyt Griffinin kymmenen haastetta, sekä prosessi- 

ja tahdonvapausteistien näkemyserot jumalan voimasta. Erityisesti keskustelun osapuolina toimivat 

Griffin, Basinger ja Hasker, mutta ei aikaisemmin tässä tekstissä tarkastellun Nancy Frankenberryn 

ja Bruce Reichenbachin argumentteja on relevanttia tarkastella Griffinin prosessiteodikean 

haastajina. 

4.1.1 Moraalinen paha ja jumalan vastuu 

Kolmannessa haasteessaan tahdonvapausteodikean kannattajille Griffin kysyy, miksi heidän 

käsityksensä mukainen jumala ei ole luonut aidosti vapaiden moraalisen pahan tuottamiseen 

kykenevien ihmisten sijasta olioita, jotka olisivat kaikilla muilla tavoilla kuin me, mutta joilla olisi 

vain illuusio vapaudesta. Tämä ihmisenkaltaisen olion jumala voisi luoda sellaiseksi, että se kokee 

kaikki hyvät maailmassa, ja kuvittelisi olevansa vapaa, mutta todellisuudessa hänellä ei olisi kykyä 

tehdä pahaa. Tähän haasteeseen on antanut oman vastauksensa sekä Hasker että David Basinger 

veljensä Randall Basingerin kanssa.  

Basingerien ensimmäinen vastalause tälle Griffinin ajatukselle siitä, että tahdonvapausteismin jumala 

voisi luoda vain illuusion vapaudesta, on kiistää se, että ihminen, joka ei ole aidosti vapaa, voisi kokea 

kaikki samat arvot, kuin ihminen, jolla aito teologinen vapaus on. He huomauttavat Griffinille, että 

tässä tilanteessa olisi kyseessä aivan toisenlainen olio; ilman vapautta, ei olio voisi millään omata 

kaikkia samoja arvoja, kuin aidosti vapaa olio. He vahvistavat tätä ajatusta vertaamalla ihmistä 

robottiin: robotin, joka ei ole aidosti vapaa, arvot eroavat aina vapaiden ihmisten arvoista. (ER, 85.) 

Griffin ei kuitenkaan näe tätä tyydyttävänä vastauksena esittämäänsä haasteeseen. Hän vastaa 

Basingereille, että vaikka aidosti vapaat oliot eivät voisikaan nauttia aidon vapauden mukana tuomista 

arvoista, kuten vapaasti muodostuneesta hyveestä, voisivat nämä oliot edelleen nauttia vapauden 

tunteesta ja muista arvoista (ER, 18, 85). Esimerkkinä Griffin tuo esille, kuinka ei aidosti vapaat oliot, 

voisivat kuitenkin saada elämäänsä arvoa edelleen mm. jumalan palvonnasta, perheen perustamisesta, 

sekä rakkauden tunteesta (ER, 85). Griffin myös huomauttaa, että todellisuudessa, jos ihmisten 

päätökset eivät olisikaan vapaita, tämä ei olisi ihmisten vaan jumalan kokema menetys. Nimittäin, jos 

ihmiset eivät tietäisi, että heidän vapaat päätöksensä eivät todellisuudessa ole vapaita, eivät he kokisi 

                                         
48 Osaa näistä haasteista käsiteltiin jo luvussa 3. 
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menettävänsä mitään. Ainoa, joka tietäisi totuuden olisi jumala, joka ei pääsisi tällöin nauttimaan 

luotujen olioiden vapaasta kehityksestä. Ja tämä johtaa Griffinin mukaan tahdonvapausteistien 

jumalan palvonnanarvoisuuden kyseenalaistumiseen: jos jumala on ainoa, joka saa hyvää ihmisten 

aidosta vapaudesta, niin antaisiko todella hyvä jumala luotujen kärsiä moraalisen pahan aiheuttaman 

kärsimyksen kourissa vain omaksi ilokseen? (ER, 18.) 

Haskerin vastaus Griffinin kolmanteen haasteeseen perustuu taas siihen, että hänen mukaansa 

illuusion luominen vapaudesta on jumalan rakkautta vastaan. Hän kysyykin: jos on oikeutettua luoda 

illuusio vapaudesta, eikö olisi oikeutettua luoda myös illuusio esimerkiksi rakkaudesta (Hasker 2004, 

140)? Haskerin mukaan Griffin sortuukin haasteessaan subjektivismiin. Griffin nimittäin näyttää 

esittävän tämän haasteen kautta, että subjektiivinen kokemus jostakin on sama asia, kun aito asia. 

Hän kysyykin, onko Griffinin mielestä sama asia olla rakastavassa parisuhteessa, kuin vain 

subjektiivisesti kokea olevansa sellaisessa, vaikka todellisuudessa kumppani ei välittäisi ollenkaan? 

Jos vastaus on ei, ei Griffinillä tällöin ole oikeutta kritisoida tahdonvapausteismin jumalaa siitä, että 

ei halua pettää luomiaan olioita. (Hasker 2000d, 228.) Pahimmillaan Griffinin ehdottamassa 

tilanteessa Haskerin mukaan päädytään kannattamaan kartesiolaista demonia, joka luo jokaiselle 

yksilölle illuusion paratiisista, mutta samalla determinoi kaiken. Hasker viittaakin Descartesin 

kuuluisaan vastaukseen perustellessaan, miksi jumala ei voi luoda olioita, joilla on vain illuusio 

vapaudesta; hyvä jumala ei nimittäin huijaa. (Hasker 2004, 140.) Myös Basingerit ovat samaa mieltä 

Haskerin kanssa: jumala ei voi luoda vain illuusiota vapaudesta, sillä hyvä jumala ei huijaa (ER, 87).  

Griffin antaa kutenkin oman vasta-argumenttinsa tähän Haskerin ja Basingerien vastaukseen 

haasteeseen kolme. Hän nimittäin esittää, että tahdonvapausteistien jumala on joka tapauksessa 

moitittava, loisi hän illuusion vapaudesta tai ei. Griffinin mukaan jumala, joka voisi estää maailmassa 

tapahtuvan moraalisen pahan luomalla olioita, jotka eivät olisi todella vapaita, on moraalisesti 

kyseenalainen, jos hän ei näin tee. Jos jumala ei pyri estämään luotujen kärsimystä ja poistamaan 

pahaa estämällä luotujen vapauden, ei hän ole hyvä jumala. Toisaalta, kuten Hasker ja Basingerit 

huomauttavat, jumalan täydellinen hyvyys kyseenalaistuu myös silloin, kun hän huijaa luotuja. 

Tahdonvapausteistien jumala on siis moraalisesti kyseenalainen, teki hän mitä hyvänsä. (ER, 66; 

Griffin 2000c, 212.) Prosessiteismin jumala ei tähän samaan ongelmaan törmää, sillä hänen ei tarvitse 

valita näiden kahden pahan välillä, vaan hänen on luotava vapaita olioita välttämättä (ER, 86). 

Hasker ei kuitenkaan ole tyytyväinen Griffinin johtopäätökseen, että prosessiteismin jumala ei ole 

samalla tapaa vastuussa moraalisesta pahasta, kuten tahdonvapausteismin jumala, joka kykenisi 

luomaan moraaliseen pahaan kykenemättömiä oliota. Griffin ei näe prosessiteismin jumalan olevan 

vastuussa, sillä hänellä ei yksinkertaisesti ole samaa voimaa estää moraalinen paha, kuin 



76 

 

tahdonvapausteismin jumalalla. Haskerin vastalause Griffinille on kuitenkin se, että myös 

prosessiteismin mukainen jumala on vastuussa moraalisesta pahasta. Hän on nimittäin itse päättänyt 

luoda oliot, jotka kykenevät moraaliseen pahaan, sillä hänen ei olisi ollut pakko houkuttelullaan 

tuottaa ihmisenkaltaisia olioita. Koska prosessiteismin jumala on päättänyt houkutella olevaksi 

olioita, joilla on korkea kyky vastustaa jumalan suostuttelua, ja näin tuottaa moraalista pahaa jumalan 

tahdon vastaisesti, on jumala vastuussa moraalisesta pahasta aivan yhtä lailla, kuin 

tahdonvapausteismin jumala. (Hasker 2000c, 197.) Griffinillä on kuitenkin oma vastauksensa tähän 

Haskerin haasteeseen. Hänen mukaansa prosessiteismin jumala ei kuitenkaan ole moraalisesti 

tuomittavissa moraalisen pahan olemassaolon tuottamisesta samassa suhteessa, kuin 

tahdonvapausteismin mukainen jumala. Nimittäin, toisin kuin tahdonvapausteismin jumala, 

prosessiteismin jumala ei kykene luomaan olioita, joilla olisi sama mahdollisuus aktualisoida korkeita 

moraalisia hyviä, ilman että moraalisen pahan riski nousisi samassa suhteessa. Tämä perustuu edellä 

esitettyyn käsitykseen siitä, että prosessiteismissä nähdään vapauden, eli kyvyn tuottaa pahaa, 

nousevan samassa suhteessa kyvyn tuottaa ja nauttia korkeimmista hyvistä kanssa. Prosessiteismin 

jumala ei näin voi luoda olioita, joilla olisi vähän vapautta, mutta kokisivat kaikki samat arvot, kuin 

aktuaalisen maailman ihminen. (Griffin 2000c, 210–211.) Eli, kuten edellisessä luvussa tuotiin esille, 

jumala ei voi luoda olioita, jotka kykenisivät tuottamaan samaa hyvää maailmaan kuin ihminen, mutta 

samalla tuottaisivat yhtä vähän pahaa kuin kivi. Tahdonvapausteismin kaikkivoipa jumala tähän taas 

kykenisi, sillä kyseessä ei ole looginen ristiriita (ER, 85). 

Basingerit eivät myöskään Haskerin ohella ole samaa mieltä Griffinin kanssa siitä, että 

prosessiteismin jumalaa ei voi tuomita moraalisen pahan ilmenemisestä, kun taas 

tahdonvapausteismin jumalan voi. Heidän mukaansa molemmat näistä jumalista on yhtä lailla 

kyseenalaistettavissa siltä pohjalta, että onko hänellä oikeutusta luoda aidosti vapaita olioita, vaikka 

siitä seuraa moraalisen pahan esiintyminen maailmassa. Prosessiteismin jumalan kohdalla onkin 

mahdollista kysyä, onko vapaiden olioiden tuottamat positiiviset arvot todella sen arvoisia, että on 

perusteltua houkutella olevaksi olioita, jotka kykenevät moraalisiin pahoihin? Olisiko prosessiteismin 

jumalan pitänytkin siis jättää maailma kaaoksen tasolle, eikä pyrkiä houkuttelemaan olevaksi yhä 

kehittyneempiä ja vapaampia elämänmuotoja? Jos oliot olisivat kehittymättömiä, myös niiden kyky 

vastustaa jumalan houkutusta kohti hyvää olisi pienempi, eikä moraalista pahaa esiintyisi. (ER, 86.) 

Kun tämän keskustelun pohjalta tarkastelee sitä, kumpi teodikeoista, Griffinin kannattama 

prosessiteodikea vai Haskerin ja Basingerien puolustama tahdonvapausteodikea, vastaa paremmin 

pahan ongelmaan, vaikuttaisi Griffin jäävän kuitenkin voitolle. Griffinin päätelmä siitä, että 

tahdonvapausteismin jumala perinteisessä mielessä kaikkivoipana ymmärrettynä pitäisi kyetä 
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luomaan olioita, jotka olisivat vapaita vain kokemuksen tasolla, on perusteltu, sillä kyseessä ei ole 

looginen ristiriita. Ja kuten jo johdannossa tuotiin esille, tämä on ainoa asia, mikä rajoittaa klassisessa 

mielessä kaikkivoipaa jumalaa. Siitä, onko moraalisen pahan poistuminen aidon vapauden 

menettämisen arvoista, voi olla toki eri mieltä. Mutta ainakin voi todeta, että joka tapauksessa vastuu 

päätöksestä olla puuttumatta moraaliseen pahaan on yksin jumalalla. Itse taipuisin Griffin kanssa 

samalla kannalle, eli että kaikkivoivan rakastavan jumalan tulisi pyrkiä mahdollisimman paljon 

estämään luoduille lankeavaa kärsimystä, varsinkin kun hän pystyy pahaan puuttumaan ilman, että 

ihmiselämän olemassaolo vaarantuu. Samaan ei prosessiteismin jumala pysty, mikä tekee tästä 

teodikeasta paremman ratkaisun moraaliseen pahaan. Mutta vaikka prosessiteodikea on 

vastauksessaan moraaliseen pahaan onnistuneempi kuin tahdonvapausteodikea, ei myöskään 

prosessiteismin jumala välty täysin vastuulta. Kuten Basinger asian esittää, myös prosessiteismin 

jumala on päätynyt siihen, että ihmisten olemassaolo on siitä seuraavan moraalisen pahan väärtiä, ja 

näin ottanut moraalisen pahan olemassaolon vastuulleen. Näin ollen myös prosessiteismin jumalaa 

vastaan voi argumentoida siltä pohjalta, että maailmassa sijaitseva moraalinen paha on niin suurta, 

että olisi ollut parempi, ettei jumala olisi luonut ihmisiä ollenkaan.  

Griffin haastaa myös seitsemännessä haasteessaan tahdonvapausteismin jumalan päätökset liittyen 

ihmisen luomiseen. Hän kysyykin, miksi kaikkivoipa jumala, joka voisi luoda tyhjästä sellaisen 

maailman kuin haluaa, käyttäisi tavoitteenaan olevan ihmisen kaltaisen olion luomiseen evoluution 

prosessia? Hänen mukaansa kyseessä on hyvin antroposentrinen näkemys jumalasta ja hänen 

tavoitteestaan: jumala on antanut eläinten elää, kuolla ja kärsiä miljardeja vuosia, ennen kuin ihmisiä 

on ollut edes olemassa. Griffin sanookin, että tahdonvapausteismin mukaan jumala on luonut 

maailman vain ihmistä varten, minkä vuoksi on erikoista, että jumala ei yksipuolisesti ole luonut heitä 

suoraan tyhjästä (Griffin 2000a, 22). Hasker tosin haastaa tämän Griffinin väitteen, ja toteaa, että 

jumalaa kiinnostaa maailmassa myös kaikki muu kuin vain ihmiset. Tämän vuoksi ei ole epäloogista, 

että jumala on käyttänyt evoluution prosessia maailman luomiseen. (Hasker 2000b, 39–40.)  

Griffin on mielestäni jälleen oikeassa siinä, että jos ihmisten aito moraalinen kehitys on se tavoite 

maailmassa, jonka vuoksi jumala sallii pahan tapahtuvan, on hyvin epäloogista, että kaikkivoipa 

jumala ei loisi ihmisiä välittömästi. Tämä jälleen tukee sitä, että prosessiteodikea prosessifilosofiaan 

pohjaavana selityksenä pahan ongelmalle välttää ongelmia, joita perinteisempään kaikkivoipaan ja 

tyhjästä luovaan jumalaan perustuva tahdonvapausteodikea kohtaa. Kuitenkin jälleen 

prosessiteodikea ei täysin välty kyseenalaistamiselta. Nimittäin, koska prosessiteismin jumala olisi 

voinut olla houkuttelematta olioita kohti ihmisen kaltaista oliota, ei myöskään prosessiteismissä 

evoluutio ole välttämätön asia. Jos kerran evoluutio tuo mukanaan valtavan määrän kärsimystä 
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eläimille pitkän aikaa ennen kuin ihmistä on ollut edes olemassa, ihan vain, jotta ihmisen kaltainen 

korkeimmista hyvistä nauttiva olio on saatu luotua, eikö myös prosessiteismi sorru 

antropomorfismiin? Näin ollen kummassakin, sekä vapaan tahdon että prosessiteismissä, jumalan 

moraalinen hyvyys kyseenalaistuu: miksi hyvä jumala sallisi evoluution, sekä evoluution tavoitteena 

olevan olion mukana tuoman moraalisen pahan tapahtuvan, varsinkin kun siitä seuraa jatkuvaa 

kärsimystä kaikille olioille ennen ja jälkeen ihmisen syntymisen? Miksi jumala antaa kaikkien 

elämänmuotojen kärsiä vain yhden lajin vuoksi? Ihmisen vaikutus luontoon on ollut negatiivinen, 

joten vaikuttaa kyseenalaiselta, että jumala on päättänyt luoda/suostutella olevaksi tämän lajin. 

Jumala kaikkitietävänä on tiennyt, mihin ihmisen luominen johtaa, joten häntä voi perustellusti pitää 

vastuussa ihmisen aiheuttamasta, sekä hänen luomiseensa johtaneesta pahasta sekä prosessi- että 

tahdonvapausteismissä. Tässä suhteessa molemmat teodikeat epäonnistuvat pitämään kiinni jumalan 

hyvyydestä ja palvonnan arvoisuudesta.  

4.1.2 Luonnollinen paha ja jumalan vastuu 

Kuten Griffinin haaste 9 sanoo, hän näkee luonnollisen pahan olevan erityinen haaste 

tahdonvapausteodikealle. Griffinin mukaan, toisin kuin prosessiteismissä, tahdonvapausteismissä 

maailma olisi voinut olla kokonaisuutena parempi, sillä kaikkivoipa jumala olisi voinut luoda 

luonnon, jossa luonnollista pahaa ei esiintyisi. Prosessiteismissä tämä ei ole mahdollista, sillä kaikissa 

aktuaalisissa entiteeteissä sijaitseva vapaus estää maailmaa toimimasta täysin jumalan tahdon 

mukaisesti. Ja tämän takia pahaa tapahtuu luonnossa ihmisen sitä aiheuttamatta. Ja mitä 

kehittyneempi olio on kyseessä, sitä enemmän se voi vastustaa jumalan suostuttelua ja näin saada 

enemmän pahaa aikaan. (Griffin 2000c, 216.)  

Tahdonvapausteodikean kannattajat ovat kuitenkin pyrkineet selittämään, miten luonnollinen paha ja 

tahdonvapausteismin on sovitettavissa yhteen. Griffin esitteleekin Evil Revisitedissä, kuinka 

Reichenbach on selittänyt luonnollisen pahan esiintymisen tahdonvapausteismin kontekstissa. Hänen 

mukaansa luonnonlait, jotka maailmassa sijaitsevat, ovat hyvä asia, sillä ne mahdollistavat moraalisen 

kasvun49. Luonnollinen paha taas seuraa näiden luonnonlakien olemassaolosta. Esimerkkinä tästä 

toimii vaikkapa hukkuminen: mahdollisuus hukkua perustuu ihmisen anatomiaan ja veden 

ominaisuuksiin. Näitä luonnonlakeja ei kuitenkaan ole jumalan mahdollista muuttaa sellaisiksi, että 

niistä ei seuraisi pahaa, sillä toisenlaiset luonnonlait vain johtaisivat uusiin (tai samoihin) yhtä 

pahoihin luonnollisiin pahoihin. Luonnonlakeja ei voi siis poistaa, sillä muutoin ihmisten moraalinen 

                                         
49 Kuten luvussa 2 mainittiin, luonnonlakien rooli suhteessa moraaliseen kasvuun on se, että kun maailmassa sijaitsee 

ennalta-arvattavasti toimiva luonnonjärjestys, on ihmisten mahdollista arvioida toimintansa mahdollisia seurauksia. Jos 

luonnonlakeja ei ole, ei voi moraalisesti arvioida toimintaansa ja sen seurauksia, jolloin moraalinen kasvu on mahdotonta. 
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kasvu vaarantuisi, mutta ei niitä ei voi myöskään muuttaa, sillä siitä seuraisi vain uusia yhtä pahoja 

pahoja. Ja tätä päätelmää, Reichenbach toteaa, ei voi todistaa vääräksi. (ER, 89–90.) Griffin ei tätä 

Reichenbachin loppupäätelmää kuitenkaan hyväksy, vaan toteaa että kaikkivoipa jumala, johon myös 

Reichenbach uskoo, kykenisi luomaan luonnonlait, joista ei seuraa pahaa. Eihän kyseessä ole 

looginen ristiriita. Jos siis haluaa pitää kiinni jumala kaikkivoipaisuudesta, ei voi sanoa, että jumala 

ei voi luoda luonnonlakeja, joista ei seuraisi pahaa. (ER, 90.) Näin Griffinin haaste 

tahdonvapausteisteille säilyy: koska luonnollinen paha ei ole vapaan tahdon tuote, vastuu siitä on 

yksin jumalalla, eikä tällöin ole perusteltua, että jumala ei siihen puutuisi (Griffin 2000a, 17). 

Griffin huomauttaa, että tämä sama haaste ei päde prosessiteodikeaan, jossa luonnollinen paha 

perustuu metafyysiseen rajoitukseen (ER, 90). Kuten edellä on esitettykin, prosessiteismissä 

luonnollinen paha perustuu siihen, että kaikilla aktuaalisilla entiteeteillä on itsessään, ei jumalasta 

lähtöisin, voimaa vastustaa jumalan houkuttelua. Näin ollen luonnollinen paha on prosessiteismin 

kontekstissa välttämätöntä, eikä jumalan moraalista kasvua varten asettama ilmiö. Koska 

tahdonvapausteismissä luonnollinen paha ei ole samalla tapaa välttämätöntä, kuin prosessiteismissä, 

Griffin näkee hänen Reichenbachille esittämänsä haasteen säilyvän: koska luonnollinen paha ei ole 

looginen seuraus luonnon järjestyksestä, kaikkivoivan jumalan pitäisi pystyä luomaan sellainen 

luonnonjärjestys, että luonnollista pahaa ei esiinny50 (ER, 91).  Griffin esittää argumenttiaan 

vahvistaakseen myös esimerkin, jonka avulla hän tuo esille sitä, että luonnollinen paha ei ole 

välttämätön seuraus luonnon järjestyksestä. Hänen mukaansa nimittäin jumala olisi voinut luoda 

esimerkiksi veden sellaiseksi substanssiksi, että se säilyttäisi ominaisuutensa sammuttaa jano, mutta 

toisin kuin aktuaalisessa maailmassa, se ei olisi hukuttavaa. Ei hukuttava janon sammuttava 

substanssi ei ole looginen ristiriita, joten jumala olisi voinut sellaisen luoda ja näin estää esimerkiksi 

tulvista seuraava luonnollisen pahan esiintymisen. Toisaalta koko tarve juoda ja tämän tarpeen 

sammuttava substanssi ovat täysin turhia, kun tarkastellaan jumalan perimmäistä tavoitetta 

muodostaa moraalisesti taitavia olioita. (ER, 91.) Griffin (ER, 91) sanoo: “enkelit eivät oletettavasti 

tarvitse mehuviinejä ja lähdevesiä”.51 Tällä lausahduksellaan Griffin tarkoittaa, että 

tahdonvapausteismin jumala olisi voinut välttää ainakin suurimman osan luonnollisesta pahasta, jos 

hän ei olisi luonut ihmisille tarpeita, joiden tyydyttämiseksi hän tarvitsee luonnon järjestystä. Jumala 

                                         
50 Griffin (ER, 91) myös huomauttaa, että vaikka jumala loisi luonnonjärjestyksen, josta ei seuraisi luonnollista pahaa, ei 

tämä olisi moraalisen kehityksen estävä tilanne. Jumala voisi nimittäin edelleen luoda luontoon järjestyksen, joka edelleen 

mahdollistaisi järjestyksen ja ennakoitavuuden, jota moraaliseen kasvuun tarvitaan, ilman luonnollisen pahan 

esiintymistä.  
51 “angels presumably do not need wine coolers or Perrier water” 
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olisi siis voinut saada aikaan kaiken maailmassa olevan hyvän ilman luonnollisen pahan 

välttämättömyyttä (ER, 91). 

David Basinger ei kuitenkaan ole tyytyväinen Griffinin johtopäätökseen. Ensinnäkin Basinger 

painottaa uudelleen Reichenbachin argumenttia siitä, että erilaisia luonnonjärjestyksiä seuraa aina 

joitain huonoja ominaisuuksia, jolloin luonnollinen paha aina esiintyy kaikissa mahdollisissa 

maailmoissa. Hän kuitenkin tämän lisäksi myös vastaa Griffinin haasteeseen siitä, että jumalan olisi 

pitänyt luoda parempi maailma. Basinger nimittäin argumentoi, jälleen Reichenbachia mukaillen, että 

aktuaalinen luonnonjärjestys ei ole muutettavissa, sillä muutoksista luonnonjärjestykseen seuraa vain 

uusia vähintään yhtä suuria pahoja. Tämä maailma on siis paras mahdollinen, jonka jumala voi luoda, 

jossa samalla voidaan pitää kiinni ihmisille koituvasta hyvästä. (Basinger 1991, 211–212.) Basinger 

myös huomauttaa, että jumala ei olisi voinut luoda maailmasta utopiaa, jossa ei ikinä tapahdu mitään 

pahaa, sillä tällöin ihmisten vapaus ei toteutuisi. Ihmisten vapaus vaatii moraalisen pahan 

esiintymistä. (Basinger 1991, 207–208.) Tähän haasteeseen Griffin tosin voisi vastata haasteensa 

neljä kautta ja todeta, että Basinger syyllistyy nautinnon ja kärsimyksen merkityksen vähättelyyn, 

kun toteaa, että jumala valitsisi aktuaalisen maailman utopian yli vain, jotta ihmisten aito vapaus 

voitaisiin säilyttää. 

Hasker jatkaa vielä Basingeria pidemmälle, ja tarjoaa uusia selityksiä sille, miksi luonnollista pahaa 

tahdonvapausteismin mukaisessa maailmassa esiintyy. Vastauksessaan Hasker argumentoi Griffin 

haasteita 9 ja 6 vastaan. Toisin sanoen Hasker vastaa Griffinille, siihen miksi luonnollinen paha ei 

ole erityinen haaste tahdonvapausteisteille, toisin kuin Griffinin yhdeksäs haaste väittää. Lisäksi 

Hasker vastaa kuudennen haasteen esittämään ongelmaan siitä, miten eläinten kärsimys sopii yhteen 

tahdonvapausteodikean kanssa. Aluksi Hasker vastaus mukailee Basingeria ja Reichenbachia: 

luonnollinen paha tahdonvapausteodikean mukaisessa maailmassa selittyy luonnon järjestyksen 

tärkeydestä ihmisten moraalista kasvua varten (Hasker 2000a, 234–235). Mutta tämän lisäksi 

Haskerin uusi argumentti kuuluu: eläinten kärsimys ja muu luonnollinen paha on erottamaton osa 

jumalan luomistyötä, eikä meillä ole kykyä arvioida, mitä jumalan olisi pitänyt tehdä toisin. Meillä 

rajallisina olioina ei ole kykyä tietää, mikä maailmassa kokonaisuutena on haluttavaa ja minkälaiset 

muutokset edes olisivat mahdollisia. Hasker huomauttaakin, kuinka esimerkiksi hyvin pienet 

muutokset universumissa tekisivät hiilipohjaisen elämän olemassaolon mahdottomaksi. Emme voi 

siis tietää, että luonnollinen paha olisi edes mahdollista poistaa ilman, että menettäisimme jotain 

hyvin tärkeää. Luonto ei näin ole kokonaisuudessaan paha, toisin kuin Griffin väittää, vaan pienet 

pahat palvelevat jumalan määrittämää hyvää kokonaisuutta. (Hasker 2000c, 200–201.) 
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Hasker tahdonvapausteodikean puolustamisen lisäksi myös heittää oman haasteensa Griffinille. 

Hänen mukaansa nimittäin myös prosessiteodikean kannattajien tulee vastata haasteisiin luonnollisen 

pahan kohdalla. Ensinnäkin Hasker kokee prosessifilosofian Griffinin teistisen käsityksen pohjalla 

herättävän kysymyksiä. Hänen mukaansa Hartshornelainen Whiteheadiltä peräisin oleva käsitys siitä, 

että kaikissa olioissa on lähtökohtaisesti vapautta ja voimaa hämmentävänä. Hasker sanoo, että on 

ymmärrettävää, että kaikilla eläimillä tämä vapaus lähtökohtaisesti on, mutta tilanne ei ole yhtä selkeä 

esimerkiksi atomien kohdalla. Hänestä on hämmentävää ajatella, että alkeishiukkaset olisivat vapaita 

toimimaan tahtonsa mukaan. (Hasker 2000a, 234.) Tämän metafysiikkaan perustuvan huomion 

lisäksi, Hasker näkee kuten jo luvussa 3.2.4 esiteltiinkin, että myös prosessiteistisen käsitys jumalasta 

ja maailman luomisesta johtaa siihen, että prosessiteismin jumala on aivan yhtä paljon vastuussa 

maailmassa esiintyvästä luonnollisesta pahasta, kuin tahdonvapausteismin jumala. Kun Griffin 

haastaa tahdonvapausteodikean siltä pohjalta, että tämän käsityksen mukaisen jumalan tulisi puuttua 

luonnolliseen pahaan, sillä hän on maailman tyhjästä luovana määrittänyt luonnon sellaiseksi kuin 

halusi, niin sama haaste säilyy myös prosessiteismissä. Nimittäin Haskerin mukaan prosessiteismin 

jumala on aivan yhtä lailla luonnollisen pahan lähde, sillä hän olisi voinut luoda maailman, jossa olisi 

erilainen luonnonjärjestys. Hasker huomauttaa, että Griffinin mukaan, kun jumala loi maailman 

kaaoksesta, on tässä kaaoksen tilassa sijainneet entiteetit olleet niin kehittymättömiä, että jumala on 

voinut suostutella niitä lähes pakottamisen tilassa. Nämä kaaoksen entiteetit eivät näin ole kyenneet 

vastustamaan jumalan suostuttelua, joten käytännössä kysymys on ollut samanlaisesta yksipuolisesta 

pakottamisesta, kuin tahdonvapausteismin tyhjästä luomisen kohdalla. Prosessiteismin jumala on 

tästä syystä Haskerin mukaan voinut tässä lähes pakottamisen tilassa luoda juuri sellaisen 

luonnonjärjestyksen, kuin hän on halunnut. Tämä luonnonjärjestys on toiminut sitä seuraavan 

kehityksen pohjana, joten on epäloogista, että luonnosta olisi kehittynyt täysin erilainen kuin mitä 

jumala on halunnut. Ja tästä syystä prosessiteismin jumala on yhtä lailla vastuussa maailmassa 

sijaitsevasta luonnollisesta pahasta, kuin tahdonvapausteismin jumala. (Hasker 2000b, 44.)  

Griffin ei kutenkaan ole valmis myöntymään tähän Haskerin huomioon, vaan esittää, että toisin kuin 

tahdonvapausteismissä, prosessiteismissä luonnollinen paha ei kuitenkaan kaadu jumalan harteille. 

Nimittäin, vaikka Griffin myöntää, että kaaoksesta luomisen alkuvaiheessa maailmassa on sijainnut 

lähes pakottamisen tila, ei jumala silti ole ollut yhtä lailla rajoittamaton, kuin tahdonvapausteismissä. 

Sillä, kun tahdonvapausteismin jumala kaikkivoipana voi luomistyönsä jälkeen edelleen halutessaan 

puuttua maailmassa ilmenevään pahaan, prosessiteismin jumala taas ei voi, sillä häntä rajoittaa 

välttämättömät metafyysiset rajoitteet. Prosessiteismin mukaan, kun jumala luo uuden kosmisen 

epookin, hän luo siihen myös sen omat kontingentit luonnonlait. Mutta näiden kontingenttien lakien 
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lisäksi maailmaa ja jumalaa rajoittavat yksittäiset epookit ylittävät metafyysiset lait, kuten vapauden 

ja voiman ilmeneminen kaikissa aktuaalisissa entiteeteissä. Ja tämän vuoksi jumala ei ole yhtä lailla 

vastuussa luonnollisen pahan ilmenemisestä, kuin tahdonvapausteismissä. (Griffin 2000b, 251.) 

Näkemykseni mukaan, tahdonvapausteodikean ja prosessiteodikean onnistuvuutta arvioidessa 

luonnollisen pahan kohdalla päädytään hyvin samanlaiseen tilanteeseen, kuin moraalisen pahan 

kohdalla. Kuten moraalista pahaa koskevassa argumentaatiossa, myös luonnollisen pahan kohdalla 

prosessiteodikea välttää ongelmia, joita perinteisesti jumalan voiman ymmärtävä 

tahdonvapausteodikea kohtaa. Kuten Griffin asian esittää, tahdonvapausteismin jumala näyttää 

olevan vastuussa moraalisen pahan lisäksi luonnollisesta pahasta, sillä hänellä olisi voimaa poistaa 

halutessaan nämä molemmat pahan muodot. Mielestäni tahdonvapausteodikean puolustajien vasta-

argumentti ei näin ole onnistuva: ei ole tahdonvapausteismin puitteissa perusteltua, että jumala sallii 

pahan, jotta luonto kokonaisuutena olisi hyvä tai että ihmisten moraalinen kasvu mahdollistuisi. Olen 

nimittäin Griffinin kanssa samaa mieltä, että luonnonjärjestys, joka mahdollistaa moraalisen kasvun 

ilman, että luonnollista pahaa esiintyy, pitäisi olla kaikkivoivan jumalan tuotettavissa. Kuitenkin, 

kuten moraalisen pahan kohdalla, myöskään prosessiteodikea ei selviä luonnollisen pahan 

ongelmasta täysi puhtain paperein. Vaikka prosessiteismin kontekstissa esimerkiksi evoluution ja 

eläinten kärsimyksen olemassaolo on perusteltavissa, olen samaa mieltä Haskerin kanssa siitä, että 

prosessiteismin jumala on perimmäisesti vastuussa maailmassa sijaitsevasta pahasta, sillä 

prosessiteismin jumala olisi voinut jättää suostuttelemasta kaaoksesta järjestystä, jolloin luonnollisen 

pahan määrä olisi jäänyt minimiin.  

4.1.3 Jumalallisen väliintulon ongelma 

Griffinin kahdeksas haaste tahdonvapausteistejä vastaan esittää, että kaikkivoivan jumalan tulisi 

puuttua useammin maailmassa tapahtuvaan pahaan. Koska tahdonvapausteismin jumala on antanut 

vapaasta tahdostaan vapauden luoduille olioille, hän voisi myös yksipuoleisesti tähän vapauteen millä 

hetkellä hyvänsä puuttua ja esimerkiksi estää kansanmurhat ja luonnonkatastrofit. Prosessiteismin 

jumalalla ei tätä kykyä ole, sillä kaikissa olioissa sijaitseva vapaus on metafyysinenrajoitus, eikä edes 

jumala voi sitä poistaa. Griffin haastaakin tältä pohjalta tahdonvapausteodikean kannattajat ja kysyy: 

miksi tahdonvapausteismin jumala ei puutu useammin maailmassa esiintyvään pahaan, vaikka hän 

siihen kykenisi (ER, 20)? Griffin kutsuu tätä ongelmaa jumalallisen puuttumattomuuden ongelmaksi 

(problem of divine non-intervention) (Hasker 2004, 144). 

Basingerin mielestä jumalallisen puuttumattomuuden ongelma on paras Griffinin 

tahdonvapausteodikeaa vastaan esittämistä haasteista. Mutta, vaikka haaste on Basingerin mielestä 
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relevantti, on hänellä kuitenkin oma kolmiosainen vastauksensa tähän Griffinin haasteeseen. Hänen 

vastauksensa kolme osaa ovat: 

1) Jumala puuttuu pahaan jo niin paljon kuin voi puuttua 

2) Ei voida osoittaa, että maailma, jossa jumala puuttuu useammin, johtaisi parempaan 

maailmaan 

3) Jumala ei puutu, sillä hän arvostaa luotujen olioiden vapautta 

(Basinger 1991, 212–213.) 

Griffinillä on kuitenkin omat vasta-argumenttinsa tähän Basingerin kolmiosaiseen vastaukseen. 

Ensinnäkin Griffin ei ole tyytyväinen Basingerin argumentin ensimmäiseen osaan, sillä maailmassa 

tapahtuu hänen mukaansa niin paljon todella merkittäviä pahoja, jotka kaikkivoivan ja täydellisen 

hyvän jumalan tulisi estää. Näin ollen ei voida todeta, että jumala tekee jo tarpeeksi. (ER, 87.) 

Toinen Basingerin argumenteista voidaan tarkemmin esittää seuraavasti: koska ihmiset ovat 

vajavaisia, eivätkä he kykene tuntemaan kaikkia mahdollisia maailmoja ja jokaista mahdollista 

vaihtoehtoista seurausta jokaiseen tapahtumaan, eivät he voi osoittaa, että jumalan useammin 

puuttuminen johtaisi johonkin parempaan. He eivät siis voi jumalan tavoin arvioida, että olisiko 

maailma, jossa jumala puuttuu useammin, parempi kuin aktuaalinen maailmamme. Ja tämän 

tietämättömyytemme vuoksi emme voi jumalaa puuttumattomuudesta syyttää. Griffin kuitenkin 

näkee Basingerin lopputuloksen ongelmallisena. Hän sanoo, että jos vain toteamme, että emme ole 

kykeneväisiä jumalan toimintaa arvioimaan, niin tällöin ainoa, joka niin voisi tehdä, olisi jumala itse. 

Tämä ei ole kovin uskonnonfilosofian hengen mukaista. Lisäksi Griffin huomauttaa, että vaikka 

emme voi tuntea kaikkia mahdollisia maailmoja, kuten jumala, voimme kuitenkin nähdä ainakin 

yhden paremman vaihtoehdon, kuin tahdonvapausteismin mukainen maailma: prosessiteismin 

käsitys maailmasta. (ER, 87–88.) 

Kolmanteen Basingerin argumentin osaan, joka käsittelee jumalan kokemaa kunnioitusta ihmisten 

vapautta kohtaan, Griffin vastaa kyseenalaistamalla tämän kunnioituksen priorisoimisen. Hänen ei 

nimittäin usko, että hyvä jumala näkisi tärkeämpänä pitää yllä luotujen rikkomatonta vapaata tahtoa, 

kuin puuttua luotujen kokemaan tuskaan ja kärsimykseen. Tämän lisäksi Griffin huomauttaa, että 

jumalan kyky tuntea kunnioitusta luotuja kohtaan saattaisi todellisuudessa johtaa pahaan 

puuttumiseen, ennemmin kuin vapauden säilyttämiseen. Hänen mukaansa on perusteltua uskoa, että 

jumala puuttuisi maailmassa tapahtuvaan pahaan osittain juuri uhreja kohtaan kokemansa 

kunnioituksen vuoksi. Eli todellisuudessa kaikkivoipa jumala esimerkiksi olisi estänyt holokaustia 
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tapahtumasta, sillä hän kunnioittaa uhriksi joutuneita juutalaisia, eikä sallisi sen tapahtuvan vain sillä 

perusteella, että kunnioittaa natsien vapaata tahtoa. (ER, 88.) 

Griffin esittelee Basingerin argumenttien lisäksi Reichenbachin vastauksen jumalallisen 

puuttumattomuuden ongelmaan. Reichenbachin mukaan jumala ei voi poistaa kaikkein pahimpia 

pahoja, sillä pahat ovat komparatiivisia suhteessa toisiinsa. Eli, vaikka jumala poistaisi kaikista 

pahimmat luonnollisen ja moraalisen pahan ilmentymät maailmasta, jäljelle jäävistä pahoista 

kaikkein pahimmat olisivat uudet pahimmat pahat, joihin puuttumattomuudesta olisimme jumalalle 

katkeria. Jos jumala poistaisi aina kaikkein pahimmat pahat, johtaisi tämä lopulta kaiken pahuuden 

muotojen poistumiseen ja luotujen vapaan tahdon katoamiseen, mikä ei ole tahdonvapausteistien 

mielestä haluttavaa. Lisäksi, jos jumala puuttuu liikaa luonnolliseen pahaan, päädyttäisiin 

tilanteeseen, jossa luonnonlait eivät enää pitäisi. Ja kuten edellä on käynyt ilmi, luonnonlakien 

ennakoimattomuus tarkoittaisi sielun kehittymisen vaarantumista. Griffin ei kuitenkaan ole valmis 

Reichenbachin johtopäätöstä hyväksymään, vaan sanoo, että kaikkivoivan jumalan tulisi silti puuttua 

maailmassa esiintyviin kaikkein pahimpiin pahoihin. Hänen mukaansa voimme maailmasta havaita 

joitakin niin pahoja asioita, jotka ehdottomasti hyvän jumalan tulisi poistaa. (ER, 88–89.) Griffin 

vastaa myös Haskerille, kun hän esittää tämän Reichenbachin argumentin komparatiivisista pahoista, 

että jumalan tulisi tavoitella parempaa balanssia; maailmassa on tällä hetkellä niin paljon ja niin 

korkean asteisia pahoja, että jumalan tulisi puuttua niistä pahimpiin, ja näin tuoda maailmaan parempi 

hyvä-paha balanssi (Griffin 2000c, 220).  

Myös Hasker on esittänyt omat vastauksensa jumalan puuttumattomuuden ongelmaan. Kun 

Basingerin vastaus oli kolmiosainen, niin Hasker vastaa neljän yhdessä toimivan argumentin voimin, 

joista osa henkii vahvasti Basingerin ajatuksia. Haskerin neljä argumenttia ovat seuraavat: 

1) Jotta voi kritisoida jumalaa puuttumattomuudesta, tulisi osoittaa, että on tilanteita, joissa 

jumalan tulisi puuttua. 

2) Jatkuva puuttuminen vaikuttaisi negatiivisesti luonnonjärjestykseen, joten jumala ei voi 

puuttua aina. 

3) Jos sanoo, että jumalan tulisi puuttua useammin, pitäisi kyetä esittämään esimerkkejä 

konkreettisista tilanteista, joissa jumalan tulisi puuttua, mutta hän ei puutu. 

4) Kriteeristö sille, milloin kohdan 3 mukaisesti jumalan tulisi puuttua, ei voi olla, että tulee 

poistaa tarpeeton paha, sillä tämä estäisi moraalisen kehityksen tapahtumisen.  

(Hasker 2000c, 202–205.) 
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Haskerin mukaan näiden neljän ehdon tulee täyttyä, ennen kuin voi voi todeta, että jumalan tulisi 

puuttua useammin maailmassa tapahtuvaan pahaan. 

Haskerin ensimmäinen argumentti esittää siis, että jotta voi kritisoida jumalaa puuttumattomuudesta, 

on ensin tuotava esiin käytännön esimerkkejä tilanteista, joihin jumalan tulisi puuttua. Näin ollen ei 

riitä, että sanotaan, että jumalan on puututtava pahaan, vaan on tuotava esille miksi ja mihin tulisi 

puuttua. (Hasker 2004, 145.) Vaihtoehto ei kuitenkaan ole sanoa, että kaikki paha tulisi poistaa, sillä 

tämä rikkoisi jumalan luoman luonnonjärjestyksen. Luonnonjärjestystä ei jatkuvalla puuttumisella 

tule rikkoa, sillä tämä johtaisi siihen, että luotu ekosysteemi ei toimisi. Esimerkiksi, jos jumala 

puuttuu jatkuvasti monsuunien muodostumiseen, johtaisi tämä veden aiheuttamien tuhojen 

vähenemiseen, mutta samalla se tarkoittaisi luonnolle tärkeiden sateiden katoamista 

monsuunikaudella. Lisäksi, jos jumala jatkuvasti puuttuisi luonnon toimintaan, kertoisi tämä jumalan 

kyvyttömyydestä; jatkuvaa puuttumista vaativa luonnonjärjestys kertoo kyvyttömästä 

suunnittelijasta. (Hasker 2000c, 203.) Sen lisäksi, että jumalan ei tule puuttua pahoihin asioihin kuten 

monsuuneihin, lihansyöjiin ja luonnonvalintaan sen vuoksi, että ne estävät luonnon järjestystä hyvänä 

kokonaisuutena toimimasta, ei hänen tule Haskerin mukaan myöskään puuttua niihin sen vuoksi, että 

tämä vaikuttaisi ihmisten moraaliseen kehitykseen. Hasker argumentoikin, että jos jumala puuttuisi 

jatkuvasti maailmassa esiintyvään pahaan, ei ihmisillä olis motivaatiota tai intressiä taistella itse 

pahuutta vastaan. Jos ihmiset aina voisivat luottaa siihen, että jumala estää kaikkea pahaa 

esiintymästä, ei heille kehittyisi tarvetta kehittää itseään olemalla avuksi muille ja luomalla yhteisöjä 

sorrettujen auttamiseksi. Tämä on jumalan tavoitetta luoda moraalisesti kehittyneitä olioita vastaan. 

(Hasker 2004, 145–146.) Haskerin mukaan ihmisten kädet ovatkin jumalan kädet maailmassa 

ilmenevää pahaa vastaan; jumala ei voi pahaan itse puuttua, mutta moraalisesti toimivat ihmiset 

tekevät sen hänen puolestaan (Hasker 2000b, 46).  

Koska jumala ei voi puuttua kaikkiin tapauksiin, on tahdonvapausteismin jumalaa 

puuttumattomuudesta syyttävän esitettävä Haskerin argumentin kolme mukaisesti, että on tapauksia, 

joissa jumalan tulisi puuttua, mutta hän ei niin tee. Lisäksi on annettava kriteeristö sille, mitä nämä 

kyseiset tapaukset tarkkaan ottaen ovat. (Hasker 2004, 146–147.) Mutta kuten Haskerin neljäs 

argumentti esittää, kriteerinä tapauksille, joihin jumalan tulisi puuttua, ei voi olla tarpeeton paha. Ei 

voi siis todeta, että jumalan tulisi aina puuttua tarpeettomaan pahaan, eli pahaan, josta seuraa jotain 

hyvää tai jonka puuttuminen johtaisi vielä suurempaan pahaan. Syy tähän on osittain sama, kuin miksi 

jumala ei voi puuttua kaikkeen ilmenevään pahaan: jos jumala puuttuisi aina kaikkeen turhaan 

pahaan, eivät ihmiset näkisi tarpeelliseksi taistella maailmassa esiintyviä pahuuksia vastaan, vaan 

antaisivat niiden vain tapahtua. Jos ihmiset tietäisivät, että kaikki maailmassa esiintyvä paha joko 
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johtaa johonkin hyvään, tai estää jotain vielä pahempaa pahaa tapahtumasta, ei heillä olisi 

motivaatiota puuttua siihen. Ja jälleen tämä olisi jumalan tavoitteiden vastaista, sillä tällöin ei syntyisi 

moraalisesti vastuullisia yksilöitä, jotka auttaisivat toisiansa epäonnen sattuessa. (Hasker 2004, 147.) 

Vastauksessaan Haskerille, Griffin ei argumentoi sen puolesta, että tahdonvapausteismin jumalan 

tulisi puuttua jokaiseen pahan ilmentymään, kuten Haskerin toinen argumenteista kieltää, vaan hän 

huomauttaa, että jumala voisi kuitenkin puuttua toisinaan kaikkein pahimpiin pahoihin. Hänen 

mukaansa monilla ihmisillä olisikin jo lista valmiina niistä asioista, jotka jumalan tulisi estää, mikä 

täyttää Haskerin vaatimuksen kolme. Griffinin mukaan, toisin kuin Hasker sanoo, kaikkivoipa jumala 

voisikin estää toisinaan pahoja tapahtumasta ilman, että se johtaisi luonnonjärjestyksen 

tuhoutumiseen. Ja näin Griffin vastaa Haskerin kolmeen ensimmäiseen argumenttiin: maailmassa on 

selkeästi pahoja asioita, joihin hyvän jumalan tulisi puuttua, ja varmasti monet ihmiset olisivat 

valmiita tekemään listan siitä, mitkä yksittäiset asiat tulisi poistaa. Kun kaikkea pahaa ei poisteta, 

säilyvät ihmisten vapaus sekä luonnon järjestys. Toisaalta Griffin jälleen painottaa, kuten 

aikaisemmin esiteltiin moraalisen pahan kohdalla, että kaikkivoipa jumala myös voisi poistaa kaiken 

pahan ja vain luoda illuusion vapaudesta. Tällöin vain jumala tietäisi totuuden, eikä kokemuksen 

tasolla ihmiset menettäisi mitään. (Griffin 2000c, 220–221.) Tämän lisäksi Griffin myös tarttuu 

Haskerin ja muiden tahdonvapausteistien kaksinaismoralismiin. Hän nimittäin huomauttaa, että jos 

ihmisten tulee toimia jumalan käsinä pahaa vastaan, vaaditaan tällöin ihmisitä jotain, mitä jumalalta 

ei. Koska tahdonvapausteistit eivät koe, että jumalalla on velvollisuus estää paha aina kun voi, mutta 

ihmisten tulee aina taistella pahaa vastaan, on ihmisten tällöin oltava moraalisesti parempia, kuin 

jumalan. (Griffin 2000b, 259.) 

Vaikka jo pelkästään tämä riittäisi vastaukseksi Haskerin neliosaiselle argumentille, Griffin ei 

kuitenkaan ole tyytyväinen myöskään Haskerin argumenttiin neljä, joka käsittelee tarpeetonta pahaa. 

Griffinin mukaan neljäs argumentti nimittäin epäonnistuu itsessään sen vuoksi, että jumalan 

ehdottomasti tulisi puuttua tarpeettomaan pahaan, sillä se on jo määritelmällisesti tarpeetonta. 

Jumalan ei siis tulisi sallia tarpeettoman pahan ilmentymistä, sillä se on tarpeetonta, turhaa, eikä sitä 

pitäisi mitään tarvetta varten olla. Prosessiteismissä tarpeetonta pahaa kuitenkin on, eikä jumalalla 

ole tässä kontekstissa kykyä sitä poistaa. Todellinen eli tarpeeton paha nimittäin on peräisin luotujen 

olioiden vapaudesta, johon prosessiteismin jumalalla ei tahdonvapausteismin mukaisen 

vastakappaleensa tavoin ole voimaa puuttua. Lisäksi Griffinin mukaan Haskerin huoli, että jos 

tarpeeton paha poistettaisiin, ihmisten moraalinen kasvu vaarantuisi, on turha: ihmisten ei tarvitse 

tietää, että jumala puuttuu tarpeettomaan pahaan, jolloin heidän halunsa taistella olemassa olevaa, ei 

tarpeetonta pahaa, vastaan ei katoaisi ja näin sielun kehittyminen mahdollistuu. (Griffin 2000c, 222.)  
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Griffin onkin hämmentynyt siitä, että Hasker ylipäätään näkee, että todellista pahaa on olemassa. 

Kuten kymmenennessään haasteessaan tahdonvapausteisteille Griffin esittääkin, 

tahdonvapausteistien, kuten myös Haskerin, tapa selittää pahuuden tarpeellisuus ihmisten moraalista 

kasvua tukevana tekijänä, tekee kaikesta pahasta sielua kehittävää pahaa, eikä se tällöin ole turhaa. 

Griffin kokee tämän käsityksen, että kaikki paha olisi tarpeellista, virheellisenä. Hänen mukaansa 

nimittäin useat pahat eivät johda sielun kehittymiseen, vaan ne musertavat ja aiheuttavat kokijassaan 

myötätunnon ja voimaantumisen sijasta vihaa ja katkeruutta. (Griffin 2000c, 222–223.) Pahimmillaan 

pahan kohtaaminen maailmassa Griffinin mukaan johtaa ateismiin, ja näin vie kauemmaksi jumalasta. 

Pahan salliminen voikin siis olla suurempi paha sielun kehittymistä ajatellen, kuin siihen 

puuttuminen. (Griffin 2000c, 220.) Tähän voisi vielä lisätä, että kuten Griffin viidennessä 

haasteessaan toteaa, näkemyksen pahan tarpeellisuudesta sielun kehittämistä varten voi nähdä 

johtavan juurikin siihen, minkä Hasker näkee olevan tarpeettoman pahan poistamisen seuraus. 

Nimittäin, kun Hasker sanoo, että jos tarpeeton paha poistetaan, ei ihmisillä ole halua puuttua 

maailmassa kohtaamaansa tuskaan ja kärsimykseen, sillä he näkevät sen olevan jotakin suurempaa 

tavoitetta varten. Mutta kuten Griffin haasteessa 5 huomauttaa, käsitys sielun kehittämisestä johtaa 

tähän samaan lopputulokseen: jos pahan nähdään olevan tarpeellista sielun kehittämistä varten, ei 

nähdä tarpeelliseksi auttaa toisia epäonnen sattuessa. Onhan tämä epäonni väline heidän moraalista 

kehitystään varten. Tämä mielestäni painottaa Griffinin kymmenennen haasteen johtopäätöstä, että 

tahdonvapausteismissä ei vaikutettaisi uskottavan todellisen pahan olemassaoloon.  

Jumalallisen puuttumattomuuden ongelma, toisin kuin edellä esitellyt moraalisen pahan ja 

luonnollisen pahan haasteet, ei kosketa prosessiteismiä kuten tahdonvapausteismiä. Prosessiteistien 

ei tarvitse selittää, miksi jumala ei puutu useammin maailmassa esiintyviin pahoihin, sillä tämä 

selittyy jo prosessiteismin metafyysisen pohjan kautta: jumala ei puutu, sillä hänellä ei ole voimaa 

puuttua luotujen olioiden omaamaan voimaan ja vapauteen. Sama tilanne ei ole kuitenkaan 

tahdonvapausteistien kohdalla, sillä heidän jumalallaan kyky puuttua pahaan on. Mielestäni Griffin 

nostaakin relevantteja haasteita tahdonvapausteistien perusteluja jumalan puuttumattomuudesta 

vastaan. Griffinin ehdotus Reichenbachia ja Haskeria vastaan, että jumalalla on velvollisuus tavoitella 

parempaa balanssia ja puuttua pahimpiin pahoihin, on hyvä vastalause. Nimittäin jos jumala todella 

poistaisi kaikki suurimmat joukkomurhat ja hirveimmät väkivallan muodot sekä estäisi tuhoisimmat 

luonnonkatastrofit, ei tämä estäisi vapaan tahdon toteutumista. Ihmiset voisivat edelleen toimia 

valtaosan ajasta vapaan tahdon mukaisesti ja luottaa, että luonnonlait toimivat ennakoitavasti, mutta 

kaikkein musertavimpia luonnollisen ja moraalisen pahan ilmentymiä, ei olisi olemassa. Toisaalta 

jumalalla olisi myös aito mahdollisuus, kuten Griffin Haskeria vastaan huomauttaa, luoda olioita, 



88 

 

jotka omaisisivat vain illuusion vapaudesta ja näin estää kaikkea pahaa tapahtumasta. Olen myös 

Griffinin kanssa samaa mieltä sielun kehittämisen ongelmista. Esittämässään kymmenessä haasteessa 

tahdonvapausteisteille, hänen kaksi ensimmäistä haastettaan sekä haaste 5 tuovat esille juuri sitä, että 

todellisuudessa pahan kohtaaminen ei välttämättä johda moraaliseen kehitykseen, vaan vaikuttaa 

yksilöön vain negatiivisesti. Pahan kokeminen voikin saada aikaiseksi vain lisää pahaa, ilman, että se 

kehittää sen kokijaa tai häntä ympäröiviä ihmisiä muista luoduista olioista puhumattakaan.  

4.1.4 Voimakkain mahdollinen jumala 

Kuten jo moneen kertaan on tuotu esille, tahdonvapausteismi ja prosessiteismi eroavat merkittävästi 

siinä, miten näissä perinteissä on ymmärretty jumalan voima. Kun prosessiteismissä jumala omaa ja 

käyttää vain suostuttelevaa voimaa metafyysisten rajoitteiden vuoksi, niin tahdonvapausteismissä 

nähdään jumalan käyttävän vain suostuttelevaa voimaa, mutta omaavan myös pakottavan voima. 

Toisin sanoen tahdonvapausteistit uskovat perinteiseen käsitykseen kaikkivoivasta jumalasta, mutta 

he näkevät jumalan rajoittavan itseään tämän voiman suhteen, jotta luotujen olioiden vapaus 

toteutuisi. Moni prosessiteodikean kriitikko onkin tarttunut kritiikissään prosessiteistien käsitykseen 

jumalan voimasta vain suostuttelevana. Esimerkiksi Basinger, Frankenberry52  ja Reichenbach ovat 

pyrkineet osoittamaan, että prosessiteismin jumalalla tulisi nähdä olevan myös kyky pakottaa. Tämän 

lisäksi Basinger ja Hasker ovat käyttäneet pakottava/suostutteleva voima tarkastelua 

prosessiteodikean kritisoimiseen osoittamalla, että prosessiteismin käsitys jumalan voimasta 

heikentää muilla tavoin teodikean uskottavuutta. Basinger hyökkää prosessiteistejä vastaan 

syyttämällä heitä ristiriitaisuudesta ja Hasker pyrkii osoittamaan, että prosessiteismin jumala on 

vähemmän palvonnan arvoinen, kuin tahdonvapausteismin jumala. Tämä kahden voimakäsityksen 

näyttäytyminen osana prosessi- ja tahdonvapausteodikean välistä kädenvääntöä välittyy esimerkiksi53 

keskustelussa siitä, minkälainen on voimakkain mahdollinen jumala. 

Luvussa 3.2.2 esiteltiin, kuinka Basinger on haastanut Griffinin prosessiteodikean siltä pohjalta, että 

prosessiteistien tapa nähdä vain suostuttelemaan kykenevä jumala voimakkaampana mahdollisena 

oliona ei ole yhteensopiva sen kanssa, että he kritisoivat tahdonvapausteistien jumalaa. Nimittäin, 

kun he kritisoivat tahdonvapausteistien kaikkivoipaa jumalaa siitä, että hän ei puutu maailmassa 

esiintyvää pahaan, näkevät he pakottamisen parempana tapana vaikuttaa maailmaan, kuin 

suostuttelun; jos suostuttelu olisi paras tapa jumalalle puuttua maailman toimintaan, ei häntä tarvitsisi 

kannustaa pakottavan voiman käyttöön. Ja tämä herättää Basingerissa kysymyksen: jos pakottaminen 

                                         
52 Huom. Frankenberry on muista mainituista Griffinin kriitikoista poiketen myös prosessiteisti.   
53 Toisia tapoja, joilla suostutteleva ja pakottava voima esiintyy osana prosessi- ja tahdonvapausteistien välistä 

keskustelua, tarkastellaan alaluvuissa 4.1.5 ja 4.1.6. 
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nähdään jumalalle parempana tapana toimia, miksi suostuttelua pidettäisiin vahvimpana 

mahdollisena voimana? Erityisesti tämä haaste mutkistuu, kun otetaan lisäksi huomioon se, suosiiko 

prosessiteismin jumala ihmisten käyttävän pakottavaa voimaa. Kuten edellä kävi ilmi, molemmat 

tapaukset, suosi tai ei, olivat Basingerin mukaan ongelmallisia prosessiteisteille.  

Teoksessaan Evil Revisited Griffin kuitenkin vastaa tähän Basingerin esittämään kysymykseen. 

Griffinin mukaan sillä, tulisiko jumalan pakottaa vai ei, ei ole merkitystä prosessiteismin kontekstissa. 

Toisin kuin tahdonvapausteismin mukaisessa maailmassa, prosessiteismin metafysiikan mukaan 

jumalalla ei yksinkertaisesti tätä kykyä pakottamalla puuttumiseen ole, joten kysymys ei ole 

relevantti. Toisin sanoen, Griffin argumentoidessaan metafyysisen kehyksen sisäpuolelta, jossa 

jumalalla ei ole voimaa pakottaa luotuja olioita, on suostutteleva jumalan voima tässä kontekstissa 

korkein mahdollinen voima, mitä on olemassa. Joten pakottavaa voimaa ei tarvitse edes harkita. 

Tahdonvapausteistit toimivat erilaisen metafyysisen kehyksen sisällä, jossa pakottamaan kykenevä 

jumala on mahdollinen. Tästä syystä Griffin ei sorru ristiriitaan, kun sanoo, että jumalan suostutteleva 

voima on korkein mahdollinen voima, mutta samalla tuomitsee tahdonvapausteistien jumalan hänen 

puuttumattomuutensa pahaan vuoksi; jos jumalalla olisi voimaa pakottaa, tulisi hänen sitä käyttää, 

mutta hänellä ei yksinkertaisesti sitä ole. (ER, 154–155.) Toisin sanoen Griffin tässä esittää, että 

prosessiteismi on vain yksinkertaisesti ongelmattomampi kanta, kuin tahdonvapausteismi. 

Griffin vastaa myös Basingerin kysymykseen siitä, suosiiko jumala ihmisten kykyä käyttää heidän 

pakottavaa voimaansa. Griffinin vastaus perustuu jälleen jumalan kykyihin nimenomaa 

prosessiteismin metafyysisessä kontekstissa, ja on seuraava: vaikka jumalan on metafyysistä syistä 

pakko käyttää vain suostuttelevaa voimaa, ei tämä tee pakottavan voiman käytöstä moraalisesti 

väärää. Jumala voi siis nähdä ihmisten pakottavan voiman käytön toisinaan suositeltavana, mutta 

tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että prosessiteismin jumala on huono jumala, koska hän ei pakota. 

Hän ei vain yksinkertaisesti kykene siihen. Jumala voi näin haluta, että ihmiset käyttävät pakottamista 

toisinaan tavoitellessaan hyviä lopputuloksia, vaikka ei itse siihen kykene. Toisaalta, vaikka 

pakottamisen käyttö voi toisinaan ihmisten kohdalla olla toivottavaa, ei tämä kuitenkaan tarkoita, että 

heidän tulisi käyttää sitä yhtä mittavasti, kuin pakottamaan kykenevä jumala. Griffin huomauttaa, että 

jumala kaikkitietävänä tietää aina, mitä hänen pakottavan voiman käytöstään seuraa. Lisäksi hän on 

puolueeton, jolloin hän toimii aina epäitsekkäistä tarkoitusperistä, sekä kokee kanssakärsijänä 

seurauksen aiheuttaman tuskan, jota esimerkiksi toista ihmistä ampunut ihminen ei koe. Tällä 

perusteella prosessiteistit voivat pitää kiinni siitä, että pakottamaan kykenevän jumalan, kuten 

tahdonvapausteismin jumalan, tulisi käyttää pakottavaa voimaansa. Pakottava jumala nimittäin voi 
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mahdollistaa vain hyvien lopputulosten aikaansaamisen, kun taas ihmiset rajallisina eivät, minkä 

vuoksi heidän tulisi käyttää pakottavaa voimaa niin vähän kun mahdollista. (ER, 156–157.)  

Luvussa 3.2.2 myös esiteltiin, kuinka Haskerin mukaan prosessiteismin mukainen vain 

suostuttelemaan kykenevä jumala on vähemmän palvonnan arvoinen, kuin tahdonvapausteismin 

myös pakottamaan kykenevä jumala. Griffin tosin ei näe tätä Haskerin päätelmää pätevänä, vaan 

huomauttaa, kuten Basingerin kohdalla, että prosessiteismin jumalan voima ei ole rajoitettua ja 

epätäydellistä, kuten Hasker asian näkee, vaan on niemenomaa prosessiteismin kontekstista katsoen 

korkein mahdollinen voima. Jumalan vain suostutteleva voima ei siis ole rajoittunutta, vaan 

perinteisesti ymmärretty jumalan voima on järjetön. (Griffin 2000b, 256.) Haskerilla on kuitenkin 

oma vastauksensa valmiina Griffinille. Hänen mukaansa nimittäin Griffin luo epäloogista kuvaa 

jumalan voimasta. Ongelmaksi Haskerin mukaan muodostuu se, että Griffinin jumala ei voi käyttää 

pakottavaa voimaan sen vuoksi, että luoduilla olioilla on voimaa itsemääräämiseen. Ja tämä 

itsemäärääminen on syy pakottamisen kiellon lisäksi myös sille, miksi pahaa maailmassa tapahtuu. 

Hasker näkee tässä kuitenkin ongelman: jos itsemäärääminen on se syy, miksi luodut oliot kykenevät 

tekemään pahoja tekoja, niin eikö jumalan, jolla on myös kyky määrittää omaa toimintaansa, pitäisi 

myös kyetä pahaan? (Hasker 2000a, 232–233.) Griffin vastaa tähän Haskerin esittämään haasteeseen 

huomauttamalla, että vaikka jumalalla ja luoduilla olioilla molemmilla on kyky itsedeterminaatioon, 

ei tämä kyky vielä itsessään johda kykyyn tehdä pahaa. Todellisuudessa kyky tehdä pahaa nouseekin 

luotujen olioiden rajallisuudesta: koska jumala on kaikkitietävä ja äärimmäisen hyvä, hän ei tee 

pahaa, kun taas luodut oliot ovat rajallisia tietämyksessään, minkä vuoksi he toisinaan saavat 

itsedeterminaationsa kautta pahaa aiheutettua. (Griffin 2000b, 257.)  

Hasker kuitenkin kokee epäloogisena vielä sen, että prosessiteismin jumalalla ei nähdä olevan kykyä 

siinä mielessä pakottaa luotujen olioiden toimintaa, että hän estäisi niitä toimimasta tahtonsa mukaan. 

Tämä epäloogisuus perustuu siihen, että prosessiteistit, kuten myös Griffin, näkevät jumalan voiman 

ylittävän kaikkien luotujen olioiden voiman. Miksi siis jumala, jolla on kaikkein korkein voima, ei 

voisi estää luotuja toimimasta tahtonsa mukaan, ja näin toimimaan perinteisesti kaikkivoivan jumalan 

tavoin? Tämä käsitys absoluuttisesta muiden olioiden itsedeterminaation ylittävästä voimasta ei ole 

Haskerin mukaan prosessiteismin metafysiikan kanssa ristiriidassa. (Hasker 2000a, 233.) Tähän 

haasteeseen Griffin ei anna suoraa vastausta, mutta hän voisi vastata esimerkiksi toteamalla, että 

vaikka jumalan suostutteleva voima on kaikkein korkeinta, ei se kuitenkaan toimi samalla tavalla, 

kuin pakottava voima. Jumala ei voi estää luotuja oliota tekemästä kuten haluaa, sillä hänellä ei ole 

ruumista, jonka kautta fyysisesti heitä estää, eli pakottaa. 
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4.1.5 Kausaatio ja jumalan voima 

Toinen aihe, jossa tarkastelu jumalan suostuttelevasta ja pakottavasta voimasta on suuressa roolissa, 

on käsitys kausaatiosta suhteessa jumalan voimaan. Tämä aihe esiintyy erityisesti Reichenbachin ja 

Frankenberryn kritiikissä prosessiteismin vain suostuttelemaan kykenevää jumalaa kohtaan. 

Reichenbach ja Frankenberry kokevat nimittäin epäloogisena sen, että prosessiteismin jumala ei 

kykene suostuttelun ohella myös pakottamaan. Heidän kritiikkinsä kuitenkin Griffinin mukaan 

perustuvat samaan ongelmaan: he ovat väärin ymmärtäneet päämäärä- ja vaikuttavan kausaation 

suhteessa jumalan voimaan. (ER, 97–99.)  

Reichenbach ja Frankenberry molemmat esittävät, että käsitys prosessiteismin jumalan vain 

suostuttelevasta voimasta on virheellinen. Koska prosessiteismin jumala kykenee käyttämään 

voimaansa sekä itsensä luomiseen itsedeterminaation myötä että toisten olioiden luomiseen 

alkutavoitteen kautta, tarkoittaa tämä Reichenbachin ja Frankenberryn mukaan sitä, että jumala 

käyttää sekä päämääräkausaatiota että vaikuttavaa kausaatiota. Päämääräkausaatiota jumala käyttää 

itsedeterminaatioon ja vaikuttavaa kausaatiota toisten luomiseen alkutavoitteen muodossa. Ja koska 

heidän mukaansa päämääräkausaation käyttäminen tarkoittaa suostuttelevan voiman käyttöä ja 

vaikuttavan kausaation pakottavan voiman käyttöä, on jumalalla oltava nämä molemmat voiman 

muodot. Ei siis ole perusteltua väittää, että prosessiteismin jumala ei kykenisi halutessaan käyttämään 

pakottavaa voimaa pahan poistamiseksi. (ER, 97–99.)  

Griffin kuitenkin huomauttaa, että tämä johtopäätös jumalan kyvystä myös pakottaa, perustuu 

virheelliseen käsitykseen kausaatiosta ja voimasta. Nimittäin, päämääräkausaatio ja vaikuttava 

kausaatio eivät jakaudu hänen mukaansa Reichenbachin ja Frankenberryn esityksen mukaisesti 

suostuttelevaan voimaan ja pakottavaan voimaan, vaan todellisuudessa näiden kahden kausaation ero 

perustuu siihen, kehen sillä vaikutetaan. Griffin vastatessaan Reichenbachille toteaa, että hän on siinä 

mielessä oikeassa, että päämääräkausaation käyttö tarkoittaa itseluomista, eli kausaatiota entiteetin 

itsensä sisällä, kun taas vaikuttava kausaatio tarkoittaa vaikuttamista entiteettien välillä. Eli, kun 

aktuaalinen entiteetti yhteenliittymisen prosessin kautta tavoittelee tiettyä tyydyttymistä, käyttää hän 

päämääräkausaatiota, mutta kun hän vaikuttaa toisiin entiteetteihin, on kyseessä vaikuttava kausaatio. 

Sama pätee myös jumalaan: kun jumala luo itseään, käyttää hän päämääräkausaatiota, kun hän 

vaikuttaa maailmaan alkutavoitteiden kautta, on kyseessä vaikuttava kausaatio. Reichenbachin virhe 

on näin ollut yksinkertaisesti se, että hän yhdistelee tähän erotteluun myös voiman pakottaa ja 

suostutella. Todellisuudessa jumala ei voi käyttää pakottavaa voimaa, vaikka hän käyttää molempia 

kausaation muotoja. (ER, 98.) Sama virhe on kohdannut myös Frankeberryä. Hän kysyy tekstissään 

“Some Problems in Process Theodicy” (1981), miksi prosessiteismin jumala ei voisi käyttää 
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suostuttelevan päämääräkausaation lisäksi vaikuttavaa kausaatiota, joka ei olisi täysin determinoivaa, 

eli luotujen olioiden vapaat päätökset ylittävää. Tällöin prosessiteismin jumalan voisi nähdä myös 

pakottavan, sillä hän käyttää vaikuttavaa kausaatiota, vaikka tämä voima ei olisi perinteisessä 

mielessä absoluuttista. (Frankenberry 1981, 180, 182–183.)  Tähän Griffin vastaa huomauttamalla, 

että Frankenberry kuvailee juurikin prosessiteismin käsitystä jumalan käyttämästä suostuttelevasta 

voimasta: jumala käyttää nimenomaa suostuttelevaa vaikuttavaa kausaatiota vaikuttaessaan 

maailmaan (ER, 99). 

Tämä ei kuitenkaan vielä vastaa kaikkiin Frankenberryn kysymyksiin. Hän nimittäin jatkaa: miksi 

prosessiteismin jumala ei voisia myös pakottaa vaikuttavan kausaation kautta? Jos kerran jumala voi 

käyttää suostuttelevaa vaikuttavaa kausaatiota, niin miksi hän ei voisi käyttää myös pakottavaa 

vaikuttavaa kausaatiota? Hänen perustelunsa tälle haasteelle on se, että pakottaminen ja suostuttelu 

eivät ole vastakohtaisia voiman muotoja, vaan saman kirjon eri vaiheita. Eli sen sijaan, että voisi 

käyttää aina vain joko suostuttelevaa tai pakottavaa voimaa, voisikin käyttää esimerkiksi hieman 

pakottavaa voimaa tai todella suostuttelevaa voimaa. (ER, 102; Frankenberry 1981, 180–183.)  

Griffinin vastaus tähän haasteeseen on se, että Frankenberry on sekoittanut tässä pakottamisen 

metafyysisessä ja psykologisessa merkityksessä. Metafyysisesti tarkasteltuna Griffinin mukaan 

pakottaminen ja suostuttelu näyttäytyvät täysin erilaisina vaikuttavan kausaation muotoina. 

Metafyysisellä pakottamisella tarkoitetaan sitä, kun tapahtuman seuraus määräytyy täysin 

vaikuttavan syyn perusteella. Metafyysisen merkityksen mukaan suostuttelu taas tarkoittaa sitä, että 

seuraus ei määräydy täysin vaikuttavan syyn perusteella, vaan kohteen itsedeterminaatiolla on myös 

vaikutuksensa. (ER, 102.) Pakottaminen metafyysisessä mielessä ei ole mahdollista jumalalle, sillä 

prosessiteismin mukaan jumala vaikuttaa vain aktuaalisiin entiteetteihin alkutavoitteen kautta, ja 

näillä entiteeteillä on aina kyky itsedeterminaatioon, sillä voimattomia aktuaalisia entiteettejä ei ole 

olemassa. Se, miksi kuitenkin luodut oliot voivat pakottaa, vaikka jumala ei, perustuu erotteluun 

aktuaalisten entiteettien ja olioiden välille: oliot aktuaalisten entiteettien yhdistelmänä, aggregaattina, 

voivat olla voimattomia, jos niillä ei ole johtavaa aktuaalista entiteettiä kuten sielua. Aktuaalinen 

entiteetti taas ei voi olla voimaton, sillä jokaisessa aktuaalissa itsessään on aina voimaa itsensä 

luomisen prosessin myötä. Joten, koska esimerkiksi ihmisruumis on aggregaatti, jonka kautta 

pakottaminen voi tapahtua, ihmiset kykenevät pakottamaa, mutta jumala, jolla ruumista ei ole, ei 

kykene. Griffin ei siis sano, että jokaisella kivellä ja kepillä olisi voimaa itsedeterminaatioon, vaan 

että kiven muodostavilla aktuaalisilla entiteeteillä on. (ER, 110–111.) Yksilö, kuten jumala tai 

ihmisen mieli, ei voi pakottaa aggregaattia suoraan, vaan hänen täytyy suostutella toinen aggregaatti 

suorittamaan pakottaminen. Tilanne on sama, kuin jos yrittäisi mielen avulla saada biljardipallon 
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liikkeelle; pallo ei liikahdakaan ennen kuin sen esimerkiksi ruumiin avulla tönäise liikkeelle. Ja tästä 

syystä jumala ei voi pakottaa.54 Kyse pakottamisen ja suostuttelun kohdalla metafyysisessä mielessä 

ei näin ole kyse kirjon osasta, vaan joko-tai-tilanteesta. (ER, 103–104.)  

Kun Frankenberry ihmettelee, miksi jumala ei voi käyttää pakottavaa vaikuttavaa voimaa, hän ei 

ajattele Griffinin mukaan pakottamista metafyysisessä mielessä, vaan psykologisessa mielessä. 

Suostuttelu ja pakottaminen psykologisesti ymmärrettyinä eivät nimittäin ole absoluuttinen erottelu, 

vaan ne ovat saman kirjon eri vaiheita, aivan kuten Frankenberry asian esitti. Psykologisessa mielessä 

voikin suostutella heikosti, kuten silloin, kun kirja houkuttelee johdannollaan jatkamaan 

ensimmäiseen lukuun, tai suostutella todella vahvasti, esimerkiksi uhkaamalla toista aseella. 

Arkikäytössä, eli psykologisesti ajateltuna, aseella uhkaaminen näyttäytyy pakottamisena; toista on 

pakko totella, sillä muuten hän ampuu. Tämä ei kuitenkaan ole esimerkki metafyysisestä 

pakottamisesta, vaan suostuttelusta, sillä vaikka toinen uhkaisi aseella, jää uhattuna olevalle 

mahdollisuus olla tottelematta uhkavaatimusta. Joten, koska prosessiteismin jumala käyttää 

vaikuttavaa kausaatiotaan aina vain itsedeterminaation omaaviin kohteisiin, ei hän kykene 

metafyysisessä mielessä pakottamaan, vaikka hänellä olisikin kyky suostutella vahvasti. (ER, 104–

105.)  

4.1.6 Metafysiikan ja teodikean suhde sekä jumalan voima 

Basinger haastaa prosessiteodikean pakottavan ja suostuttelevan voimakäsityksen tarkastelun 

pohjalta myös sen vuoksi artikkelissaan ”Divine Persuasion”, että todellisuudessa prosessiteismin 

jumala kykenee suostuttelun ohella myös pakottamaan, eikä näin voi välttää pakottavan voiman 

mukana tuomia haasteita. Basinger ei artikkelissaan hyväksy Griffinin edellä tarkasteltua vastausta 

Reichenbachille ja Frankenberrylle, jossa Griffin esitti jumalan olevan kykenemätön pakottamaan 

sillä perusteella, että hän käyttää vaikuttavaa kausaatiotaan aina vain itsedeterminaatioon kykeneviä 

aktuaalisia entiteettejä kohtaan. Syy Griffinin johtopäätöksen hylkäämiseen on se, että Basingerin 

mukaan, vaikka jumala ruumiittomana ei voisikaan pakottaa fyysisen voiman kautta, ei tämä 

kuitenkaan sulje ulos psykologian avulla pakottamista. Jumala voisikin Basingerin mukaan pakottaa, 

esimerkiksi käyttämällä apunaan häpeän tunnetta, mikä ei vaadi ruumista voiman välineenä. Basinger 

kysyykin, miksi jumala ei voisi vaikkapa saada puolisoaan pettävän henkilön lopettamaan pettämistä 

antamalla hänelle häpeän tunteen teostaan. Jumala voisi näin pakottaa pettäjän lopettamaan tekonsa 

käyttämättä lainkaan fyysistä voimaa (Basinger 1984, 338–339.) Griffin kuitenkin huomauttaa, että 

                                         
54 Huom. vaikka prosessiteismissä panenteistisen maailmankäsityksen myötä maailman näyttäytyy jumalan ruumiina, ei 

jumala voi kuitenkaan tämän ”ruumiin” avulla pakottaa, sillä maailma hänen ruumiinaan koostuu sekä yksilöistä, että 

aggregaateista (ks. ER, 104) 
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prosessiteismin jumala jo toimii tällä tavalla. Kyse ei kuitenkaan ole pakottavasta voimasta, kuten 

Basinger luulee, vaan vahvasta suostuttelusta. Basinger on kompastunut samaan ongelmaan kuin 

Frankenberry, ja on sekoittanut metafyysisen ja psykologisen pakottamisen merkityksen. (ER, 114.) 

Kun Basinger kysyy, miksi prosessiteismin jumala ei sitten puutu useammin maailmassa esiintyvään 

pahaan manipulaation avulla käyttäen psykologista voimaa, Griffin vastaa, että jumala käyttää tätä 

voimaa jo niin paljon, kuin pystyy. Tämä on juurikin suostuttelevan voiman idea: jumala pyrkii 

saamaan esimerkiksi pettäjän lopettamaan tekonsa käyttäen häpeän ja syyllisyyden tunnetta. Jumala 

ei kuitenkaan voi pakottaa pettäjää lopettamaan touhujansa, sillä hän voi vastustaa jumalan antamaa 

alkutavoitetta. Prosessiteismin jumala näin kuitenkin pyrkii parhaansa mukaan tekemään lopun 

kaikesta pahasta, vaikka luodut oliot eivät aina hänen tavoitettaan aktualisoikaan. Samaa ei Griffinin 

mukaan voi sanoa tahdonvapausteismin jumalasta, jolla olisi mahdollisuus estää kaikki maailmassa 

esiintyvä paha, mutta hän ei niin kuitenkaan tee. (ER, 115–116.)  

Basinger kuitenkin näkee vielä yhden ongelman prosessiteismin näkemyksessä jumalasta 

kyvyttömänä pakottaa. Hän haastaa tämän käsityksen siltä pohjalta, että prosessiteistit eivät ole 

todistaneet olemassa olevaksi sellaisen metafyysisen periaatteen olemassaoloa, joka kieltäisi 

voimattomien olioiden olemassaolon. Prosessiteistien tulisi siis todistaa, että jumala ei voi pakottaa 

luotuja olioita, sillä hän ei voi metafyysisesti olla luomatta entiteettejä, joilla kyky 

itsedeterminaatioon on. Prosessiteistien tulee siis todistaa, että jumala voi luoda välttämättä vain 

olioita, jotka kykenevät vastustamaan jumalan suostuttelua. Basingerin mukaan tällaista metafyysistä 

periaatetta ei ole perustellusti esitetty, joten ei voida olettaa, että jumala ei voisi pakottaa, mikä on 

tuhoisa käsitys prosessiteodikealle. (Basinger 1984, 343; ER, 118.) Griffinin vastaus tähän Basingerin 

haasteeseen on se, että Basinger yrittää tällä argumentillaan kääntää koko argumentaation suunnan. 

Kun prosessiteodikean kannattajat sanovat, että prosessiteodikea on paras vastaus pahan ongelmaan, 

puolustavat he tällöin prosessiteismin metafyysistä mallia. He sanovat, että prosessiteismin 

vastauksen pahan ongelmaan, prosessiteodikean, onnistuvuus suhteessa muihin vastauksiin kertoo 

siitä, että prosessiteismi on paras kuvaus maailman rakenteesta. Prosessiteodikean avulla siis 

vahvistetaan prosessiteismin hypoteesia maailman rakenteesta, eikä toisin päin, kuten Basinger pyrkii 

esittämään. Lisäksi Griffin huomauttaa, että tämänkaltaiset hypoteesit maailmassa sijaitsevista 

periaatteista ei ole koskaan todistettavissa; yhtä lailla, kun ei voida todistaa, että kaikilla entiteeteillä 

on voimaa itsedeterminaatioon, ei myöskään voida todistaa todeksi perinteisen teismin hypoteeseja, 

kuten että olio on täysin determinoitavissa sen ulkopuolelta. Ainoa, mitä voidaan näiden hypoteesien 

arvioimiseksi tehdä, on joko vahvistaa tai heikentää niitä kokemuksen kautta, kuten esimerkiksi 
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Griffin pyrkii tekemään prosessiteodikean avulla: prosessiteismi on parempi näkemys maailmasta, 

sillä sen avulla pahan ongelma on parhaiten ratkaistavissa. (ER, 118.) 

Sen lisäksi, että prosessiteismillä on parempi ratkaisu pahan ongelmaan, Griffin näkee 

prosessiteismin, ja näin myös prosessiteodikean, saavan vahvistusta kokemuksen kautta. Erityisesti 

hän käyttää jo edellä esiteltyä analogia-argumenttia tuomaan tukea prosessiteismille: meillä on 

kokemus itsemme kautta kaksinaisesta voimasta, voimasta sekä itsedeterminaatioon että kyvystä 

vaikuttaa toisiin. Meillä taas ei ole kokemusta aktuaalisista entiteeteistä, jolla ei olisi lainkaan voimaa, 

eli entiteeteistä, jotka olisivat vain toisten olioiden vaikutuksen alaisena. Ja tästä syystä on 

empiirisesti perustellumpaa olettaa, että kaikilla muillakin olioilla on tämä kyky kaksinaiseen 

voimaan, kuin olettaa, että on olemassa aktuaalisia entiteettejä, joilla ei ole kykyä 

itsedeterminaatioon. (ER, 122–123, 135.) Tämä päätelmä Griffinin mukaan pitää, sillä käsitys 

voimattomien olioiden olemassa olemattomuudesta on kaikkien ihmisten välillä jaettu kokemus. Näin 

ollen Griffin näkee päätelmänsä pitävän, kunnes joku todistaa toisin. (ER, 141.) Mutta kuten edellä 

jo esiteltiin, Basinger näkee tämän Griffinin päätelmän olevan ongelmallinen, sillä se sortuu samoihin 

ongelmiin, kuin analogia-argumentit yleensä. Basinger ei ole päätelmänsä kanssa yksin, vaan myös 

Reichenbach argumentoi Griffinin analogia-argumenttia vastaan (ER, 141). Hänen mukaansa 

henkilön oma kokemus ei nimittäin ole sama asia kuin totuus, eikä näin kokemusta omasta kyvystä 

voi ulottaa kaikkiin aktuaalisiin entiteetteihin. Griffin ei voi näin analogia-argumentillaan todistaa, 

että kaikilla aktuaalisilla entiteeteillä on välttämättä aina voimaa. Kuten jo Basingerille edellä, Griffin 

kuitenkin tähän huomauttaa, että hänen tavoitteenaan ei olekaan luoda universaalia totuutta, vaan 

puolustella hypoteesiaan maailman rakenteesta. Analogia-argumentillaan Griffin ei siis pyri 

todistamaan absoluuttista totuutta, vaan esittämään, että kokemuksemme pohjalta on 

todennäköisempää, että ei ole voimattomia entiteettejä, kuin että niitä olisi. Ensimmäisestä meillä 

nimittäin on kokemusta, kun taas jälkimmäisestä ei. (ER, 141–142.)  

Argumentaatiossa prosessiteismin jumalan kyvystä tai kyvyttömyydestä pakottaa luotuja oliota tulee 

mielestäni vahvasti esille kaksi asiaa. Ensinnäkin vaikuttaisi, että suurimmaksi ongelmaksi teodikean 

onnistumiselle muodostuu se, että jumalan kaikkivoipuudesta pidetään kiinni. Kun 

tahdonvapausteistit pyrkivät heikentämään prosessiteodikeaa, he usein tarttuvat kaikkiin tapoihin 

tuoda esille sitä, että myös prosessiteismin jumala kykenisi pakottamaan ja näin käyttämään 

perinteistä kaikkivoipaa voimaa. Kyky käyttää tätä voimaa johtaa heti kysymykseen jumalan 

puuttumattomuuden ongelmasta, jonka kautta Griffin onkin argumentoinut vahvasti 

tahdonvapausteodikeaa vastaan. Mielestäni juuri tämä näyttäytyisikin syynä sille, että 

tahdonvapausteistit yleensä eivät pyri esittämään, että tahdonvapausteismi tarjoaa paremman 
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vastauksen pahan ongelmaan kuin prosessiteismi, vaan heidän tavoitteenaan on pyrkiä osoittamaan, 

että tahdonvapausteodikea on yhtä hyvä vastaus, kuin prosessiteodikea55. Jos siis haluaa parantaa 

mahdollisuuksiaan luoda toimiva vastaus pahan ongelmaan, kannattaa luopua käsityksestä klassisesta 

kaikkivoipuudesta. Tässä suhteessa siis prosessiteodikea nousee paremmaksi vaihtoehdoksi 

haastajaansa vastaan. 

Griffinin ja hänen kriitikoidensa välisestä keskustelusta nousee esille myös toinen opetus: 

metafysiikan ja teodikeoiden oikean suhteen tärkeys. Kuten Griffin asian esitti, lähtökohtana on luoda 

mahdollisimman puolustettavissa oleva metafysiikka, jonka pohjalle on mahdollista luoda toimiva 

vastaus pahan ongelmaan. Kyseessä ei ole absoluuttinen totuus, vaan hypoteesi, jota voi puolustaa 

esimerkiksi osoittamalla, että tämän hypoteesin kautta pahan ongelma on helpommin ratkaistavissa. 

Ja tämän näen toimivan jälleen prosessiteodikean eduksi: prosessifilosofia ja -teismi luovat 

tahdonvapausteismiä paremmin perustellun pohjan, jolle vastaus pahan ongelmaan on rakennettu. 

Erityisesti tahdonvapausteismin ongelmana on pitäminen kiinni ongelmallisista näkemyksistä 

jumalasta, kuten perinteinen kaikkivoipuus ja luominen ex nihilo. Tämä tahdonvapausteismin 

heikkous pohjana vastaukselle pahan ongelmaan suhteessa prosessiteismiin välittyy erityisen hyvin 

teoksesta Searching for an Adequate God : a Dialogue Between Process and Free Will Theists 

(2000). Tämän teoksen ensimmäisessä johdannossa Pinnock (2000, x) sanoo seuraavasti: 

”vähättelevästi ilmaistuna, avoimuusteistit yleisesti ottaen ovat vähemmän kiinnostuneita 

metafysiikasta kuin prosessiteistit, ja he kiinnittävät enemmän huomiota uskonnon hyvinvointiin 

[.]”56 Tahdonvapausteistit, tai avoimuusteistit, kuten Pinnock tätä teististä perinnettä kutsuu, pitää siis 

enemmän kiinni kristinuskon käsityksistä maailmasta ja jumaluudesta, kun taas prosessiteistit 

pyrkivät ensisijaisesti luomaan koherentin maailmankuvan, vaikka tämä tarkoittaisikin kristinuskon 

perinteen rikkomista. Edelleen Pinnockia mukaillen, tahdonvapausteistejä ja prosessiteistejä erottaa 

näin se, että näistä ensimmäisille metafyysisesti ensisijaista on jumala, kun taas jälkimmäisille jumala 

ja maailma (Pinnock 2000, x-xi). Prosessiteistit pitävät näin paremmin kiinni tieteellisen tarkastelun 

periaatteista.  

4.1.7 Jumalan rakkaudesta ja toivon säilymisestä 

Prosessiteismissä jumalan rakkautta pidetään suuressa roolissa. Prosessiteistien mukaan jumala on 

rakkaus, eli hän rakastaa kaikkea luomaansa välttämättä. Yksi Griffinin kritiikeistä 

tahdonvapausteodikeaa kohtaan, joka ei suoraan nouse esitellyistä kymmenestä haasteesta, lähteekin 

                                         
55 Ks. esim. Hasker 2000b, 194 ja Basinger 1991, 219. 
56 “[T]o engage in understatement, openness theists are less engaged generally speaking in metaphysics than process 

theists and they worry about the health of religion [.]” 
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liikkeelle siitä, että tahdonvapausteismin jumala ei rakasta luomaansa välttämättä. (Griffin 2000a, 

14.) Se, miksi Griffin näkee tahdonvapausteismin jumalan rakastavan ei-välttämättä ja 

prosessiteismin jumalan välttämättä, perustuu näiden kahden perinteen eroon käsityksessään 

maailman luomisesta. Tahdonvapausteismin jumala ei nimittäin rakasta Griffinin mukaan luomaansa 

välttämättä, vaan vain valitsee rakastaa, sillä jumala on luonut maailman tyhjästä. Koska maailma ei 

ole ikuinen, on jumala valinnut luoda sen. Hän on siis valinnut luoda maailman ja luodut oliot, joita 

rakastaa. Prosessiteismin jumala taas rakastaa kaikkea välttämättä, sillä hän on luonut maailman 

kaaoksesta, sillä maailma on välttämättä olemassa jumalasta riippumatta. Vaikka kosmiset epookit 

vaihtuisivat, silti maailma yhtenä jatkumona on olemassa, halusi jumala tai ei. Näin ollen 

prosessiteismin jumala rakastaa aina välttämättä luomaansa toisin kuin tahdonvapausteismin jumala: 

jumala ei voi välttämättä rakastaa, jos rakkauden kohde ei ole välttämättä olemassa. (Griffin 2000a, 

17.) Tahdonvapausteistien prioriteetit ovat tämän takia Griffinin mukaan väärässä paikassa; kun 

prosessiteistit painottavat jumalan hyvyyttä ja rakkautta, tahdonvapausteistit pitävät kiinni jumalan 

itsenäisyyden (luomisen ex nihilo) ja kaikkivoipaisuuden ensisijaisuudesta (Griffin 2000a, 19). 

Hasker vastaa tähän Griffinin haasteeseen todistelemalla, että tahdonvapausteismin jumala on aivan 

yhtälailla välttämättä rakastava, kuin prosessiteisminkin jumala. Kun Griffin sanoo, että 

tahdonvapausteismin jumala ei rakasta luomaansa välttämättä, sillä hän voi valita luoko maailman 

vai ei, näkee Hasker Griffinin johtopäätöksen virheellisenä. Hänen mukaansa nimittäin jumala 

rakastaa maailmaa välttämättä, jos hän sellaisen luo. Näin ollen, jumalan rakkaus maailmaa kohtaan 

ei ole kontingenttia, vaikka sen luominen olisi. (Hasker 2000a, 227–228.) Griffin ei siltikään ole 

tyytyväinen Haskerin argumenttiin. Hänen mukaansa Hasker ei ole perustellut sitä, miksi jumalan on 

välttämätöntä rakastaa luotua, jonka päättää luoda. Tällöin rakkaus säilyy vain valintana, ei 

välttämättömyytenä. (Griffin 2000b, 260.) Sen lisäksi, että Griffin kyseenalaistaa 

tahdonvapausteismin jumalan rakkauden välttämättömyyden, hän myös huomauttaa, että jumalan 

rakkaus ei välity tahdonvapausteismin maailmankuvassa myöskään juuri pahan ongelman vuoksi. 

Griffin kysyy: miksi rakastava ja hyvä jumala sallisi maailmassa esiintyvän pahan, jos hän voisi sen 

estää? Onko todella perusteltua, että rakastava jumala ei puuttuisi pahaan vain luotujen vapauden 

säilyttämisen vuoksi? Prosessiteismin jumala tältä kysymyksenasettelulta Griffinin mukaan säästyy. 

(Griffin 2000a, 15–16.) 

Kun Griffin hyökkää tahdonvapausteistejä vastaan jumalan rakkauden konseptin kautta, Hasker taas 

käyttää aseenaan toivon tunnetta. Hänen mukaansa prosessiteismin jumala herättää vähemmän toivoa 

ihmisissä siinä, että hyvä voittaa lopulta pahan, kuin tahdonvapausteismin jumala. (Hasker 2000b, 

48.) Nimittäin tahdonvapausteismin jumala, joka on päättänyt käyttää vain suostuttelevaa voimaa 
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säästääkseen ihmisten vapauden, voi edelleen tulevaisuudessa myös valita käyttää pakottavaa 

voimaansa pahan lopulliseen nujertamiseen (Hasker 2000a, 238). Samaa mahdollisuutta ei 

prosessiteismissä ole, vaan jumala voi vain ja ainoastaan suostutella. Prosessiteismin kannattajat eivät 

näin voi elää toivossa, että jumala saisi vielä joskus aikaiseksi maailman järjestyksen, jossa pahaa ei 

esiintyisi. Suostuttelulla ei nimittäin Haskerin mukaan voi saada aikaiseksi voittoa pahasta, sillä 

muutoin tämä olisi tapahtunut jo. (Hasker 2000b, 48.) Myös Basinger kokee Haskerin ohella, että 

tahdonvapausteismin jumala tuottaa enemmän toivoa voimakkuutensa vuoksi, kuin prosessiteismin 

jumala. Hänen mukaansa tahdonvapausteismin jumalan voima pakottaa tekeekin hänestä moraalisesti 

paremman, kuin prosessiteismin jumala. Nimittäin kun Griffinin mukaan tahdonvapausteismin 

jumalan hyvyys ja rakkaus kyseenalaistuu hänen puuttumattomuutensa vuoksi, ei tämä Basingerin 

mukaan tee jumalasta vähemmän moraalisesti hyvää, vaan itseasiassa moraalisesti paremman, kuin 

prosessiteismin jumala. Sillä, kun prosessiteismin jumala välttämättä antaa luotujen olioiden olla 

vapaita, eikä koskaan puutu heidän toimiinsa, tahdonvapausteismin jumala on valinnut antaa 

vapauden. Hän on siis tehnyt moraalisen valinnan olla pakottamatta luotuja olioita, vaikka hän olisi 

voinut tehdä niin. Tämä Basingerin mukaan tekee tahdonvapausteismin jumalasta moraalisesti 

paremman ja rakastavamman, kuin prosessiteismin jumala. Ja kaiken lisäksi, tahdonvapausteismin 

jumala on pakottamaan kykenevänä voimakkaampi, kuin prosessiteismin jumala, mikä yhdessä 

jumala hyvyyden ja jumalan tuoman toivon kanssa tekee tahdonvapausteismin jumalasta enemmän 

palvonnan arvoisen, kuin prosessiteismin jumalasta. (Basinger 1984, 344–347.) 

Jos tahdonvapausteismiä ja prosessiteismiä vertaillaan vain sillä perusteella, kumman käsityksen 

jumala välittää enemmän rakastavaa ja toivoa tuottavaa kuvaa, on tahdonvapausteismi vahvemmilla 

kuin prosessiteismi. Kuten Hasker ja Basinger esittävät, heidän perinteisesti kaikkivoipa jumalansa 

on kyvykkäämpi taistelemaan pahuutta vastaan, mutta samalla hänen rakkautensa vaikuttaisi olevan 

yhtä välttämätöntä luomaansa kohtaan, erityisesti, kun otetaan huomioon, että myöskään Griffin ei 

selitä, miksi jumalan rakkaus on välttämätöntä. Prosessiteismissä toivo paremmasta tulevaisuudesta 

vaikuttaisi olevan vähemmän saavutettavissa, sillä kuten Hasker asian näkee, ei ole todennäköistä, 

että jumala saisi suostuttelemalla asiat järjestymään täysin haluamallaan tavalla, varsinkin, kun mitä 

kehittyneempiä olioita jumala suostuttelee olevaksi, sitä epätodennäköisemmin he seuraavat jumalan 

johdatusta kohti parempaa tulevaisuutta.  

Mutta vaikka tahdonvapausteismin mukainen jumala tuottaa enemmän toivoa paremmasta 

tulevaisuudesta, ei tämä mielestäni käänny kuitenkaan tahdonvapausteodikean voitoksi, vaan 

itseasiassa heikentää tätä vastauksena pahan ongelmaan. Nimittäin, jos painotetaan sitä, että 

tahdonvapausteismin jumala kaikkivoipana ja pakottamiseen kykenevänä voisi halutessaan 
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tulevaisuudessa käyttää voimaansa kaiken pahan poistamiseen, herää jälleen kysymys, miksi hän ei 

puutu pahaan jo nyt. Jos Hasker voi argumentoida sen puolesta, että jumala saattaa joskus 

tulevaisuudessa käyttää pakottavaa voimaansa yli antamansa luotujen olioiden vapauden, ei vaikuta 

loogiselta uskoa tahdonvapausteodiekan lähtökohtaan: jumala sallii maailmassa tapahtuvan pahan, 

sillä se perustuu jumalan luoduille antamaan vapaaseen tahtoon, johon jumala ei puutu. Joten jälleen 

argumentaatio kääntyy prosessiteodikean eduksi, tai jos unohdetaan keskustelu toivosta, saman 

tasoiseksi, kuin tahdonvapausteodikean puolustus. 

4.2 Edwardsin vaihtoehtoinen seitsenpylväinen prosessiteodikea 

Halu pitää kiinni luomisesta ex nihilo sekä jumalan absoluuttisesta voimasta ei rajoitu vain 

prosessiteismistä vaikutteita saaneisiin teistisiin teorioihin, kuten tahdonvapausteismiin. Tämän 

voima- ja luomiskäsityksen suosijoita löytyy nimittäin myös prosessiteismin sisältä. Kun Griffin ja 

Hartshorne edustavat perinteisen prosessiteodikean puolestapuhujia, on osa prosessiteismin 

kannattajista kehittänyt klassisempaa teismiä henkiviä teodikeoita. Esimerkiksi edellä esitelty 

Whitney muodostaa prosessiteodikean, jossa hän hylkää ajatuksen jumalan voimasta vain 

suostuttelevana. Hänen mukaansa Hartshorne (ja Griffin) ovat olleet oikeassa kieltäessään jumalan 

absoluuttisen pakottavan voiman, mutta ollut väärässä nähdessään jumalan voiman absoluuttisesti 

suostuttelevana. Jumalan voima tulisikin Whitneyn mukaan nähdä sekoituksena näitä kahta voimaa, 

kuten myös Frankenberry edellä ehdotti. Frankenberryn näkemyksen kaltaisesti jumalan voiman 

voisikin Whitneyn mukaan nähdä skaalana suostuttelevaa voimaa, joka on enemmän tai vähemmän 

pakottavaa, ilman että on absoluuttisesti pakottavaa tai absoluuttisesti suostuttelevaa. (Whitney 1989, 

65.) Toinen perinteistä teismiä prosessiteodikeaan yhdistelevä prosessiteisti on John B. Cobb jr. 

Hänen mukaansa57 jumalan antamilla alkutavoitteella on paljon suurempi rooli aktuaalisten 

entiteettien itseluomisen prosessissa, kun Whitehead ja perinteisen prosessiteodikean kannattajat 

uskovat. Jumalan rooli ei näin olisi toimia osana entiteettien muodostumisen prosessia, vaan hänen 

alkutavoitteensa olisi yksinomaa uusien entiteettien syntymisen syynä. Jumala on siis itsenäisempi ja 

maailma riippuvaisempi hänestä, kuin miten yleensä asia prosessiteismissä ymmärretään. (Hasker 

2000a, 224–226.)  

Näiden kahden ohella, filosofi Rem B. Edwards on myös muodostanut oman perinteisestä poikkeavan 

prosessiteodikeansa. Edwards on pyrkinyt muokkaamaan prosessiteismiä tahdonvapausteismin 

suuntaan ja sisällyttää tästä johtuen teodikeaansa käsityksen luomisesta ex nihilo, ja tämän tyhjästä 

luomisen vaatiman absoluuttisen voiman. Hän näkee tämän muutoksen olevan välttämätön 

                                         
57 Huom. kyse on Haskerin tulkinnasta. 
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tahdonvapausteismin kritiikkiä vastaan. (Viney 2020, luku 8.) Edwardsin teodikea on näin 

pohjimmiltaan Whiteheadilaisen prosessifilosofian mukainen, mutta siihen on yhdistetty 

prosessiteismin perinteestä poikkeavia tahdonvapausteismistä ja klassisesta teismistä tuttuja 

elementtejä. 

Edwardsin perinteitä yhdistelevä kanta perustuu hänen tapaansa yhdistellä Whiteheadilaista 

näkemystä epookkien äärettömästä ketjusta ajatukseen luomisesta ex nihilo. Hän tekee tämän 

osoittamalla, että jokainen äärettömän ketjun epookeista on luotu ex nihilo. Edwardsin ratkaisu lähtee 

liikkeelle erilaisista kosmologisista teorioista siitä, miten universumimme sekä sitä edeltävät ja 

seuraavat tilat tulisi ymmärtää. Hän nostaa ensinnäkin esiin prosessiteismiin parhaiten yhteensopivan 

teorian, oskillaatioteorian. Oskillaatioteorian mukaan universumit syntyvät alkuräjähdyksellä (Big 

Bang) ja tuhoutuvat loppurysähdyksellä (Big Crunch). Ja nämä kaksi vuorottelevat ikuisuuteen 

synnyttäen ja tuhoten äärettömän määrän universumeita. Tämä näkemys sopiikin hyvin yhteen 

Whiteheadin näkemykseen kanssa, missä epookit syntyvät edeltävän epookin jälkeisestä kaaoksesta, 

sekä tuhoutuvat jättäen mahdollisuuden seuraavan epookin syntyyn. Edwards kuitenkin yhdistää 

Whiteheadin käsitykseen ja oskillaatioteoriaan myös kosmologisen hypoteesin monista yhtäaikaisista 

mahdollisista maailmoista. Näin hän päätyy käsitykseen, jossa äärettömässä superaika-avaruudessa 

sijaitsee useita samanaikaisia universumeita, joista osa toimii oskillaatioteorian mukaisesti, eli ne 

seuraavat toisiaan alkuräjähdys-loppurysähdys –vaihtelulla, ja osa taas syntyy tyhjästä. Päätöksen 

siitä, mitkä universumit oskilloi ja mitkä syntyvät tyhjästä, tekee jumala. Jumala on myös se voima, 

joka kykenee synnyttämään haluamansa universumit tyhjästä. Huomionarvoista onkin, että jumala 

päättää, mitkä universumit hän aktualisoi; toisin kuin mahdolliset maailmat –mallissa kaikki 

superaika-avaruudessa sijaitsevat potentiaaliset maailmat eivät aktualisoidu, vaan jumala päättää, 

mitkä näistä potentioista tulevat aktualisoitumaan. Hän nimittäin Edwardsin mukaan ei loisi 

esimerkiksi maailmoja, jotka olisivat liian tyhjiä ollakseen mielenkiintoisia, tai maailmoja, jotka 

sisältäisivät liikaa vaaraa luoduille olioille.  (Edwards 2000, luku 1.)  

Edwardsin kuitenkin pitäytyy prosessiteismin perinteen näkemyksessä jumalasta, joka ruumiillistuu 

aktuaalisessa universumissa. Hän yhdistää superaika-avaruus käsityksensä tähän esittämällä, että 

toisin kuin Whiteheadilla, jumala ei ruumiillistu vain yhteen epookkien ketjuun, vaan kaikkiin 

aktuaalisiin universumeihin. Joten, vaikka tämä aktuaalinen universumimme olisi luotu ex nihilo, on 

jumala voinut olla ruumiillistunut johonkin toiseen tämän superajan ulkopuoliseen universumiin 

ennen tämän universumin syntymistä ja jopa myös sen aikana. Näin prosessiteismin vaatimus jumalan 

ruumiillistumisesta aktuaaliseen universumiin täyttyy aina, kunhan superaika-avaruudessa on aina 

olemassa vähintään yksi universumi. (Edwards 2000, luku 1 ja 3.) Ja näin Edwardsin on mahdollista 
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säilyttää käsitys luomisesta ex nihilo, sekä sen mukana tuleva näkemys jumalan voimasta 

kaikkivoipana, samalla kun pitää kiinni prosessiteismin metafyysisestä pohjasta.  

Tälle teoreettiselle pohjalle Edwards muodostaa oman prosessiteodikeansa, josta välittyy selkeästi 

sympatiat sekä perinteistä prosessiteismiä että tahdonvapausteismiä kohtaan. Hän ei kuitenkaan 

edeltäjiensä tapaan keskity vain yhden ratkaisun muotoilemiseen, vaan hänen teodikeansa on 

seitsemänpylväinen. Mikään näistä pylväistä ei ratkaise pahan ongelmaa itsenäisesti, vaan ne tekevät 

sen yhdessä. (Edwards 2019, 35.)   

Edwardsin ratkaisun seitsemän pylvästä ovat seuraavat:  

1.Tahdonvapauspuolustus (free-will defence)  

2. Sielunkehittämispuolustus (soul-making defence)  

3. Lain ja järjestyksen hyödyllisyys (utility of law and order)  

4. Hyvän ja hyvän väistämätön konflikti (inevitable conflict of good with good)  

5. Lohtu (consolation)  

6. Kuolemanjälkeinen kompensaatio (compensation after death)  

7. Jumalan oikeudenmukaisuus ja reiluus (God’s moral justice or fairness to all)  

(Edwards 2019, 35–37.)  

Näistä pylväistä ensimmäinen ja toinen löytyvät tahdonvapausteismin perinteestä, nimenomaan 

vastavoimana prosessiteodikeaa vastaan.  Pylväs kolme liittyy myös vahvasti tahdonvapausteismi 

perinteeseen, mutta sillä on yhteytensä myös prosessiteismiin. Pylväät 4–6 taas henkivät juurikin 

prosessiteismin perinnettä, vaikka näitä ei olla perinteisesti yhtä eksplisiittisesti muotoiltu, kuin 

Edwardsin versiossa. Seitsemäs pylväs on Edwardsin kuutta ensimmäistä myöhäisempi lisäys, jonka 

pohjana hän käyttää Knappin ja Claytonin teoksessaan The Predicament of Belief: Science, 

Philosophy, Faith (2011) esittelemää ei kertaakaan -periaatetta (Edwards 2019, 35). 

4.2.1 Tahdonvapausteismi ja pylväät 1–3 

Edwardsin kaksi ensimmäistä pylvästä, tahdonvapauspuolustus sekä sielunkehittämispuolustus, ovat 

merkittävässä roolissa tahdonvapausteodikeassa. Tahdonvapauspuolustus painottaa vapaan tahdon 

itsearvoisuutta: jumala ei olisi voinut luoda maailmaa, joka ei sisältäisi ollenkaan pahaa, sillä silloin 

kyseisessä maailmassa luodut oliot eivät voisi olla vapaita. Tämän ajatus onkin 

tahdonvapausteodikean lähtökohta. Tahdonvapauspuolustus kiteytyy seuraavasti: vapaus on niin 
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arvokasta, että sen väärinkäytöstä seuraavan pahan salliminen on perusteltua. (Basinger 1991, 207–

208.) Sielunkehittämispuolustuksessa pahan olemassaolo oikeutetaan sillä, että sen kautta vapaat 

luodut oliot, erityisesti ihmiset, voivat kehittyä henkisesti ja moraalisesti. 

Sielunkehittämispuolustuksen yksi merkittävimmistä vaikuttajista John Hick sanookin, että 

korkeampaa hyvää saadaan konkreettisesti valintoja tekemällä ja houkutuksia välttämällä, eikä siten, 

että tämä hyvä olisi annettu luoduille olioille alusta asti. Jumala on luonut maailman tätä tarkoitusta 

varten, eikä ihmisten hedonistiseksi paratiisiksi, jossa korkeampaa hyvää ei voisi edes tavoitella. 

(Tooley 2019, luku 7.2.) Hasker, kuten edellä on käynyt ilmi, myös huomauttaa, että maailmassa ei 

ole pahaa, jonka poistaminen ei johtaisi hyvyyden vähentymiseen. Hasker esittää, että jos jumala 

poistaisi kaiken maailmassa esiintyvän pahan, ihmiset eivät enää taistelisi pahuutta vastaan, eivätkä 

näin kehittyisi moraalisesti vastuullisiksi agenteiksi. (Hasker 2000c, 204–205.)   

Tahdonvapaus- ja sielunkehittämispuolustukset eivät Edwardsin mukaan kuitenkaan itsessään riitä 

vastauksiksi pahan ongelmaan. Hän huomaa Griffinin tavoin, että vaikka jumalan vapaasti luoduille 

luovuttama vapaa tahto ratkaiseekin moraalisen pahan ongelman, ei se kuitenkaan selitä luonnollista 

pahaa (Edwards 2019, 35). Eli vaikka tällä puolustuksella selittyykin se, miksi ihmiset tekevät pahaa 

toisilleen, ei se kuitenkaan ole vastaus siihen, miksi maailmassa esiintyy luonnonkatastrofeja, joissa 

menehtyy valtavia määriä ihmisiä ja muita eläimiä. Sielunkehittämispuolustus taas ei ratkaise pahan 

ongelmaa sen vuoksi, että vaikka sillä voisi selittää pienemmät luoduille osuvat harmit, ovat suuret 

moraaliset ja luonnolliset pahat sille edelleen haaste. Tämän puolustuksen jättämä kysymys onkin, 

millä tavalla valtavat katastrofit, kuten holokausti tai vuoden 2004 tsunami, muka kehittävät ihmisiä? 

Näistä katastrofeista seuraava paha on paljon suurempaa, kuin niistä seuraavat hyödyt, varsinkin kun 

huomioidaan, että ne tuhoavat ne ihmiset, jotka olisivat katastrofin myötä voineet tulevaisuudessa 

kehittyä. (Edwards 2019, 35–36.)  

Tahdonvapaus- ja sielunkehittämispuolustukset eivät näin yksin riitä perustelemaan pahan 

olemassaoloa. Tämän vuoksi Edwards lisää teodikeaansa perusteluun pahan olemassaolon 

selittämisen maailmassa esiintyvien lakien ja järjestyksen vuoksi. Tämä pylväs kolme löytyy jälleen 

myös tahdonvapausteodikean perinteestä, mutta lisäksi sillä on juurensa perinteisessä 

prosessiteodikeassa. Edwardsilla itsellä vastaus pahan ongelmaan lakien ja järjestysten pohjalta 

perustuu siihen, että luonnonlakien hyöty on niistä seuraavan paha arvoista (Edwards 2018, 81). Eli 

vaikka luonnon säännönmukaisuuksien pohjalta ei voikaan täysin ennustaa, mitä tulevaisuudessa 

tulee tapahtumaan, on kuitenkin tärkeää, että meillä on jonkinnäköinen kyky ennakoida, mitä 

toiminnastamme mahdollisesti seuraa. Ennakoitavuus nimittäin mahdollistaa toimintamme 

suunnittelemisen: kun pystymme arvioimaan toiminnastamme seuraavia toivottuja tai ei toivottuja 
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seurauksia, kykenemme muokkaamaan käytöstämme tämän arvion pohjalta. Luonnonlaeista, on näin 

meille suurta hyötyä. (Edwards 2019, 36.)  

Tämä Edwardsin käsitys onkin hyvin samankaltainen kuin Basingerilla. Basinger perustelee 

luonnollisen pahan olemassaoloa siltä pohjalta, että se on välttämätön sivutuote muuten hyvässä 

luonnollisessa järjestyksessä. Tämä mielekäs järjestys on sellainen, jossa kykenemme 

sielunkehittämistodistuksen mukaiseen kehitykseen; moraalisten päätösten tekeminen vaatii sitä, että 

tunnemme luonnon säännönmukaisuuden. Jos luonnonlait, kuten esimerkiksi painovoima, eivät olisi 

ennustettavia ja säännönmukaisia, emme voisi tehdä päätöksiä esimerkiksi liikkumisen suhteen. Joten 

jumala ei voi luoda maailmaa, jossa ei olisi luonnon säännönmukaisuuksia. Ja näistä 

säännönmukaisuuksista seuraa luonnollinen pahuus. (Basinger 1991, 210.)   

Ajatus sopivien luonnonlakien asettamisesta ja tästä seuraavasta pahuuden mahdollisuudesta, löytyy 

hieman eri muodossa myös perinteisestä prosessiteismistä. Luvussa 2.1 esiteltiinkin Hartshornen 

näkemys maailmassa sijaitsevista luonnonlaeista. Hänen mukaansa jumala asettaa luonnonlait 

vapaiden agenttien toiminnan pohjalle, tavoitteenaan luoda mahdollisimman suosiolliset olosuhteet 

vapaasti toimiville luoduille olioille. Mutta kuten luvussa 2.1 kävi ilmi, tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että jumala loisi tilanteen, jossa ei pahuutta esiinny. Jumalan tuleekin luoda vaihtoehtoisia 

toimintamahdollisuuksia, jotta vapaus valita säilyisi, sekä mahdollisuus tavoitella korkeita hyviä 

mahdollistuisi. Jumalan tehtävä on näin löytää oikea intensiteetti asettamilleen luonnonlaeille, jotta 

luoduilla olioilla olisi mahdollista saavuttaa sopivan voimakkaita hyviä ja pahoja seurauksia. 

(Hartshorne 1948, 135–136.)  

Vaikka lisätään tämä kolmas pylväs tahdonvapaus- ja sielunkehittämispuolustuksen lisäksi, ei tämä 

Edwardsin mukaan vielä riitä vastaukseksi pahan ongelmaan (Edwards 2018, 79). Joten toisin 

kuin tahdonvapausteodikeassa, lisätään tähän vielä neljä pylvästä lisää. Seuraavat kolme (4–6) 

pohjaavat, ainakin jossain määrin, perinteiseen prosessiteismiin.   

4.2.2 Perinteinen prosessiteismi ja pylväät 4–6 

Pylväät 4–6 pohjaavat sekä prosessiteismin kantaisien Hartshornen ja Whiteheadin filosofiaan, että 

Griffinin ajatteluun. Vaikka näillä kolmella on ollut hyvin pitkälti samankaltaisia näkemyksiä 

maailman ja jumalan luonteesta, on heidän filosofiansa välillä myös erimielisyyksiä. Erityisesti tämä 

tulee esille pylvään kuusi, eli kuolemanjälkeisen kompensaation kohdalla, jossa Griffin ja Edwards 

eroavat merkittävästi edeltäjistään. Ensin käsittelyssä on kuitenkin portaat neljä ja viisi, joista kaikki 

neljä ovat suhteellisen paljon samaa mieltä. 
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Edwardsin porras neljä, hyvän ja hyvän väistämätön konflikti, perustelee pahan olemassaoloa sillä, 

että elämme jatkuvassa ja väistämättömässä konfliktissa muiden luotujen olioiden kanssa. Tämä 

väistämätön konflikti seuraa siitä, että kaikkien ihmisten sekä muiden luotujen olioiden intressit ja 

tarpeet ovat jatkuvasti ristiriidassa keskenään. Intressien ristiriidat perustuvat siihen, että universumi 

on hyvin moninainen, ja näin olemme jatkuvasti tekemisissä toistemme kanssa; resursseja ei riitä 

kaikille, joten niistä on kilpailtava. Jumala olisi voinut Edwardsin mukaan kyllä luoda universumin, 

jossa olisi vain hyvin vähän yksilöitä, jolloin näitä konflikteja ei tilan laajuuden ja olioiden vähyyden 

vuoksi syntyisi. (Edwards 2019, 36.) Mutta kuten tekstissään “How Process Theology Can Affirm 

Creation Ex Nihilo” (2000, luku 1) Edwards huomauttaa, jumala ei luo tylsiä universumeja.   

Hyvän konflikti muiden hyvän kanssa yhdistyy myös edellä esiteltyyn sielunkehittämistodistukseen. 

Tämä näyttäytyy siinä, että Edwardsin mukaan konflikti on välttämätön aktuaalisen universumin 

kehityksen kannalta siten, että pääsemme kohti kehittyneempiä elämänmuotoja. Jotta pääsemme 

kohti kompleksisempaa elämänmuotoa, on aikaisempien elämänmuotojen hävittävä, jolloin 

kehittyneempien hyvä on ristiriidassa vähemmän kehittyneiden hyvän kanssa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että ne olisivat olleet yhtään vähemmän arvokkaita, vaan Edwards toteaa: ”[j]umala rakasti 

dinosauruksia myös!”58 (Edwards 2019, 36.)   

Hartshorne painottaa myös vahvasti hyvän konfliktia hyvän kanssa perustana kärsimyksen 

esiintymiseen maailmassa. Hän kutsuu tätä käsitystä positiivisen yhteensopimattomuuden 

periaatteeksi (principle of positive incompatibility). Positiivisen yhteensopimattomuuden periaate 

sanoo, että konfliktit maailmassa eivät synny hyvän ja pahan välisestä ristiriidasta, vaan kahden eri 

hyvän välisestä ristiriidasta. Maailmassa on paljon tilanteita, jossa tulee valita usean yhtä hyvän hyvän 

välillä. Valittu hyvä on toisen hyvästä pois, mikä synnyttää konflikteja. (Hartshorne 1970, 311.) 

Hartshornen esittämää esimerkkiä59 mukaillen, kun valtion tasolla mietitään, mihin valtion rahoitusta 

annetaan, ei kyse ole hyvän ja pahan välisestä valinnasta, vaan hyvän ja hyvän välisestä. Kun päättäjät 

pohtivat, antavatko he rahoituksensa tieteelle vai taiteelle, koulutukseen vai sairaanhoitoon, joutuvat 

he valitsemaan hyvien asioiden välillä, ja kun antaa yhdelle, on se toiselta pois. Ja näin syntyy 

konfliktia ja ristiriitaa eri tahojen välillä, mikä johtaa pahimmillaan pahaan ja kärsimykseen. 

Hartshorne huomauttaakin, että juuri konflikti hyvän ja hyvän välillä yhdistettynä kaikissa olioissa 

sijaitsevaan vapauteen on kärsimyksen perimmäinen perusta (Hartshorne 1970, 311). Toisinaan eri 

tahojen hyvät ovat harmoniassa keskenään, mutta tämä perustuu vain tuuriin. Todellisuudessa 

                                         
58 “God loved the dinosaurs, too!” 
59 Hartshorne 1970, 311. 
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luotujen olioiden eriävät tarpeet tekevät täydellisen harmonisesta maailmasta mahdottoman, sillä 

kaikilla on vapaus tavoitella omaa hyväänsä. (Hartshorne 1970, 311–312.)  

Prosessiteismin mukaan ratkaisu hyvän ja hyvän välisen konfliktin tuottamaan pahaan ei kuitenkaan 

voi olla luotujen vapauden kieltäminen, sillä jokaisella aktuaalisella entiteetillä on voimaa 

itsedeterminaatioon. Kuitenkin siihen, kuinka paljon vapautta olioilla on, voi jumala vaikuttaa. 

(Hartshorne 1970, 312.) Mutta kuten Edwards edellä totesi, jumala mahdollistaa positiivisen 

yhteensopimattomuuden mukana tuoman pahan, sillä hän tavoittelee kompleksisempien 

elämänmuotojen luomista. Tämä ajatus välittyy vahvasti myös Griffiniltä, joka tuo esille sitä, että kun 

kyky moraaliseen hyvään nousee, myös kyky moraaliseen pahaan kasvaa. Koska jumalan tavoitteena 

on luoda yhä korkeampaan moraaliseen hyvään kykeneviä olioita, hän suostuttelee aste asteelta 

evoluution kautta olevaksi olioita, jotka pystyvät aktualisoimaan enemmän positiivisia arvoja 

maailmassa, mutta samalla suuremmat moraaliset pahat mahdollistuvat. (ER, 28–30.) Esimerkiksi 

kauris pystyy luomaan enemmän hyvää maailmaan, kuin kivi, mutta ihminen pystyy luomaan vielä 

enemmän hyvää, kuin kauris. Tämä positiivisten arvojen tavoittelulla on kuitenkin riskinsä, sillä kun 

luodut oliot kehittyvät, myös niiden kyky vastustaa jumalan suostuttelua kasvaa. Joten, kun kyky 

tuottaa yhä parempia asioita ja arvoja kasvaa, myös kyky vastustaa jumalan asettamia tavoitteita 

nousee, mikä johtaa mahdollisen pahuuden kasvuun samassa suhteessa. (ER, 28–30.) Esimerkiksi 

edellä mainittu kivi ei voisi vahingoittaa kilpakosijaansa kuten kauris, ja eikä kauris kykene 

aiheuttamaan holokaustia, kuten ihminen. Kuitenkin vaikka ihmisen kaltaisen olion olemassaolo tuo 

mukanaan riskin pahaan, näkee Griffin korkeamman tason olioiden olevaksi suostuttelun jumalalle 

tavoiteltavana. Pahuuden riski on nimittäin pienempi paha, kuin se, että ihmisen kaltaista oliota ei 

olisi lainkaan. (ER, 30–31.) Joten, kuten Edwards asian ilmaisee, vaikka luotujen väliset konfliktit 

kasvavat elämänmuotojen kompleksioituessa, on tämä elämänmuotojen kompleksisuus kuitenkin 

tavoiteltavaa (Edwards 2019, 36).   

Edellisten Edwardsin teodikean pylväiden 1–4 tehtävänä on selittää sitä, miksi pahaa on ylipäätään 

jumalan luomassa maailmassa olemassa, eli miten hyvän jumalan olemassaolo on yhteensopivaa 

maailmassa sijaitsevan pahuuden kanssa. Seuraavien pylväiden viisi ja kuusi kohdalla Edwards 

siirtyy kuitenkin selittämään sitä, miten jumala auttaa luotuja olioita pahuutta sisältävässä 

maailmassa. Enää ei siis pyritä todistamaan sitä, että maailmassa oleva pahuus ei ole jumalan 

vastuulla, vaan tuodaan esille kaikkea sitä, mitä jumala tekee pahasta seuraavan kärsimyksen 

hillitsemiseksi. Pylväs 5 tekee tämän esittämällä, että vaikka maailmassa tapahtuu pahaa, saa 

jumalasta sen keskellä lohtua. Pylväs 6 taas selittää, kuinka jumala mahdollisesti pyrkii 
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kompensoimaan luoduille heidän elämänsä aikana kokeman pahan kuoleman jälkeen. (Edwards 

2019, 36–37.)  

Edwardsin selitys pylvään viisi kohdalla myötäilee hyvin pitkälti perinteistä prosessiteismiä, jossa 

jumala nähdään kanssakärsijänä, joka tuntee myötätuntoa luotuja kohtaan. Tämä tieto jumalan 

myötätunnosta mahdollistaa lohdun saamisen vaikeissa tilanteissa, mikä ei olisi mahdollista, jos 

omattaisiin klassisen teismin käsitys läpäisemättömästä jumalasta, joka ei voi tuntea tunteita. 

(Edwards 2019, 36–37.) Koska prosessiteismissä jumala nähdään muuttuvaisena empatiaan 

kykenevänä kanssakärsijänä, kykenee jumala saamaan jotain luoduilta ja muuttumaan sen mukaisesti: 

hän iloitsee luotujen iloista ja tuntee myötätuntoa luotujen vastoinkäymisiä kohtaan (Hartshorne 

1948, 44–45). Edwards kuitenkin huomauttaa, että jumala ei ole ainoa, jonka myötätunnosta saa 

lohtua maailman kurjuuden keskellä, vaan myös muut myötätuntoiset ihmiset ymmärtävät 

kärsimyksemme ja kärsivät niistä yhdessä meidän kanssamme (Edwards 2019, 36).  

Pylvään kuusi rooli ei viidennen tapaan ole myöskään selittää, miksi maailmassa esiintyy pahaa, vaan 

miten jumala sitä meille kompensoi. Tämän pylvään kohdalla Edwardsin käsitys kuolemanjälkeisestä 

elämästä eroaa merkittävästi prosessiteismin perinteestä, mutta toisaalta se on hyvin yhteneväinen 

Griffinin prosessiteodikean kanssa. Whitehead ja Hartshorne nimittäin kieltävät kuolemanjälkeisen 

elämän olemassaolon täysin, mutta Edwards ja Griffin näkevät sen todennäköisenä, tai ainakin 

mahdollisena vaihtoehtona. Nimittäin toisin kuin yleensä kristillisessä perinteessä, Whitehead ja 

Hartshorne eivät usko subjektiivisesti koettuun kuolemattomuuteen (Whitehead 1979, 351; Viney 

1985, 41–42). Sen sijaan Edwards käsittää kuolemattomuuden perinteisemmässä mielessä. Hän 

nimittäin esittelee kuudennessa pylväässään, miten jumala mahdollisesti pyrkii kompensoimaan 

luoduille heidän elämänsä aikana kokeman pahan kuoleman jälkeen. Edwards tosin toteaa, että 

kuolemanjälkeisen elämän olemassaolon puolesta ei kuitenkaan ole täysin vakuuttavaa evidenssiä, 

vaikka sitä jonkin verran on. Mutta jos kuolemanjälkeinen kompensaatio on olemassa, on se yksi 

merkittävä lisä hänen teodikeaansa. (Edwards 2019, 37.) Tämä on hyvin samankaltainen ajatus, kun 

Griffinillä. Hänen mukaansa Hartshornen ja Whiteheadin näkemys jumalasta ei herätä luoduissa 

toivoa, kun lupausta siitä, että hyvä voittaa lopulta pahan, ei ole. Tästä syystä hän olettaa 

kuolemanjälkeisen elämän ja subjektiivisen kuolemattomuuden olemassaolon. Griffin onkin 

Edwardsia jopa varmempi subjektiivisen kuolemattomuuden kohdalla ja toteaa, että sen olemassaolo 

on todennäköisempää, kuin se, että se ei olisi olemassa. Perusteena hän käyttää parapsykologista 

evidenssiä, kuten luvussa 2.2 tuotiin esille. (ER, 38–39.) 

Nämä kuusi ensimmäistä perustelua pahan olemassaololle Edwards on pitänyt osana teodikeaansa 

teoksestaan What Caused the Big Bang? (2001) lähtien. Hän on kuitenkin myöhemmin lisännyt 
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seitsemännen pylvään, jossa hän tarkastelee jumalan mahdollisuuksia puuttua maailmassa 

esiintyvään pahuuteen luontonsa oikeudenmukaisuuden pohjalta.    

4.2.3 Pylväs 7 – ei kertaakaan -periaate 

Alkuperäistä kuusipylväistä teodikeaansa käsittelevässä teoksessaan What Caused the Big Bang? 

Edwards vielä hyväksyy jumalan mahdollisuuden puuttua maailmassa esiintyvään pahaan tekemällä 

luonnonlakeja rikkovia ihmeitä. Ihmeitä hän salli suoritettavaksi tosin vain toisinaan, jotta ne eivät 

rikkoisi argumenttinsa pylväitä kaksi ja kolme vastaan. Jos nimittäin jumala tekisi paljon ihmeitä, 

johtaisi se luonnonlakien ennalta-arvaamattomuuteen, mikä hankaloittaa tulevaisuuden ennustamista 

(pylväs 3). Lisäksi ihmiset eivät kehittyisi, jos he luottaisivat siihen, että jumala pelastaa aina pulasta 

(pylväs 2). (Edwards 2018, 80–81.) Mutta tutustuttuaan Philip Claytonin ja Steven Knappin ei 

kertaakaan -periaatteeseen (not-even-once principle),60 hän on myöhemmissä teksteissään61 päätynyt 

omaksumaan tämän periaatteen, jonka mukaan jumala ei voi puutua edes kerran maailmassa 

tapahtuvaan pahaan sen vuoksi, että se olisi sielunkehittämistodistuksen vastaista, sekä 

epäoikeudenmukaista luotuja kohtaan. Edwards painottaa seitsemännessä pylväässään erityisesti 

juuri reiluuden merkitystä: hänelle palvonnan arvoisen jumalan tulee olla tasapuolinen kaikkia 

kohtaan, joten hän ei voi puuttua vapaiden olioiden luomaan pahaan. (Edwards 2019, 32–34.) 

Clayton ja Knapp esittelevät ei kertaakaan -periaatteensa teoksessa The Predicament of Belief: 

Science, Philosophy, Faith (2011). Periaate tuodaan vastauksena pahan ongelmaan liittyvän 

heitteillejättöargumenttiin (argument from neglect). Heitteillejättöargumentti on käytännössä toinen 

nimitys Griffinin jumalallisen puuttumattomuuden argumentista, joka kysyy, jos jumalalla on voimaa 

puuttua maailmassa esiintyvään pahaan, miksi hän ei sitä tee. Pahan olemassaolo ei siis tässä ole 

pääongelma, vaan se, miksi jumala ei siihen puutu. Claytonin ja Knappin teoksessa jumalaa 

verrataankin hyvään isään: hyvä isä ei anna lastensa satuttaa itseään tai toisia vain koska heidän 

tekonsa perustuu tietämättömyyteen tai ilkeyteen. Hyvä vanhempi puuttuu toisinaan lastensa 

toimintaa, vaikka samalla antaa heille myös vapauden tehdä omat päätöksensä. Joten kysymys 

kuuluu, miksi jumala ei täytä näitä hyvän vanhemman kriteereitä, vaan antaa luotujen kärsiä? 

(Clayton ja Knapp 2011, 55–56.)  

Claytonin ja Knappin vastaus heitteillejättöargumenttiin lähtee liikkeelle Edwardsin pylvään kaksi ja 

kolme yhdistelmästä, eli sielunkehittämispuolustuksesta ja lakien hyödyllisyydestä. Näitä kahta 

yhdistellen he huomauttavatkin, että rationaalisen ja autonomisen agentin kehitys vaatii luonnon 

                                         
60 Edwards tosin käyttää termiä ”no-not-once” (2019, 19). 
61 Edwards 2018 ja 2019. 
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säännöllisyyttä. (Edwards 2019, 33.) Claytoni ja Knappin mukaan maailma, jossa jumala voisi puutua 

halutessaan luonnon säännönmukaisuuksiin, olisi este rationaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. 

Maailmassa, jossa yllättäen esimerkiksi luodista voi kesken lennon muuttua kukka, ei olisi 

mahdollista tunnistaa luonnon säännönmukaisuuksia, sillä emme voisi koskaan tietää, milloin on kyse 

luonnonlaista ja milloin jumalan toiminnasta. Yksilöiden moraalinen ja tieteen rationaalinen kehitys 

on mahdollista vain, jos ympäröivillä objekteilla on stabiilit ominaisuudet. Joten maailmassa, jossa 

jumala jatkuvasi puuttuu pahuuteen, kehitys ei olisi mahdollista. (Clayton ja Knapp 2011, 57–59.)  

Tämä ei kuitenkaan vielä selitä sitä, miksi jumala ei voisi puuttua edes joskus, kun on kyse todella 

isoista pahoista. Miksi jumala ei olisi voinut esimerkiksi estää Hitleriä toteuttamasta kansanmurhiaan 

tai pysäyttää vuoden 2004 tsunamia? Claytonin ja Knappin vastaus on, että jos jumala puuttuisi edes 

kerran, olisi hänellä velvollisuus puuttua jok’ikiseen pahuuden instanssiin. Ei nimittäin olisi reilua, 

jos jumala puuttuisi vain joidenkin kärsimykseen; koska jumala näkee kaiken maailmassa tapahtuvan 

pahan ja hänellä on kaikki resurssit siihen puuttua, olisi hänellä velvollisuus kohdella kaikkia 

tasapuolisesti. Mutta kuten edellä tuotiin esille, puuttuminen joka tilanteessa ei ole mahdollinen 

vaihtoehto, sillä se johtaisi lakien ja järjestyksen puutteeseen. (Clayton ja Knapp 2011, 59–62.) 

Edwards tulee samaan johtopäätökseen ja muotoilee seitsemännen pylväänsä Claytonin ja Knappin 

käsityksen mukaiseksi: jumala ei puutu koskaan maailmassa esiintyvään pahaan, sillä hänen tulee 

luontonsa välttämättömyydestä olla tasapuolinen. Lisäksi puuttuminen johtaisi ristiriitaan 

sielunkehittämispuolustuksen ja lakien hyödyllisyyden kanssa. (Edwards 2019, 37.) 

Edwards käyttää tätä Claytonin ja Knappin ei kertaakaan -periaatetta selittämään myös sen, miksi, 

toisin kuin perinteisessä prosessiteismissä, hänen teoriassaan jumalan puuttumattomuus pahaan sopii 

yhteen luomisen ex nihilo kanssa. Perinteisen prosessiteismin, jossa pidetään kiinni luomisesta 

kaaoksesta, ongelmana on Edwardsin mukaan se, että jumalan voimaa rajoitetaan hänen 

ulkopuoleltaan. Hänen mukaansa Griffinin jumala, joka ei lähtökohtaisesti edes kykenisi puuttumaan 

maailmassa tapahtuvaan pahaan, ei ole palvonnan arvoinen. (Edwards 2018, 74, 84.) Edwardsin 

mukaan Griffinin jumala ei voi yksipuolisesti pakottaa asiatiloja, koska hänellä ei ole vaikuttavaa 

(efficient) voimaa, e-voimaa. Koska perinteisen prosessiteismin jumalalla ei ole vaikuttavaa e-

voimaa, ei hän kykene tekemään e-ihmeitäkään, eli ihmeitä, jossa hän vaikuttaisi suoraa 

luonnonlakeihin. Tästä syystä hän ei myöskään kykene luomaan ex nihilo. Jumalalla on kuitenkin 

voimaa suostuttelun kautta vaikuttaa maailmaan, eli p-voimaa62. (Edwards 2018, 74.) Edwardsin 

teoriassa jumalalla kuitenkin on suostuttelevan p-voiman lisäksi luonnonlakeihin suoraan vaikuttavaa 

                                         
62 Huom. Edwardsin e-voima ja p-voima –käsitykset ovat käytännössä edellä tarkasteltu jaottelu pakottavan ja 

suostuttelevan (persuasive) voiman välillä. 
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e-voimaa. Myöskään Edwardsin versiossa jumala ei kuitenkaan voimaansa käytä puuttumalla 

pahuuteen e-ihmeiden kautta, sillä se olisi jumalan luonnetta oikeudenmukaisena vastaan. (Edwards 

2018, 73, 77, 79.) Mutta vaikka jumala ei tasapuolisuuden nimissä voi tehdä e-ihmeitä, voi hän 

kuitenkin tehdä p-ihmeitä. P-ihme tarkoittaa sitä, että jumala kykenee tekemään ihmeitä suostuttelun 

kautta (miracles-by-persuasion). Suostuttelulla jumala voi pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, millaiseksi 

maailma muodostuu,63 ja suostuttelemalla suurta määrää luotuja olioita samaan aikaan paikallisesti, 

hän voi aiheuttaa myös dramaattisempia vaikutuksia, eli p-ihmeitä. (Edwards 2018, 73, 75, 79.)  

Jumala ei siis Edwardsin mukaan voi tehdä e-ihmeitä, sillä se on hänen oikeudenmukaista luontoansa 

vastaan, mutta voi tehdä toisinaan p-ihmeitä. P-ihmeitäkään ei voi tehdä usein, sillä niiden 

aikaansaaminen on haastavaa suostutteluprosessin vuoksi. Lisäksi p-ihmeiden tekeminen usein olisi 

jälleen pylväiden kaksi ja kolme vastaista: jos p-ihmeitä tekisi usein, olisi se haaste ihmisten sielujen 

kehittymiselle, sekä luonnon ennustettavuudelle. (Edwards 2018, 80–82.) Näin p-ihmeet eivät ole 

ristiriidassa ei kertaakaan -periaatteen kanssa, mutta niitä ei voi tehdä jatkuvasti. E-ihmeet taas ovat 

tämän periaatteen vastaisia, eikä niitä sen vuoksi voi tehdä ollenkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että jumalalla ei olisi e-voimaa tuottaa jotakin pakottamalla, eikä vain suostuttelemalla. Ja tästä syystä 

ei ole hänen voimansa vastaista kyetä luomaan universumeita tyhjästä, ex nihilo.   

4.2.4 Edwardsin teodikean ongelmat  

Koska Edwardsin teodikea yhdistelee tahdonvapausteismin ja perinteisen prosessiteismin 

argumentaatiota, voi hänen teodikeaansa vastaan esittää argumentteja, jotka löytyvät 

prosessiteodikean ja tahdonvapausteodikean välisestä kädenväännöstä. Näin ollen edellä tarkastellun 

erityisesti Griffinin sekä Basingerin ja Haskerin välisen keskustelun voi ulottaa koskemaan myös 

Edwardsia.  

Ensinnäkin, koska Edwardsin pylväät 1 ja 2 käsittelevät tahdonvapausteodikealle ominaisia 

tahdonvapaus- ja sielunkehittämispuolustuksia, voi näitä vastaan käyttää Griffinin argumentaatiota. 

Erityisesti Edwardsin teodikeaa vastaan osuvat Griffinin sielun kehittämistä koskevat hänen 

kymmenen esittämän haasteen kohdat 1 ja 2, sekä jumalan antaman vapauden perusteltavuuden 

kyseenalaistava kohta 3. Näin ollen Griffin voisi puuttua Edwardsin teodikean pylvääseen luvussa 

4.1 esitellyn tahdonvapausteodikean haasteen 3 mukaisesti: tuleeko jumalan todella antaa luoduille 

                                         
63 Tämä suostuttelun kautta ihmeiden tekeminen on mahdollista Edwardsille sen perusteella, että hän näkee luonnonlait 

tilastollisina. Hänen mukaansa luonnonlait eivät määrää olioiden toimintaa, vaan ovat pelkästään niiden ominaisuuksien 

ja toiminnan tilastollisia keskimääräisyyksiä. Luonnonlait eivät siis määrää olioiden toimintaa, vaan vain ennustaa sitä. 

Tästä syystä jumala voi suostuttelun kautta muuttaa olioiden ominaisuuksia ja toimintaa, ja näin pikkuhiljaa muuttaa 

luonnonlakeja. (Edwards 2018, 67-69.) 
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olioille kyky toimia vapaasti, vaikka siitä seuraa moraalista pahaa? Koska absoluuttisessa mielessä 

kaikkivoipa jumala olisi voinut luoda olioita, jotka olisivat muuten kuten ihmiset, mutta heillä ei olisi 

aitoa vapautta, ei ole perusteltua, että vapaus luoduille on annettu. Jumala olisikin voinut luoda aidon 

vapauden sijasta vain kokemuksen aidosta vapaudesta ilman, että tämä olisi muuttanut ihmisten 

kokemusta maailmasta tai agenttisuudestaan millään tavalla. Ainoa, joka tietäisi eron, olisi jumala. 

Kuten tahdonvapausteistit, myöskään Edwards ei voi tähän haasteeseen vastata sanomalla, että 

moraalisesti hyvä jumala ei huijaa. Nimittäin kuten luvussa 4.1.1 tuotiin esille, Griffin on tähän 

vastalauseeseen antanut relevantin vastauksen: huijaava jumala on vähintäänkin yhtä huono 

vaihtoehto, kuin jumala, joka voisi puuttua maailmassa tapahtuvaan pahaan, mutta ei sitä tee. Tämän 

lisäksi Griffin voi argumentoida Edwardsin pylvästä kaksi vastaan esittämänsä kahden ensimmäisen 

haasteen kautta: ei ole perusteltua uskoa, että paha todella auttaisi kasvattamaan luoduista olioista 

moraalisesti parempia, eikä esimerkiksi tee heistä katkeria. Griffin näin kyseenalaistaa koko sielun 

kehittämisen uskottavuuden, mikä on haaste tahdonvapausteistien ohella myös Edwardsille.  

Vaikka sekä prosessiteistit että tahdonvapausteistit ovat samaa mieltä siitä, että luonnonlait ovat 

tärkeitä, jotta luotujen olioiden olisi mahdollista ennakoida toimintaansa maailmassa, voi kuitenkin 

myös Edwardsin kolmanteen pylvääseen esittää ongelmia, joita Griffin näkee olevan 

tahdonvapausteismin kontekstissa. Nimittäin Griffin ei hyväksy Edwardsin ja tahdonvapausteistien 

jakamaa ajatusta siitä, että kaikkivoipa jumala loisi luonnonlait, joista seuraa luonnollista pahaa. 

Hänen mukaansa nimittäin kaikkivoipa jumala voisi luoda luonnolle järjestyksen, josta ei seuraa 

pahaa, sillä kyseessä ei ole looginen ristiriita. Tahdonvapausteistit eivät, kuten ei varmasti myöskään 

Edwards, kuitenkaan näin asiaa näe, sillä kuten esimerkiksi Basinger sanoo, luonnon järjestys johtaa 

aina joidenkin pahojen esiintymiseen; jos ei samoihin pahoihin kuin aktuaalisessa maailmassamme, 

niin sitten joihinkin muihin yhtä pahoihin pahoihin. Kolmannen pylvään onnistuminen näin ollen 

riippuu siitä, pidetäänkö luonnon järjestyksestä seuraavaa pahaa loogisena välttämättömyytenä vai ei. 

Pylvääseen neljä, joka käsittelee hyvän ja hyvän väistämätöntä konfliktia, liittyvät ongelmat ovat 

jälleen löydettävissä Griffinin kritiikistä tahdonvapausteodikeaa vastaan. Nimittäin vaikka Griffin 

jakaa Edwardsin kanssa näkemyksen siitä, että evoluutio välttämättä synnyttää konflikteja, ei hän 

varmasti näkisi Edwardsin todellisuudessa voivan vedota hänen tapaansa evoluutioon pahan lähteenä. 

Tämä päätelmä perustuu Griffinin argumenttiin siitä, että Edwardsin kaltaiset teodikeat, joissa jumala 

käsitetään kaikkivoipana ja kykenemään luoman ex nihilo, eivät voi vedota evoluution ratkaisuna 

pahan ongelmaan. Nimittäin, jos jumala on absoluuttisessa mielessä kaikkivoipa, ei ole syytä sille, 

miksi maailman tulisi kehittyä pitkän ja hitaan evolutiivisen prosessin kautta, vaan jumala olisi voinut 

luoda evoluution tavoitteleman tilan välittömästi. Jos evolutiivisen kehityksen tavoitteena on luoda 
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ihmisen kaltainen moraalinen toimija, miksi jumala ei luo ihmistä heti, vaan aloittaa alemman tason 

olioista? (Griffin 2000c, 217-218.) Griffinin mukaan prosessiteismille ei tätä samaa haastetta voi 

heittää, sillä heidän mallissaan maailma välttämättä syntyy kaaoksesta ja jumala ei voi kehittää tätä 

kaaosta, muuten kuin vain evoluution kautta (Griffin 2000c, 218; ER, 23). Griffinin näkemykseen 

tosin voisi mahdollisesti vastata sielunkehittämispuolustuksella: moraalisen ja henkisen kehityksen 

tärkeyden vuoksi on oltava raskas evoluution prosessi. Toisaalta voisi Griffinin ajatusta jatkaen tähän 

esittää kysymyksen, miksi kaikkivoipa jumala ei voi luoda moraalisesti ja henkisesti kehittynyttä 

ihmisenkaltaista oliota heti ja antanut vasta tälle toimijalle vapauden toimia tahtonsa mukaan. 

Koska pylväät 5 ja 6 eivät itsessään selitä sitä, miksi maailmassa pahaa esiintyy, eivät ne tunnu 

samalla tapaa kannattelevan Edwardsin teodikeaa, kuin neljä ensimmäistä. Niitä vastaan on kuitenkin 

yhtälailla myös esitettävissä kritiikkiä. Lohtua käsittelevän pylvään 5 kohdalla voisikin 

kyseenalaistaa, että onko todella perusteltua olettaa, että jumala toimiminen kanssakärsijänä tuo niin 

paljon lohtua luoduille olioille, että kaikki maailmassa esiintyvä paha tuntuu kompensoidulta. 

Kuoleman jälkeistä kompensaatiota käsittelevä pylväs 6 on kuitenkin edeltäväänsä 

monimutkaisempi. Ei nimittäin ole täysin selvää, mikä sen rooli Edwardsin teodikean osana 

tarkalleen ottaen on. Sillä vaikka kuolemanjälkeinen elämä olisi hänen teodikeaansa tukeva lisä, ei 

Edwards esitä mitään todisteita sen olemassaolon puolesta. Toisaalta kuolemanjälkeisen elämän 

olemassaolon todistaminen pätevällä argumentaatiolla vaikuttaa ylitsepääsemättömältä haasteelta. 

Tämä välittyy erityisesti tuonpuoleiseen myös uskovan Griffinin teoriasta, jossa kuolemanjälkeisen 

elämän olemassaolon puolesta esitetään vähintäänkin kyseenalaisia pseudotieteellisiä todisteita. 

Toiseksi tämä pylväs tuo mukanaan ongelman sen kautta, että olen tekstini johdannossa rajannut työni 

ulkopuolelle kaiken epätieteelliseen evidenssiin vetoavan tarkastelun. Koska kuolemanjälkeisen 

elämän kohdalla on tahdonvapaus- ja prosessiteodikean kontekstissa vedottu ei-tieteellisiin 

perusteluihin,64 olen rajannut kuolemanjälkeiseen elämään vetoavan argumentaation työni 

ulkopuolelle. Mutta Edwardsin kohdalla kuolemanjälkeisen elämän tarkastelun ulos sulkeistaminen 

on haastavaa, sillä hänellä tämä tarkastelu kuuluu eksplisiittisesti tärkeänä osana hänen vastaustaan 

pahan ongelmaan; se on yksi seitsemästä pylväästä, jolle hänen teodikeansa perustuu. Tästä syystä ei 

ole selvää, voiko hänen kohdallaan koko tarkastelun vain sivuuttaa, vai pitääkö pylvään 6 

ongelmallisuus ottaa huomioon ja todeta se koko teodikean vaarantavaksi ongelmaksi.   

Toisin kuin edellisten kuuden pylvään kohdalla, pylvään seitsemän ongelmallisuus ei liity 

tahdonvapausteismin ja prosessiteismin väliseen kitkaan, vaan sen ongelmaksi muodostuu erikoinen 

                                         
64 Esimerkiksi juuri Griffinin parapsykologiaan ja toivoon vetoava argumentaatio.   
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käsitys oikeudenmukaisuudesta. Edwardsin käsitys oikeudenmukaisesta jumalasta nimittäin ei 

mielestäni näyttäisi olevan yhteneväinen intuitiivisen käsityksen oikeudenmukaisesta ihmisestä 

kanssa. Edwards perustaa Claytonilta ja Knappilta lainaamansa ei kertaakaan -periaatteeseen 

ajatuksensa siitä, että oikeudenmukainen jumala ei kohtelisi luotuja olioita epätasa-arvoisesti, vaan 

hänen tulee joko puuttua pahuuteen aina tai ei koskaan. Artikkelissaan “Conflicting Process 

Theodicies” (2019) hän esittää esimerkin lentotapaturmasta, jonka pohjalta hän argumentoi jumalan 

tasapuolisuuden puolesta. Edwardsin esimerkki on seuraava: kuvitellaan lentokone, jonka kyydissä 

on 100 henkilöä, ja ajatellaan, että tämä lentokone putoaa tappaen kaikki 100 

matkustajaa/henkilökunnan jäsentä. Oletetaan, että jumala voisi puuttua tähän tapaturmaan 

pelastamalla yhden henkilön, mutta ei muita 99. Kysymys kuuluu, tulisiko jumalan puuttua 

tapahtumaan pelastamalla tämä yksi, vai antaa kaikkeen 100 kuolla?  Edwardsin vastaus ei kertaakaan 

-periaatteeseen nojaten on ei, jumalan ei tule pelastaa yhtä, sillä muutoin hänen pitäisi pelastaa kaikki, 

jotta hän ei olisi epäoikeudenmukainen. (Edwards 2019, 34.) Mielestäni Edwardsin päätelmä on 

kuitenkin intuition vastainen. Jos vertaisimme jumalaa esimerkiksi pelastushenkilökuntaan, varmasti 

yleinen mielipide olisi, että kyllä, pelastushenkilökunnan tulisi tehdä kaikkensa pelastaakseen yhden 

henki, vaikka eivät voisi tehdä mitään loppujen 99 eteen.  

Mahdollinen vastalause päätelmääni voisi kuitenkin olla se, että siitä, miten jumalan tulee toimia, ei 

voi tehdä päätelmiä sen pohjalta, miten ihmisten tulisi toimia. Kuitenkin prosessiteismin kontekstissa 

tämä tuntuu olevan mahdollista. Prosessiteismin perinteestä löytyy nimittäin useita esimerkkejä 

tämänkaltaisesta argumentoinnista. Esimerkiksi Hartshorne on useampaan kertaan verrannut jumalaa 

hyvään vanhempaan muun muassa esittämällä, että jumalan tulee olla kuin hyvä vanhempi lapselleen 

olemalla luotujen kanssa vastavuoroisessa suhteessa (Hartshorne 1948, 43), sekä ohjaamalla heitä 

oikeaan suuntaan ilman, että päättää heidän puolestaan (Hartshorne 1984, 12–13). Myös Griffin on 

prosessiteodikeansa kohdalla verrannut jumalaa hyvään vanhempaan (Edwards 2019, 19). Tämän 

lisäksi Edwardsilta itseltään löytyy myös vertaus jumalan ja vanhemman välillä. Hän kysyykin 

teodikeaansa esittelevässä artikkelissaan: “[i]tsestään selvästi moraalisesti hyvät ihmisvanhemmat 

tekisivät jotain estääkseen lapsiansa vahingolta, jos vain mahdollista (…), mutta Jumala selkeästi ei 

tee näin. Miksi näin on?” 65 (Edwards 2018, 72.) Claytonilla ja Knappilla on tosin vastaus esittämääni 

haasteeseen olemassa. Heidän vastauksensa siihen, miksi jumalan tulee toimia eri tavalla kuin 

ihmisten, on seuraava: ihmisten resurssit ja tietämys kaikesta maailmassa esiintyvästä pahasta ovat 

rajalliset, kun taas jumalan ei ole (Clayton ja Knapp 2011, 61). Tämä ei kuitenkaan vielä ole 

                                         
65 “Clearly, morally good human parents would actually do something, where possible, to prevent their children from 

being harmed (…), but God clearly does not do so. Why not?” 
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mielestäni tyydyttävä vastaus, sillä edelleen tässä nähdään jumalan ja ihmisen oikeudenmukaisuus 

verrannollisena: jos ihmiset pystyisivät samaan kuin jumala, tulisi oletettavasti myös heidän olla tällä 

tavoin oikeudenmukaisia. Ja en ole täysin vakuuttunut, että vaikka ihmiset olisivat kaikkitietäviä, 

siltikään kokisimme perusteltuna olla auttamatta yhtä, vaikka emme kaikkia 100 matkustajaa 

voisikaan pelastaa. 

Edwardsin teodikea vaikuttaakin päätyvän ongelmiin pääsääntöisesti sen vuoksi, että hän on päätynyt 

yhdistelemään prosessi- ja tahdonvapausteismin perinteitä. Koska hän irrottaa argumentteja suoraan 

molemmista perinteistä, ovat nämä argumentit avoinna samoille haasteille, kuin mitä niiden välisessä 

tarkastelussa on noussut. Tämä ei sinänsä olisi ongelma, jos Edwards esittäisi vasta-argumenttinsa 

näille haasteille, mutta hän ei tätä tee. Näin ollen Edwards muodostaa teodikeaa, jota painaa sekä 

prosessi- että tahdonvapausteodikean mukana tuoma painolasti. Myös Edwardsin teodikean 

seitsenpylväisyys tuottaa haasteita sen arvioimisessa. Koska hänen teodikeansa muodostuu 

seitsemästä argumentista, jotka eivät yksittäin riitä vastaamaan pahan ongelmaan, mutta yhdessä 

muodostavat Edwardsin mielestä pitävän teodikean, ei ole selkeää, miten tulisi suhtautua siihen, jos 

yksi pylväistä todetaan ongelmalliseksi. Toisin sanoen, onko Edwardsin teodikealle fataalia, jos yksi 

pylväs kaadetaan? Entä jos kaksi kaatuu? Onko osa pylväistä kenties kestävämpiä kuin toiset? Koska 

tämä kysymys jää Edwardsilta vastaamatta, voisi vähemmän suopea kriitikko todeta hänen 

teodikeansa epäonnistuvaksi jo yhden pylvään ongelmien perusteella. 

4.3 Ateistinen kritiikki ja teodikeoiden onnistuminen 

Kun prosessiteodikeaa verrataan tahdonvapausteodikeaan, näyttäytyy prosessiteodikea näistä 

kahdesta vähemmän ongelmallisena vastauksena pahan ongelmaan. Prosessiteodikea välttää 

nimittäin ongelmia, joita tahdonvapausteodikea kohtaa, kuten esimerkiksi sen, miksi kaikkivoipa 

jumala ei puutu maailmassa esiintyvään pahaan tai miksi jumala näkee moraalisen kasvun olevan 

kaiken maailmassa esiintyvän pahan arvoista. Se, miksi nämä ongelmat eivät prosessiteodikeaa rasita, 

johtuu siitä, että prosessiteismin jumala on rajoittuneempi, kuin tahdonvapausteismin jumala. Toisin 

sanoen se, miksi tahdonvapausteismi näyttäytyy näistä kahdesta ongelmallisempana kantana, 

perustuu siihen, että tässä perinteessä pidetään kiinni sellaisista klassisen teismin käsityksistä, jotka 

johtavat pahan ongelman nousuun. Koska prosessiteismin jumala ei ole kaikkivoipa klassisessa 

mielessä ja koska hän ei luo maailmaa ex nihilo, vaan maailma sen sisältämineen voimineen on yhtä 

lailla ikuinen kuin jumala, ei prosessiteismin tarvitse selittää, miksi kaikkivoipa hyvä jumala sallii 

pahan tapahtumisen. Prosessiteismin jumala ei nimittäin voi luoda mitä tahansa asiatilaa, vaan hänen 

on toimittava metafyysisten rajoitteidensa puitteissa. Ja näin jumalaa ei voi haastaa 
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puuttumattomuudesta pahaan tai siitä, miksi hän antaa luotujen olioiden olla vapaita, vaikka tästä 

seuraa pahaa. 

Tämä sama tilanne nousee myös, kun verrataan Edwardsin teodikeaa perinteiseen prosessiteodikeaan. 

Ensinnäkin Edwardsin teodikea ei ole mielestäni selkeästi nimenomaa prosessiteodikea, vaikka 

Edwards (2000, luku 2) ja Viney (2020, luku 8) näin esittävätkin. Nimittäin, kun Edwards hylkää 

ajatuksen jumalaa rajoittavista metafyysisistä periaatteista ja esittää, että jumala luo ex nihilo sekä on 

absoluuttisessa mielessä kaikkivoipa, siirtyy Edwards mielestäni liian kauas prosessiteismin 

metafyysisestä perustasta. Samalla näiden tahdonvapausteismin omaamien klassisten käsitysten 

sisällyttäminen Edwardsin teodikeaan johtaa sellaisten haasteiden nousemiseen, jotka 

prosessiteodikea välttää; yhtäkkiä Edwards joutuu Haskerin ja Basingerin ohella perustelemaan, 

miksi jumala ei puutu maailmassa ilmenevään pahaan, vaikka tähän kykenisi, tai miksi hän sallii 

vapauden maailmassa, vaikka tämä nostaa myös pahuuden mahdollisuuden.  

Se, että prosessiteodikea välttää sellaisia ongelmia, joihin sekä tahdonvapausteodikea että Edwardsin 

teodikea kompastuu, välittyy myös tarkastellessa ateistisia argumentteja, joita teodikeoita vastaan on 

esitetty. Andrea M. Weisberger esittelee teoksessa Ateismi (2010) pahan ongelmaa käsittelevässä 

luvussa teodikeoita vastaan esitettyjä vasta-argumentteja, ja näistä useampi osuu juuri 

tahdonvapausteodikeaa ja Edwardsin teodikeaa, mutta ei prosessiteodikeaa vastaan. Ensinnäkin 

Weisberger esittelee Quentin Smithin argumentin, joka muistuttaa osin Griffinin 

tahdonvapausteodikealle esittämää kritiikkiä luotujen vapauteen liittyen. Smith nimittäin esittää, että 

kaikkitietävä, kaikkivoipa ja täydellisen hyvä olento estäisi aina kaiken pahan esiintymisen, jonka 

vain pystyisi. Ja koska (kaikkivoipa) jumala kykenee luomaan vapaita ihmisiä, jotka tekevät aina 

oikein, kykenisi hän tällaisia olioita luomalla estämään moraalisen pahan esiintymisen. Kysymys näin 

Smithin mukaan kuuluu: miksi jumala ei luo vain näitä olioita, jotka kykenisivät tekemään vain 

moraalisesti oikeutettuja tekoja ja näin estä moraalisen pahan esiintymisen? Miksi jumala ei luo vain 

enkeleitä? Tämä sama haaste ei kosketa prosessiteodikeaa, sillä prosessiteismin jumala ei voi vain 

yksinkertaisesti tehdä olevaksi enkeleitä, vaikka niin haluaisi. Hän nimittäin ei voi luoda 

yksipuolisesti mitä haluaa, sillä luotujen olioiden oma voima vaikuttaa jumalan lisäksi siihen, 

minkälaisiksi oliot muodostuvat. (Weisberger 2010, 266–267.) Tämä sama ajatus välittyy Griffinin 

haasteen numero 3 kohdalla.  

Toinen Weisbergerin esittelemä ateistinen vasta-argumentti teodikeoille, jonka prosessiteodikea 

välttää, koskettaa erityisesti sielunkehittämispuolustusta, joka on merkittävässä roolissa sekä 

tahdonvapausteodikeassa ja Edwardsin teodikeassa. Tämän argumentin mukaan ei ole perusteltua 

uskoa, että maailmassa esiintyvät pahimmat pahat olisivat todella tarpeellisia moraalista kehittymistä 
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varten. Maailmassa vaikuttaisikin olevan paljon enemmän pahaa, kuin mitä sielun kehittämiseksi 

voisi tarvita. Hick, joka on sielunkehittämispuolustuksen puolestapuhuja, tähän haasteeseen kuitenkin 

vastaa. Hän sanoo, että maailmassa on oltava ylimääräistä pahaa, joka on luonteeltaan 

epäoikeudenmukaista. Ylimääräistä pahaa Hickin mukaan tarvitaan siihen, että se voi synnyttää 

empatiaa muissa sekä kannustaa sankaritekoihin. Weisbergerin esittelemä argumentti ei kuitenkaan 

näe Hickin vastausta tarpeeksi hyvänä. Hickin vastaus nimittäin johtaa kuvaan 

epäoikeudenmukaisesta jumalasta, joka antaa toisen ihmisten kärsiä ihan vain muiden henkisen 

kasvun vuoksi. Jos jumala on todella hyvä ja oikeudenmukainen, antaisiko hän todella esimerkiksi 

pienen lapsen kuolla syöpään ihan vain, jotta toiset ihmiset voisivat kokea empatiaa häntä kohtaan? 

Tai antaisiko hyvä jumala todella satojen tuhansien kuolla kansanmurhissa, vain jotta sivustakatsojat 

voisivat tuntea itsensä sankarillisiksi tuomitessaan tämän tapahtuman? Jos vastaus ei, jumala ei 

kohtelisi luomiaan oliota näin epäreilusti, silloin sielun kehittämisellä ei ole paikkaa osana vastausta 

pahan ongelmaan. (Weisberger 2010, 274–277.) Koska prosessiteodikeassa ei 

sielunkehittämispuolustusta käytetä osana argumenttia, ei tämä sielun kehittämistä vastustava 

argumentti sitä kosketa. 

Sielunkehittämispuolustuksen lisäksi myös toista sekä tahdonvapausteodikeassa että Edwardsin 

teodikeassa merkittävää elementtiä, tahdonvapauspuolustusta, vastaan löytyy argumentti 

Weisbergerin tekstistä. Hän esittelee, kuinka tahdonvapauspuolustusta vastaan voi esittää haasteen 

ihan vain kysymällä: kumpi asia on todella tärkeämpi saavuttaa, vapaa tahto vai täydellinen maailma? 

Toisin sanoen kysymys kuuluu, haluaisimmeko mieluummin elää aktuaalisessa maailmassamme, 

jossa pahaa esiintyy, vai maailmassa, jossa ei koskaan tapahtuisi mitään moraalista tai luonnollista 

pahaa, vaikka tällöin oliot eivät olisi aidosti vapaita?66 Jos vastaus tähän on, että tärkeämpää on se, 

että kukaan ei koskaan joutuisi kärsimään, kuin se, että meillä on aito vapaa tahto, silloin eivät 

tahdonvapausteistit ja Edwards voi perustaa teodikeaansa sille ajatukselle, että jumala ei puutu 

pahaan, sillä se on luotujen olioiden vapauden vastaista. (Weisberger 2010, 277.)  

Mutta vaikka vastaus kysymykseen siitä, tulisiko jumalan antaa luoduille oliolle vapaus ja samalla 

antaa heidän joutua kokemaan paljon kipua ja kärsimystä, ei olisikaan selkeä, voi 

tahdonvapauspuolustusta vastaan kuitenkin vielä kysyä, johtaako vapaus todella välttämättä pahan 

ilmenemiseen. Vapaa olio, jolla ei olisi kykyä tehdä väärin ei nimittäin ole looginen mahdottomuus, 

ja sellaisenaan jumalan tulisi pystyä luomaan tilanne, jossa vapaa tahto on olemassa, mutta moraalista 

pahaa ei esiinny. Filosofi Alvin Plantinga on aiheesta kuitenkin eri mieltä. Hänen mukaansa pahuus 

                                         
66 Tekstissä tässä kohtaa Weisberger kirjoittaa, että ei olisi pahaa ja olisi vapaa tahto, mutta tulkitsen tämän olevan virhe, 

sillä hän tässä painottaa valintaa sen välillä, kumpi on tärkeämpää, vapaus vai että ei koettaisi pahaa.  
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seuraa vapautta välttämättä, sillä pahuus on välttämätön seuraus kaikissa mahdollisissa maailmoissa, 

joissa pahaa esiintyy. Tämä johtopäätös perustuu Plantingan käsitykseen maailmat ylittävistä 

pahoista teoista: vapaus johtaa aina siihen, että jossain mahdollisessa maailmassa henkilö tekee väärin 

tietyn teon kohdalla, vaikka aktuaalisessa maailmassa hän olisi toiminut oikein. Jos näitä maailmat 

ylittäviä pahoja tekoja ei olisi, eli jos ei olisi välttämätöntä, että jossain mahdollisessa maailmassa 

henkilö aina tekee moraalisesti väärin tietyn teon kohdalla, silloin kysymys ei olisi vapaudesta vaan 

välttämättömyydestä; henkilö A tekee kaikissa mahdollisissa maailmoissa, eli välttämättä, teon X, 

jolloin aitoa mahdollisuutta tehdä ei-X ei ole. (Weisberger 2010, 278–279.)  

Weisberger esittelee, kuinka Clement Dore ei kuitenkaan ole tyytyväinen Plantingan päätelmään. 

Dore nimittäin huomauttaa, että on mahdollista käsittää henkilö, jolla olisi aito kyky tehdä väärin, 

vaikka hän ei tätä kykyä koskaan käyttäisikään. Doren mukaan jumala olisi voinut luoda vain ihmisiä, 

jotka voisivat tehdä moraalisesti vääriä tekoja, mutta silti aina valitsevat moraalisesti oikean tavan 

toimia. Jos ihmiset olisivat tällaisia, ei ainakaan moraalista pahaa maailmassa ilmenisi. Joten kysymys 

kuuluu, miksi jumala ei ole päättänyt luoda ihmisistä tämän kaltaisia? Miksi jumala ei luo ihmisiä, 

jotka olisivat vapaita siinä mielessä, että voisivat valita toisin, mutta eivät siinä mielessä, että voisivat 

tehdä toisin? Jumala voisikin poistaa moraalisen pahan maailmasta vain yksinkertaisesti tekemällä 

mahdottomaksi valita pahaan johtavia asioita. (Weisberger 2010, 279–280.) Koska prosessiteismin 

jumala ei voi ensinnäkään poistaa luotujen olioiden vapautta ja toiseksi houkuttelullaan luoda 

yksipuoleisesti ihmistä, joka ei kykene valitsemaan moraalisesti vääriä tekoja, niin prosessiteodikea 

välttää myös tämän tahdonvapausteodikeaa ja Edwardsin teodikeaa kohtaavan haasteen.  

Kuitenkin, vaikka prosessiteodikea vastaa pahan ongelmaan paremmin kuin klassista teismiä 

mukailevat tahdonvapausteodikea ja Edwardsin teodikea, ei se kuitenkaan ole kaikenkattava ratkaisu 

pahan ongelmaan. Prosessiteodikea nimittäin kohtaa myös haasteita, jotka kyseenalaistavat sen kyvyn 

selittää, miksi jumala sallii maailmassa olevan pahan olemassaolon. Ensinnäkin aikaisemmin 

esitellyssä tarkastelussa nousi esille, kuinka prosessiteodikealle on esitetty vasta-argumentteja, joihin 

sen pohjalta ei löydy vastausta. Esimerkiksi Chartierin esittämä kritiikki koskien saalistamista 

luonnollisena paha on haaste, joka ei ole ainakaan selkeästi prosessiteodikean kontekstissa 

selitettävissä. Toinen prosessiteodikeaa vastaan esitetty haaste, johon ei ainakaan Griffin ole 

tyydyttävästi vastannut, on Haskerin ja Basingerien luvussa 4.1.1 esittämä huomautus siitä, että 

prosessiteismin jumala on vastuussa moraalisesta pahasta, sillä hän olisi voinut olla suostuttelematta 

olevaksi korkeisiin pahoihin kykeneviä olioita. Samalla tavalla myös luonnollinen paha näyttäytyy 

prosessiteodikealle haasteena. Sillä kuten Hasker luvussa 4.1.2 huomauttaa, kaaoksesta lähes 

pakottavalla voimalla luonnonlait luonut jumala olisi voinut paljon vaikuttaa siihen, millaiseksi 
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luonto muotoutuu. Prosessiteodikea ei näin kykene ratkaisemaan kaikkia sille esitettyjä haasteita, 

vaan pahuuden ilmentyminen hyvän jumalan luomassa maailmassa jää selittämättä.  

Tämä sama tilanne välittyy myös Weisbergerin tekstistä. Hän nimittäin esittelee myös ateistista vasta-

argumentaatiota, joka osuu tahdonvapausteodikean ja Edwardsin teodikean ohella myös 

prosessiteodikeaan. Ensinnäkin Weisberger esittelee näihin kaikkiin kolmeen osuvan argumentin, 

jossa puututaan luonnolliseen pahaan. Tämän argumentin mukaan, vaikka luonnonlait ja niistä 

ilmenevä paha olisivatkin välttämättömiä luonnon järjestyksen ja/tai moraalisen kehityksen vuoksi, 

ei tämä kuitenkaan selitä sitä, miksi jumala ei ole tehnyt näitä lakeja luoduille olioille suoraan 

tunnetuksi, vaan antaa heidän kokea tietämättömyytensä vuoksi kipua ja kärsimystä. Iso osa 

maailmassa esiintyvästä pahasta perustuu nimittäin siihen, että luonnon toimintaa ei tunneta. 

Esimerkiksi jos jumala olisi kertonut, miten syöpä voitaisiin parantaa, ei tämän selvittämiseen 

jouduttaisi käyttämään isoa määrää resursseja, eikä valtavaa määrää kuolonuhreja syntyisi. 

(Weisberger 2010, 273.) Myös historian saatossa olisi säästytty paljolta pahalta, jos esimerkiksi jo 

keskiajalla olisi tiedetty käsienpesun merkityksestä terveydelle tai osattu valmistaa antibiootteja. 

Kysymys teisteille kuuluukin, eikö hyvä jumala olisi kertonut tai muuten tuonut ilmi luoduille sen, 

miten luonnonlait toimivat, jotta he olisivat voineet välttyä tältä tietämättömyydestä seuraavalta 

pahalta? Klassisesti ymmärretty kaikkivoipa jumala olisi ehdottomasti pystynyt tämän tekemään, 

mutta ei tämä mahdotonta prosessiteisminkään jumalalle olisi. Prosessiteismin jumala olisi nimittäin 

suostuttelun kautta voinut antaa tiedon luonnonlakien toimimisesta, vaikka hän ei voisi pahaan 

suoraan itse puuttua. Ja erityisesti, jos nähdään prosessiteismin jumalan kykenevän Edwardsin 

esittelemiin p-ihmeisiin, on mahdollisuus tiedon välittämisestä ainakin mahdollista. 

Prosessiteodikean kannattajat ovatkin itseasiassa heikommilla tämän haasteen edessä, kuin 

tahdonvapausteodikean kannattajat ja Edwards. Nimittäin kun nämä muut voivat vedota sielun 

kehittämiseen perusteluna sille, miksi jumala päättää olla tekemättä luontoa ihmisille läpikotaisin 

tunnetuksi, prosessiteodikean kannattajat eivät voi. Sielun kehittämisen kautta voisikin vastata, että 

jumala ei välitä tietoa maailman toimimisesta, jotta ihmiset saavat kehittyä henkisesti, kun joutuvat 

ponnistelemaan pahan estämiseksi. Prosessiteodikean kannattajat eivät näin voi argumentoida, sillä 

he eivät sielun kehittämiseen pahan oikeuttavana tekijänä usko. Tosin on hyvä muistaa, että sielun 

kehittämisessä pahan olemassaolon perusteluna on omat ongelmansa.  

Toinen Weisbergerin esittelemä vasta-argumentti, joka osuu sekä prosessiteodikeaan että kahteen 

muuhun esiteltyyn teodikeaan on Richard La Croixin käsialaa. La Croixin mukaan teodikeat 

epäonnistuvat siksi, että jumala kaiken luojana olisi voinut saada aikaiseksi asiatilan, jossa 

maailmassa esiintyvän pahan voisi poistaa ilman, että siitä seuraisi mitään yhtä pahaa tai pahempaa 
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pahaa. Nimittäin, koska jumalalla vapaana oliona on mahdollisuus luoda tai olla luomatta maailma, 

olisi hän halutessaan voinut estää pahan ilmenemisen yksinkertaisesti vain olla luomatta mitään. Ja 

näin jumala olisi voinut saada aikaiseksi tilanteen, jossa luoduille ei koituisi kipua ja kärsimystä 

koskaan. (Weisberger 2010, 263–265.) Tällaisenaan tämä argumentti koskettaa vain teodikeoita, 

jotka uskovat luomiseen ex nihilo, mutta jos termin ”luoda” korvaa termillä ”suostutella olevaksi” on 

tämä argumentti ulotettavissa koskemaan myös prosessiteodikeaa. Siitä, onko parempi tilanne se, että 

pahaa ei ole kuin se, että maailmaa ei ole, voi toki olla erimielisyyttä. Mutta joka tapauksessa vastuu 

pahasta lankeaa jumalalle, nähtiin maailman olemassaolo pahan esiintymisen arvoisena tai ei. 

Nimittäin jumala on päättänyt luoda maailman, vaikka on tiennyt, mitä sen luomisesta luoduille 

olioille seuraa, joten hän on päättänyt luoda maailman täysin riskit tuntien. Teodikeat, myös 

prosessiteodikean, voi näin haastaa kysymällä, päättäisikö hyvä jumala todella luoda maailman, 

vaikka hän tietäisi, kuinka paljon kipua ja kärsimystä hänen luomistyöstänsä tulee seuraamaan. Jos 

vastaus on kyllä, silloin jumala on vastuussa pahasta ja hänen hyvyytensä on mahdollista 

kyseenalaistaa. Jos taas vastaus on ei, silloin on mahdollista kysyä, miksi maailmamme kaikkine 

pahoineen sitten on olemassa. Onko tämä merkki huonosta jumalasta, tai kenties siitä, että jumalaa ei 

ole ylipäätään olemassa? 
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Päätäntö 

Kun tarkastellaan johdannossa esille tuotuja tutkimuskysymyksiä, onko prosessiteismi 

ongelmattomampi kanta jumalan luonteesta, kuin klassinen teismi, sekä onko prosessiteodikea 

parempi vastaus pahan ongelmaan kuin tahdonvapausteodikea, näyttäytyisi vastaus prosessi- ja 

tahdonvapausteodikean tarkastelujen jälkeen näihin kysymyksiin olevan kyllä. Prosessiteismi siis 

näyttäytyy klassista teismiä ongelmattomampana kantana, sekä prosessiteodikea klassista teismiä 

edustavaa tahdonvapausteodikeaa parempana ratkaisuna pahan ongelmaan.  

Kun tarkemmin lähemmin tarkastelee sitä, miksi prosessiteismi ja -teodikea näyttäytyvät parempana 

ratkaisuna näitä kilpailevia kantoja vastaan, merkittävimpinä perusteina tälle johtopäätökselle 

muodostuvat eriävät käsitykset jumalan voimasta ja luomistapahtumasta. Koska klassisessa 

teismissä, ja näin myös tahdonvapausteismissä, jumala käsitetään kaikkivoivaksi olioksi, joka voi 

pakottavaa voimaansa käyttämällä luoda minkä tahansa ristiriitaa sisältämättömän asiatilan, näyttää 

jumala olevan enemmän vastuussa maailmassa esiintyvästä pahasta, kuin prosessiteismin jumala. 

Koska prosessiteismin jumalan voima ei ole absoluuttisessa mielessä kaikkivoipaista vaan 

suostuttelevaa, ei häntä voi laittaa vastuuseen samoista asioista, kuin tahdonvapausteismin jumalan. 

Tähän samaan johtopäätökseen vaikuttaa myös se, että toisin kuin tahdonvapausteismin klassinen 

jumala, joka luo ex nihilo, prosessiteismin kaaoksesta luova jumala ei voi estää luotuja olioita 

omaamasta vapaata tahtoa. Näin ollen prosessiteismin jumala ei voi estää luotujen olioiden vapaista 

päätöksistä johtuvan pahuuden ilmentymistä, kun taas tahdonvapausteismin jumala tähän kykenee. 

Tämä ero jumalan vastuussa välittyy erityisesti Griffinin Basingerin ja Haskerin kanssa käymästä 

keskustelusta moraalisesta ja luonnollisesta pahasta, sekä jumalan puuttumattomuuden ongelmasta. 

Kun tahdonvapausteismin jumalalla olisi kyky poistaa halutessaan kaikki moraalinen ja luonnollinen 

paha, ei prosessiteismin jumalalla tätä kykyä ole. Nimittäin prosessiteismin jumalalla ei ole voimaa 

pakottaa, eli ylittää luotujen olioiden vapaata toimintaa ja päätöksiä. Näin ollen tahdonvapausteismin 

jumala voisi halutessaan estää esimerkiksi joukkomurhien ja luonnonkatastrofien esiintymisen, mihin 

taas prosessiteismin jumala ei kykene. Tahdonvapausteodikean puolustajat ovat kyllä esittäneet syitä 

sille, miksi jumalan tulee nämä pahuudet maailmassa sallia. Perusteluina toimivat niin sielun 

kehityksen merkitys ja vapaan tahdon itseisarvoisuus, kuin myös luonnon kokonaisuutena toimimisen 

tärkeys. Griffin kuitenkin onnistuneesti argumentoi, että nämä syyt eivät ole riittäviä, kun 

tarkastellaan kaikkea sitä, mitä kaikkivoipa jumala voisi tehdä. Erityisen fataali haaste 

tahdonvapausteodikealle onkin kysymys siitä, miksi jumala ei vain luo illuusiota vapaasta tahdosta, 

ja näin estä kaikkea maailmassa esiintyvää pahaa. Tämä nimittäin estäisi pahan ilmenemisen ilman, 

että ihmisten kokemus maailmasta muuttuisi. Ja näillä perusteilla prosessiteismi ja -teodikea voidaan 



120 

 

todeta onnistuvammiksi kannoiksi, kuin klassisemman teismin mukainen tahdonvapausteismi ja -

teodikea. 

Mutta vaikka prosessiteismi ja -teodikea ovat kilpailijoitansa ongelmattomampia, eivät ne kuitenkaan 

ole täysin aukottomia kantoja. Nimittäin kuten Hasker ja Basinger huomauttavatkin, vaikka 

prosessiteismin jumala ei voi estää luotujen olioiden vapaata toimintaa, ei hänen olisi tarvinnut 

suostuttelemalla pyrkiä luomaan niin korkean tason olioita, että korkeampien pahojen uhka edes 

nousisi. Prosessiteismissä voiman vaikuttaa omaan toimintaansa ja muihin nähdään olevan 

korrelatiivisessa suhteessa kyvyn tuottaa pahaa kanssa. Joten koska jumala on päättänyt houkutella 

kaaoksesta yhä kehittyneempiä olioita, on hän myös tietoisesti kaikkitietävänä oliona tuottanut 

maailmassa esiintyvän pahan. Jos jumala ei olisi kaaoksen tilassa käyttänyt lähes pakottavaa 

voimaansa ja aloittanut ihmisenkaltaisen olion luomisen prosessia, ei maailmassa sijaitsisi myöskään 

pahuutta. Näin ollen myöskään prosessiteodikea ei toimi ratkaisuna pahan ongelmaan, eikä 

prosessiteismi näyttäydy täysin ongelmattomana kantana, vaikka onnistuu paremmin, kuin 

tahdonvapausteismi ja -teodikea. Joten prosessiteismi, kuten myöskään tahdonvapausteismi, ei 

onnistu osoittamaan, että on olemassa täydellisen hyvä jumala, joka ei ole vastuussa maailmassa 

esiintyvästä pahasta. Toisin sanoen näiden perinteiden teodikeat eivät kykene todistamaan, että 

pahuuden perusta ei olisi hyvä jumala vaan paha maailma.  
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