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Teologeja ja etenkin kirkon johtajia on kautta aikain totuttu pitämään koko yhteisön
avainhenkilöinä. He ovat kantaneet vastuunsa lukuisissa kauaskantoisissa kristikunnan ja koko
länsimaisen kulttuurin taitekohdissa. He eivät ole olleet ohimenevien virtausten heiteltävissä
vaan ovat nähneet tulevaisuuteen. Kirkkopäivien johdolta seurakunta odottaa tätä vastuuta.
    Vastuu tulevaisuudesta näyttää muuttuneen huomion tavoitteluksi kun kansainväliseksi
päävieraaksi kutsutaan piispa, joka väittää itseään kristinuskon pelastajaksi. Piispa John
Spongin väite on ensinnäkin täysin epälooginen - hänhän jauhaa tomuksi kristinuskon
peruspilarit, vetoamalla luonnontieteen etenemiseen. Spong väittäköön itseään edelleen
kristityksi - kuten haluaa - mutta surkuhupaisinta on, että myös oman kirkkomme teologi Matti
Myllykoski  allekirjoitti seuraavassa paneelissa Spongin identifioitumisen kristillisyyteen! On
kuin kristillisen kirkon ja kulttuurin perintöä ja varoja hyödynnettäisiin näinä aikoina, tieteen
nimissä, vain villien teorioiden temmellyskenttänä?
    Luulisi vastuuta kantavan teologian perehtyvän koko inhimilliseen historiaan - ja niihin
mahdollisiin syihin, miksi jokin ajanjakso haluaa päivittää kristinuskon.
    Kun Spong ja joku suomalainen teologi kokee, että nyt on ”rakastettava ja elettävä täysillä”,
hänen olisi tutkittava omaa aikakauttamme kokonaisuudessaan - eikä vähiten sitä, miten
veitsenterällä saavuttamamme hyvinvointi juuri nyt on. Teologin on oltava vastuussa myös
kulttuurista, josta tiede nousee.
    Lastenpsykiatrian hälyttävät tilastot, nuorison juurettomuus, vapaan rakkauden, avioerojen ja
rajatiedon kasvun nopean nousun tulisi herättää teologit epäilemään täysillä elämisen löydön
arvoa.
    Spongin kuva jumalasta - peilissä - särkyy jo pelkästä väärinkäsityksestä, itsekkyyden
puuskasta, vallantavoittelusta, viettien voittaessa tahdon - puhumattakaan tilanteesta, jossa
elinolosuhteet ovat uhatut.
    Spongin teologiasta puuttuvat myös paradoksit. Hän ei mm. hyväksy lähetystyötä. Uskoa
ristinkuolemalla ihmiskunnan synnit sovittavasta Jumalasta ei tulisi levittää, koska se on
ajatuksenakin ”primitiivinen ja barbaari”. Mitä olisivat eurooppalaiset barbaariheimot, kuten
viikingit ja germaanit tänään, ja mitä tekisi Spong uudella mantereella, jos irlantilaisille olisi
600-luvulla riittänyt keskinäinen rakkaus.
    Miten teologia haarukoi lautaselleen Jumalan, käsittämättömän rikkaan luomakunnan Herran?
Vain perimmäisen itsekkyytemme ja piilevän pahuutemme tiedostaessamme voimme säilyttää
nykyisen rikkautemme - nimekkään protestanttisen rationaalisuutemme, ja lisätä
ymmärrystämme tieteessä.
    Kirkkopäivien johto kutsukoon ensi kerralla raskaan sarjan oppineita ammentamaan meille
rakentavia arvioita elävän Jumalan suunnitelmista ihmiskunnan pelastamiseksi.
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