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LIBERALISMI VS. KRISTINUSKO PATRICK 
DENEENIN MUKAAN

Klassinen liberalismi:

painottaa markkinataloutta ja yksilön oikeuksia. Ihmisen 
vapaudelle alisteisia ovat luonto sekä perinteiset yhteisöt ja 
yhteiskuntajärjestykset

Progressiivinen liberalismi:

sääntelee markkinoita ja painottaa yksilön oikeuksia. Ihmisen 
vapaudelle alisteista on myös ihmisluonto



LIBERALISMI VS. KRISTINUSKO PATRICK 
DENEENIN MUKAAN

Yhden ja saman virheellisen ihmiskäsityksen perillisiä: valistuksen 
vapaus

 Ihminen syntyy vapaaksi, mutta tätä vapautta rajoittavat mielivaltaisiksi 
katsotut sovinnaiset ja perinteiset käsitykset

 Näitä rajoituksia pitävät yllä ilman valtion ohjausta syntyneet luonnolliset 
yhteisöt, kuten esimerkiksi perhe, suku, kirkko, kilta ja kylä

 Liberalismin vapaus on vapautta äärimmäiseen itsemääräämiseen 
(mielihaluihin?)

 Liberalismissa vapaus on lopulta ulkoista vapautta



”TOTUUS TEKEE TEIDÄT VAPAAKSI”

Kristinuskossa vapaus on mm.:

 Omantunnon vapautta evankeliumin ilossa ja 
levossa

 Vanhan Adamin kuolettamista ja uuden luomuksen 
ruokkimista

 Seurauksena realistinen ihmiskäsitys, jossa vapaus 
on jotain sisäistä

 Antiikin pakanat allekirjoittivat tavoitteen sisäisestä 
vapaudesta! (Eivät toki keinoja)



MITÄ LIBERALISMISTA ON OSIN TAHATTOMASTI 
SEURANNUT?

(Liberalismin mukainen) raju yksilönvapauden kasvu, ei todellisen vapauden

Valtiovallan kasvu, individualismin kasvu (ruokkivat toisiaan)

Luonnollisten yhteisöjen rappeutuminen

Teollisuuden siirtyminen halvemman tuotannon maihin, julkisen sektorin turpoaminen, 
syntyvyyden romahdus, identiteettipolitiikka, perheiden hajoaminen ja yksinäistyminen 
sekä yksilökeskeisen uskonnollisuuden kasvu



LIBERALISMIN TEKNOLOGIOITA

Teknologia ei ole juuri koskaan arvoneutraalia

Liberalismi  mahdollistaa ja suosii monia 
teknologioita. Esimerkiksi vakuutuksia

 Anonyymi korvausjärjestelmä vs. yhteisön tuki

 Eräät amishit kieltävät vakuutukset jäseniltään

Lukemista: Patrick Deneen: Why Liberalism
Failed, josta ote Areiopagilla ja arvioni Uudessa 
Tiessä. Deneen tulee marraskuussa Suomeen



JUHA AHVIO: KRISTITTYNÄ
SUOMESSA

Ahvio: Lähetyskäsky ja helluntai, "kielinationalistisen järjestyksen" 
mukaisina

Minä: Kirkko koostuu vain osasta kansaa, ja vähemmistö jonkin 
kansan parissa on normaalitila, ei toisin päin.

Ahvio: Uuden liiton ja vanhan liiton yhteiskunnallinen jatkuvuus

Minä: Vanhalla liitolla valtiollinen luonne, uudella ei.



JUHA AHVIO: KRISTITTYNÄ
SUOMESSA

Minä: Poliittisen polarisaation vuoksi voitaisiin kieltää papeilta ja 
julistustyöntekijöiltä puolueiden jäsenyys, ehdokkuus ja 
äänestyssuositukset.

Konstantinolainen kytkös pitää perata. Sillä jos/kun se romahtaa, 
emme halua upota sen mukana.

• jumalanpalvelusyhteisöt, jotka tekevät sisälähetystyötä ja

•kristilliset koulut




