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Ekumeniikan pro-
fessori Risto Saari-
nen arvioi Miikka 
Ruokasen uuden 
Luther-monografian 
olevan erinomainen 
kokonaiskatsaus Lut-
herin pääteoksesta 
Sidottu ratkaisuvalta.

Miikka Ruokanen 
on aina kulkenut 
omia polkujaan. 
Nuorena teologina 

hän kirjoitti laajan kansainvälisen 
tuotannon Augustinuksesta, Lut-
herista, uskontodialogista ja Raa-
matun tulkintaopista.

Dogmatiikan professorina Hel-
singin yliopistossa 1993–2018 
Ruokanen opetteli kiinan kielen 
ja keskitti tarmonsa kiinalaiseen 
teologikoulutukseen. Kirkkom-
me piirissä hänen pitkäjänteinen 
työnsä näkyy Tuomasmessussa ja 
Sanan aika -vuosikirjassa.

Eläkkeelle jäätyään Miikka 
Ruokanen on Kiinan-työnsä ohes-
sa kirjoittanut laajan perustutki-
muksen Lutherin Sidottu ratkai-
suvalta -teoksesta. Teos keskit-
tää huomionsa kolminaisuusopin 
merkitykseen sekä Pyhän Hengen 
teologiaan.

Ruokasen vahvuus tutkijana 
on aina ollut aineiston hyvä hal-
linta ja selkeä keskustelu muiden 
kanssa. Hän noudattaa opettajan-
sa Seppo A. Teinosen ”systemaat-
tisen analyysin” metodia, jossa tut-
kimuskohteen perimmäisten ajat-
telurakenteiden oivaltaminen on 
tärkeää.

Teokseen sisäl-
tyy ystävällismieli-
nen välienselvitte-
ly Ruokasen toisen 
opettajan Tuomo 
Mannermaan ja 
hänen koulukun-
tansa kanssa. Meitä 

Merkittävä suomalainen 
Luther-tutkimus

Mannermaan oppilaita hän arvi-
oi ylipäätään myönteisesti, mutta 
katsoo samalla Mannermaan jät-
täneen Pyhän Hengen teologian 
liian vähälle huomiolle. Osittain 
tästä johtuen Lutherin sovitusop-
pikaan ei koulukunnassa saa riit-
tävästi huomiota.

Ruokasen kirjan merkittävin 
anti liittyy kolminaisuusopin tär-
keyden osoittamiseen Lutherin 
pääteoksessa. Tulos ei ole varsi-
naisesti yllättävä – paljon oudom-
paa olisi jos kolminaisuusoppi 
puuttuisi tai ohitettaisiin – mutta 
on hyvä, että asia osoitetaan sel-
keästi ja lähdeaineistoon tarkasti 
vedoten.

Siinä missä useimmat englan-
nin- ja saksankieliset tutkimukset 

Sidotusta ratkaisu-
vallasta keskittyvät 
kapeisiin erityison-
gelmiin Ruokanen 
onnistuu laatimaan 
erinomaisen ko-
konaiskatsauksen 
Lutherin pääteok-
seen. Suuri kansain-

välinen kustantaja on huomannut 
sen, että tällaiselle esitykselle on 
tarvetta englantilaisella kielialu-
eella.

Pyhän Hengen korostukses-
saan Ruokanen on nähdäkseni 
oikeassa. Koska Tuomo Manner-
maa kirjoitti lähinnä ohjelmalli-
sia työnäkyjä Lutherin teologian 
syvärakenteista, monet aihe alueet 
jäävät hänellä itsellään hieman 
katveeseen. Mannermaan oppi-
laista Pekka Kärkkäinen on tut-
kinut Pyhää Henkeä Lutherilla. 
Kärkkäinen saa Ruokasen teok-
sessa ansaitsemansa myönteisen 
huomion.

Lukija odottaa tällaiselta kirjal-
taa selvää kannanottoa kysymyk-
seen vapaasta tahdosta. Ruokanen 
painottaa Jumalan armon teosent-
ristä ja ylhäältä tulevaa luonnet-
ta. Vanhurskauttava armo on Kris-
tuksen läsnäoloa uskossa. Pyhän 
Hengen teologian avulla armon 
jumalakeskeisyys niin uskon syn-
nyssä kuin rakkautena vaikutta-
vassa uskossa voidaan esittää sel-

keästi. Jyrkkään ennaltamäärää-
misoppiin Luther suhtautuu vas-
tahakoisesti.

Kiitosta ansaitsevalla tavalla 
Ruokanen käsittelee myös Luthe-
rin vastustajaa Erasmus Rotter-
damilaista reilun pelin hengessä. 
Molemmilla puolilla ymmärrettiin 
toista väärin, ja Erasmus välttää 
harhaoppisen pelagiolaisen käsi-
tyksen vapaasta tahdosta.

Nähdäkseni Ruokanen tyy-
tyy aika helppoon ratkaisuun sa-
noessaan, että maallisessa oikeu-
denmukaisuudessa ja ”alempiin” 
ei-hengellisiin asioihin suuntau-
tuessaan ihmisen tahdossa on 
tiettyä vapautta. Katson itse, että 
Luther ei lajittele ihmisen toimia 
erikseen hengelliseen ja maalli-
seen koriin. Pikemmin jokaisessa 
teossa on Jumalan hengellinen työ 
sen alkuun saattamisessa ja pää-
määrässä. Alun ja lopputuloksen 
välisessä ”keskivaiheessa” ihmisen 
oma aines ja muoto vaikuttaa hä-
nen tekemiseensä.

Näkemyseromme on pikem-
min akateeminen kuin teologi-
nen. Miikka Ruokanen on laati-
nut tasokkaan ja selkeän perus-
tutkimuksen klassisesta aiheesta.
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