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Pääkirjoitus
Päätoimittaja päätti jättää pääkirjoituksen viimeiseksi, ja sen kyllä huomaa.
Tekstissä on jotain lainattua, jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain sinistä.
Tosikot voivat kääntää sivua. 

All work and no play makes editor chief a dull boy.

Mitä yhteistä on ateistilla, juutalaisella ja kristityllä vihaisessa muslimijoukos-
sa? 
-Heillä on päätön meininki. 
Tämän pääkirjoituksen tarkoituksena on tutustuttaa, teidät hyvä lukija kristilli-
sen teekkarikulttuurin syvimpään olemukseen, väsyneeseen läppään.
Syvältä ammennettu läppä pitkän ja raskaan lehden tekourakan loppupuolis-
kolla kertoo teille, hyvä lukija, että parempaakin on olemassa kuin tämä teksti 
– taikka luennoitsija jonka luennolla te tätä luette. Mutta älkää antako sen 
häiritä teidän lukukokemustanne, kiltalehtien tasoon verrattuna Cross Section 
on yleisesti ottaen hyvä, pääkirjoitusta lukuun ottamatta.  Tämä lehti on aika 
IHQ, ja toivottavasti luettuasi loputkin toteat että OMG, tosin pääkirjoitusta 
lukiessasi voit olla ROFLMAO.

No work and all play make nothing useful.

Fiilikset ovat varsin hyvät tässä vaiheessa, voitelu toimi koko urakan ajan. Ylä-
mäessä riitti luistoa ja alamäessä pitoa. On aika väsynyt olo mutta juttu vielä 
luistaa. Seuraavaan suureen ponnistukseen valmentautuminen on jo käyn-
nissä.

All work and no practice make crap products.

Jesus is the answer.
Who is nailed to plus sign?
I hate top posting.

Jeesus on herra.
Mao on työmies.
Urkki on kalamies.

Vastakkainasettelun aika on ohi.

All practice and no work make nothing.

Jouni Osmala
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luottamuksesta
OTANIEMEEN TULLESSAAN 20-vuoti-
as toisen vuoden opiskelija Daniel Laajala 
oli epäilijä, agnostikko. Ateistisimmasta 
päästä skeptikkoja hän kuitenkaan ei ol-
lut. ”Olin aina vähintäänkin toivonut, että 
näkyvän todellisuuden takana olisi jotain, 
ja tiesin, että Jeesus oli todellinen henkilö”, 
hän sanoo.

”Pohdin silti runsaasti sitä, paljonko 
Raamatussa on virheitä ja sitä, kuinka 
erilaiselta Jumala näyttää Uudessa ja Van-
hassa Testamentissa. Myös genesis-kerto-
mus synnytti dilemmoja.”

Kontakti kristittyihin Danielilla oli jo 
lukiossa. ”Liikuin paljon vapaaseurakun-
nan piireissä, ja varmaankin puolet kave-
reistani oli uskovia.”

”Myös tyttö, jonka kanssa seurustelin 
vielä syksyllä, oli kristitty. En siinä vai-
heessa ajatellut, että vakaumuksella olisi 
loppujen lopuksi väliä, mutta toki tämä 
kertoo, että arvostin kristillistä käsitys-
maailmaa”, Daniel tunnustaa.

Hänelle ehkä suurin kynnys olivat lii-
an suuret odotukset. ”Olin kuullut pal-

jon ihmeellisiä uskoontulotarinoita. 
Toivoin, että eteeni ilmestyisi jokin 
hohtava yliluonnollinen hahmo, joka 

vihdoin parantaisi kaikki ongelmani”, 
hän kuvailee. 

”Kun ensimmäisen kerran kä-
vin Ristin killassa, juttutoverini 

pöydässä sanoikin minulle, että 
usko ei hänen mielestään vaa-

di välttämättä ihmettä, vaan 
päätöksen”, Daniel jatkaa. 

”Tämä ajatus lopulta 
auttoi minua yli agnos-

tismista.”

VALINNAN TUNNUSTAMINEN oli Da-
nielille lopulta vaikeampaa kuin itse usko. 
Mies kertoo eläneensä jo hyvän aikaa pas-
siivisena kristittynä, ennen kuin astui kaa-
pistaan huhtikuussa.

”Pelkäsin varsinkin vanhojen kaverieni 
reaktioita. Minulle on edelleen vaikeaa 
antaa vakaumukseni näkyä varsinkin ei-
uskoville”, hän lausahtaa.

Sukulaisten kanssa jotain hankausta 
on ollutkin. ”Isä pelästyi, kun aloin lukea 
Raamattua. Hän luuli, että nyt poika lo-
pettaa saman tien TKK:lla opiskelun ja 
lähtee varmasti teologiseen.”

ESSI TAPASI Danielin heti Otaniemen 
vuotensa alussa bioinformatiikan fuksi-
ryhmässä, ja pari ystävystyi läheisesti hy-
vin pian. ”Sylttytehdasta” hän ei silti suos-
tu näkemään vain itsessään.  ”Toivoin, 
että pystyin olemaan hänelle kasvukaveri, 
mutta toisten päätöksistä ihmisten on pa-
ras pitää tahmaiset näppinsä irti.”

Essi kertoo, että itse asiassa hän oli 
pitkän aikaa vaitonainen kristillisistä tee-
moista Danielille, vaikka he puhuivat kai-
kesta muusta. ”Arvelin, että hän olisi saa-
nut lukiossa yliannostuksen uskovaisista. 
Siksi Daniel aloitti.”

”Lopputalvella hän kysyi suoraan kaik-
kea vaikeata Raamatun kummallisuuksis-
ta. Silloin hän oli vaikeassa tilanteessa ja 
myönsi tuntevansa tyhjyyttä, mutta hän 
mietti Jumala-kysymystä tosissaan”, Essi 
muistelee poikaystävänsä kevättuntoja.

”Eräänä päivänä Daniel yllätti minut 
vain kutsumalla itseään kristityksi. Taa-
tusti hänellä oli jäljellä paljon kysymyksiä, 
mutta eräs kaveri sanoi hänen näyttäneen 
vapautuneelta.”

”Isä pelästyi, kun aloin lukea Raamattua. Hän luuli, 
että nyt poika lopettaa saman tien TKK:lla opiskelun 
ja lähtee varmasti teologiseen.”

Luoja aloitti
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”KAKSI VUOTTA SITTEN lähdin lukion 
jälkeen ulkomaille, kun puntaroin pitkään, 
miten tutustuisin Jumalaan paremmin”, 
Essi Lahti, 20, aloittaa uskostaan ja elä-
mästään Herransa luona. ”Päättelin, että 
voisin oppia jotain, jos lähden ulos muka-
vuusvyöhykkeeltä.”

Niin todella kävi. Sveitsi ei liene matka-
kohteena eksoottisin, mutta työ kristilli-
sessä huumekodissa pani Essin välillä ko-
ville. ”En osannut aluksi saksan kieltäkään, 
ja syrjäytyneitä oli vaikea kohdata. Opin 
luottamaan siihen, että kun omat mahdol-
lisuudet loppuvat, Jeesus vasta aloittaa.”

ESSIN KÄÄNTYMYS oli kestänyt ennen 
matkalle lähtöä pitkään ja se alkoi varhain. 
”Ensimmäisen kerran kohtasin Jumalan, 
kun olin hitusta vaille kuusivuotias”, hän 
yllättää.

”Isäni oli ateisti – ja on yhä. Myös mi-
nulla oli Jumalaan kielteinen asenne. Pi-
lailimme joskus keskenämme Jeesuksen 
kustannuksella.”

Muutos alkoi unesta, jonka pikku-Essi 
tuolloin näki. ”Siinä oli ihmisen näköinen 
Jumala, joka oli suljettu vankilaan. Uskal-
tauduin kalterien viereen, nauroin hänelle 
ja pilkkasin häntä. Odotin, että Jumala uh-
kaisi minua sen vuoksi helvetillä.”

”Hän ei kuitenkaan sanonut mitään, 
vaan katsoi minua rakastavasti. Heräsin ja 
liikutuin, sillä tämä Jumala välitti minusta, 
vaikka olin halveksinut häntä.”

”UNEN JÄLKEEN minulle muodostui 
jonkinlainen suhde Luojaan, mutta on 
vaikea sanoa, tulinko uskoon”, Essi jatkaa. 
”Kunnioitin Jeesusta, mutta elin noin 16-
vuotiaaksi asti, ennen kuin annoin hänen 
vaikuttaa itseeni suuremmin.”

”Juuri se oli shokki, kun tuohon aikaan 
oivalsin vähitellen, että Jumala ei ole kesy. 
Hän haluaa hallita meitä kokonaan eikä 
leikisti. Pohdiskelin puoli vuotta, onko 
minulla riittävän painavia syitä antaa elä-
määni hänelle.”

Nuori nainen paljastaa aprikoineensa 
lukiovuosinaan myös tieteellis-filosofisia 
ja moraaliargumentteja kristinuskon puo-

lesta ja sitä vastaan. ”Epäilin kaikenlaista., 
ja minusta tuntui, että uskovat ihmiset 
vastasivat minulle aivan liian pinnallisesti. 
En lopulta vakuuttunutkaan täydellisesti.”

”Tyydyttäviä perusteita löytyi silti hiljal-
leen, mutta ennen kaikkea näin Jeesuksen 
toimivan läheisteni elämässä. Kohtasin 
myös niin sanottuja ihmeitä”, Essi jatkaa. 
”Lopulta uskalsin laittaa itseni Jeesuksen 
varaan.”

Essillä onkin rauhoittava, joskin tiukah-
ko kommentti täydellisyyttä tavoittelevalle 
älykkönuorisolle. ”Raamatun mukaan us-
koontulossa ei ole kyse siitä, onko kaikes-
ta ihan varma. Jumala adoptoi lapsekseen 
sen, joka suostuu ottamaan herrakseen 
Jeesuksen.”

IHMETYS JA EPÄVARMUUS näyttävät 
muuttuneen muutamassa vuodessa perus-
telluiksi mielipiteiksi. Sitä mieltä on aina-
kin Daniel. ”Essillä on peruskysymyksiin 
hyvin pohdittuja vastauksia”, hän sanoo.

Pari pyörii yhdessä Ristin killassa, jonne 
Essi putkahti mukaan suoraan fuksihuli-
nassa. Nykyisin Essi on yhdistyksen lähe-
tysvastaava, ja hän ideoi loppukeväällä pa-
rin ystävänsä kanssa Kevätsiivous-nimisen 
kampanjan.

Siinä ristinkiltalaiset kiersivät Teekkari-
kylän ovia, tarjosivat ilmaista siivousapua 
ja keskustelivat halukkaiden kanssa vakau-
muksesta.

Keväällä kristityksi kääntynyt Daniel 
katsookin välillä kaihoten kumppaninsa 
intoa. ”Liian usein vertaan omaa usko-
ani Essin uskoon. Vielä en osaisi kuvi-
tella itseäni kertomassa evankeliumia 
vieraille. Tämä on sillä tavoin vää-
rin, että meitä ei mitata tekojemme 
vaan uskon mukaan.”

”Ilokseni Essi on pohtinut 
kanssani vastauskoontulleen 
asioita. Se on ymmärtääkse-
ni lähentänyt myös häntä 
Jumalan kanssa”, Daniel 
kuitenkin hymyilee.

Tuomas 
Kangasniemi
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Islam:

Kuoleman
kuunsirppi

Suvaitsevaisuushysteria on lamauttanut 
länsimaiden puolustuskyvyn, kun muslimit 
hyökkäävät. Jussi Halla-ahon mielestä islamin 
tuhoisuudesta ei tarvitse saivarrella.

HELMIKUUSSA 2006 Tanskan lähetys-
töt paloivat Lähi-idässä. Kymmenkunta 
ihmistä kuoli mellakoissa, kun muslimit 
suuttuivat profeettaansa esittävistä pila-
kuvista. 

Seuraavana kesänä Kanadassa pal-
jastui hanke parlamentin räjäyttämiseksi 
[1] ja vuotta aiemmin Lontoon busseja 
pommitettiin. Lähi-idän terrori-iskuista on 
mahdoton pysyä edes laskuissa.

Toisinto pilakuvista koettiin, kun paavi 
vihjasi syyskuussa, että islamilla ja väki-
vallalla saattaisi olla yhteyttä toisiinsa. 
Suomessakin saatiin hieman epäjärjes-
tystä viime kesänä, kun Hizbollahin lippu-
ja liehuttanut ”rauhankulkue” oli karata 
vastamielenosoituksen päälle [2].

NETTIKIRJOITTAJA ja viime maaliskuun 
eduskuntavaalien ehdokas Jussi Halla-
aho on sitä mieltä, että islam on täysimit-
taisessa sodassa länsimaailmaa vastaan. 
”Muslimien retoriikka pilapiirrosmellakoi-
den ja Paavi-jupakan yhteydessä toi hyvin 
esiin sen, mitä mieltä he todella ovat. He 
kokevat käyvänsä sotaa.”

”Taisteluun kiihotetaan myös moskei-
joissa, mistä on tehty paljastuksia muun 
muassa Britanniassa, Ruotsissa, Rans-
kassa ja Saksassa [3]”, Halla-aho toteaa.

KANSAINVÄLINEN TERRORISMI ei 
ole ainoa asia, johon ammatikseen slaa-
vilaisia kieliä tutkiva Halla-aho on kiinnit-
tänyt huomiota vapaa-aikanaan.

Erityisesti hän kritisoi sitä, kuinka va-
rauksetta Länsi-Euroopassa ollaan val-
miita ottamaan sisään maahanmuuttajia 
muslimimaailmasta. Monikulttuurisuus 
on täällä taikasana, ja sitä pidetään vain 
”rikkautena” ja ”voimavarana”.

”Jos haluamme, voimme uskotella po-
liittisen eliitin ja vasemmistoälymystön 
tavoin, että muslimit mukautuvat demo-
kratiaan, kun he tulevat tänne”, islamin 
kriitikko piikittelee. Halla-ahon mielestä 
todellisuus kuitenkaan ei näytä siltä.

”Toissakeväisen kyselyn [4] mukaan 40 
% Britannian muslimeista kannattaa isla-
milaisen sharia-lain käyttöönottoa musli-
mienemmistöisillä alueilla. 20 prosenttia 
pitää terrorismia oikeutettuna keinona 
poliittisten päämäärien ajamisessa”, hän 
kertoo.

HALLA-AHO KEHOTTAA katsomaan 
myös rikostilastoja. ”Ruotsalaisten tutki-
musten mukaan [5] maahanmuuttajat te-
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kevät noin kaksinkertaisesti rikoksia kantaväestöön 
nähden, vaikka kaikki muut tekijät, kuten varallisuus, 
eliminoitaisiin aineistosta. Heistä noin puolet on mus-
limeja.”

”Tietyissä rikosryhmissä, kuten väkivallassa, ulko-
eurooppalaisten osuus korostuu erityisesti. Esimer-
kiksi Oslossa 70 prosenttia raiskauksista on heidän 
tekemiään”, Halla-aho jatkaa.

”Valitettavasti havahtuminen islamin invaasioon 
on aika alkutekijöissään, mikä johtuu suurelta osin 
mediasta. Se on enimmäkseen niiden käsissä, jotka 
kannattavat monikulttuurisuutta”, hän harmistuu.

”Moni Hesarin tai Ylen asiakas ei yksinkertaisesti 
tiedä, mitä Euroopassa tapahtuu, koska tosiasioiden 
sanomista pidetään loukkaavana ja syrjivänä. Tieto ei 
ole salaista, mutta se on osattava onkia itse esille.”

ISLAM ITSESSÄÄNKIN herättää Jussi Halla-ahossa 
kylmiä väreitä. ”Sen kaikilla merkittävillä koulukunnil-
la on näkemyksiä, jotka eivät sovi yksiin yhteiskun-
tamme kanssa”, hän kuittaa. ”Esimerkkejä ovat mie-
lipiteen ja uskonnon vapaus, naisten asema, sekä 
käsitys siitä, miten laaja fyysinen koskemattomuus 
ihmisellä on.”

Halla-aho korostaa asian tärkeyttä, sillä islamissa 
yhteiskunnan lait ja aatteen muu sisältö ovat erotta-
mattomia paljon tiukemmin kuin muissa uskonnois-
sa. ”Islam ei jätä mahdollisuuksia rauhanomaiseen 
rinnaneloon. Se on poliittinen ideologia uskonnon 
kaavussa, mutta muslimit esittävät sen yhtenä uskon-
tona muiden joukossa. Tämä riisuu aseet kulttuurire-
lativismia ihannoivalta länsiälymystöltä.”

”Jos islamia tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena aat-
teena, sen tuhoisuudesta tuskin kiisteltäisiin”, Hal-
la-aho jatkaa. ”Mitä mieltä olisimme liikkeestä, joka 
vaatii kuolemaa toisin ajatteleville, juutalaisille ja ho-
moille? Itse asiassa esimerkkejä on Euroopankin lähi-
menneisyydessä, eikä niiden tuomittavuudesta tunnu 
olevan suurempaa erimielisyyttä.”

Yksityiskohtana Halla-aho palaa raiskauksiin. Ne 
eivät hänen mukaansa johdu vain siitä, että musli-
mikulttuurissa kasvaneet miehet eivät osaa pidätellä 
halujaan vähäpukeisten naisten keskellä. ”Muham-
med sanoo Koraanissa eksplisiittisesti, että vääräus-
koisten naisia voi käyttää hyväkseen – jopa silloin, jos 
nämä ovat naimisissa (suura 4:24).”

YLEINEN VASTA-ARGUMENTTI kritiikkiin on pai-
nottaa, että esimerkiksi terrorismi ei edusta ”oikeaa 
islamia”. Pahojen ilmiöiden sanotaan olevan ääri-
suuntaus, jollaisia on muidenkin uskontojen parissa.

Halla-ahon mielestä väite on tosiasioiden kieltä-

mistä – ”tuhannen ja yhden yön satuja”, kuten hän 
blogissaan härnää lukijaa – mutta kärkäs kriitikko on 
keksinyt aiheesta paljon ajatusleikkejä.

”Voimme toki ajatella, että väkivalta on väärää is-
lamia, mutta imaamit tuntuvat olevan avoimesti eri 
mieltä. Minä ainakin uskon ennemmin heitä kuin 
islam-tutkija Jaakko Hämeen-Anttilaa. Esimerkiksi 
Suomen muslimiyhdyskunnan johtaja Khodr Chebab 
sanoi, että Tanskan vastaiset reaktiot olivat oikeutet-
tuja [6].”

”Yhtä lailla, jos väkivaltaa kannattavat vain ääri-
ainekset, miksi sitten ’tavalliset’ muslimit eivät reagoi 
mitenkään siihen, mitä heille opetetaan?” Halla-aho 
argumentoi. ”Olennaista ei ole, että neljä viidestä 
muslimista ei ole itse valmis terrorismiin, vaan se, että 
he eivät puutu jäljelle jäävän 20 %:n toimintaan.”

”Emme tiedä moskeijoiden vihanlietsonnasta 
maltillisten muslimien ilmiantojen vaan länsimaisen 
tutkivan journalismin ansiosta”, Halla-aho jatkaa, ja 
viittaa muun muassa brittiläisen TV4:n tammikuiseen 
dokumenttiin [7].

Ohjelmassa käännynnäiseksi tekeytynyt toimittaja 
seurasi islamin opettajia saudirahoitteisissa moskei-
joissa. Kuulijoita kehotettiin muun muassa ”elämään 
kuin valtio valtiossa, kunnes [he ovat] riittävän vahvo-
ja vallankumoukseen”, ja menemään naimisiin mur-
rosikää nuorempien tyttöjen kanssa.

”SUVAITSEVAISTEN” kansanliikkeiden symbioosi 
islamistien kanssa niittää satoaan Euroopassa jo nyt. 
Erityisen vakavina Halla-aho näkee islamin liiallisen 
puolustelun vaikutukset sananvapauteen.

”Muslimit ovat jo nyt onnistuneet siinä, että islamin 
arvostelu poliittisella tasolla on miltei mahdotonta”, 
hän suomii. ”Kun he rähjäävät, me etsimme aina syi-
tä itsestämme.”

Halla-aho näkee saman kupletin muissakin yhteyk-
sissä. ”Kun muslimit tuhoavat tai raiskaavat, median 
mielestä ongelma ei ole heidän käytöksensä, vaan 
pilakuva. Kun riehumisen vuoksi islamia pidetään vä-
kivaltaisena uskontona, syyllinen onkin länsimaalai-
nen, jolla on muka rasistinen ennakkoasenne.” 

”Jos islamia tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena aatteena, sen tuhoisuudesta 
tuskin kiisteltäisiin. Mitä mieltä olisimme liikkeestä, joka vaatii kuolemaa 
toisin ajatteleville, juutalaisille ja homoille?”

”Muhammed sanoo Koraanissa 
eksplisiittisesti, että väärä-
uskoisten naisia voi käyttää 
hyväkseen (suura 4:24).”
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Tulevaisuus: al-Berga?

”Vastapuoli tulisi kohdata kuin aikuiset 
ihmiset”, Halla-aho arvostelee. ”Heiltä pi-
tää vaatia vastuu omista teoistaan.”

SANANVAPAUS on Halla-ahon mielestä 
kohteliaisuutta tärkeämpää, vaikka provo-
kaatioilla olisikin osuutensa konflikteihin. 
”Jos oikeutta tietyn mielipiteen ilmaisuun 
ei käytetä riittävän usein, syntyy kirjoitta-
mattomia sääntöjä siitä, mitä ei saa sa-
noa. Jos sananvapaudesta ei pidetä kiin-
ni täysimääräisesti, se lakkaa olemasta”, 
hän lataa.

”Esimerkiksi Hesarissa kysyttiin Ayaan 
Hirsi Alilta, Somaliassa syntyneeltä is-
lam-kriitikolta, onko pakko ärsyttää. Kun 
kontekstin tietää, minun vastaukseni on 
kyllä.”

Toisaalta Halla-aho huolestuu myös 
Euroopassa elävien muslimien itsensä 
puolesta. Huhtikuussa saksalainen oi-

keusistuin ei myöntänyt miehensä hak-
kaamaksi joutuneelle muslimivaimolle 
avioeroa, koska Koraani sallii moisen käy-
töksen [8]. 

”Monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
henkilöt lakkaavat olemasta, kun kulttuu-
rien kunnioittamisessa on liian kova hin-
ku. Jos muslimiyhteisöille annetaan liikaa 
sisäisiä vapauksia, niiden yksilöiltä katoa-
vat perusoikeudet”, hän kommentoi.

”TOISAALTA HOUKUTTELEE ajatella, 
että länsimainen yhteiskunta saa, mitä 
ansaitsee”, Halla-aho vastaa aiheesta 
esitettyyn kysymykseen. ”Voi olla, että 
arvokkaimmat saavutuksemme pitävät 
itsessään sisällään tuhon siemenen.”

”Individualistisessa kulttuurissa ei ole 
puolustuskyvylle tärkeää ryhmätietoisuut-
ta, kun uskonnottomat ja perhettä halvek-
sivat ihmiset eivät koe vastuuta minkään 

itseään suuremman edessä. Ihmisoike-
uksien piti suojella yksilöä valtion mieli-
vallalta, mutta ne suojelevatkin rikollisia 
oikeudelta”, Halla-aho jatkaa pohdintaa.

Tulevaisuudesta internet-kirjoittaja 
muistuttaa, että islam on ottamassa val-
taa kovaa vauhtia, vaikka yhteiskuntarau-
ha ei järkkyisikään kaikkialla.

”Pelkkä demografinen kehitys johtaa 
väistämättä siihen, että monissa maissa, 
kuten Ruotsissa ja Ranskassa, on musli-
mienemmistö tämän vuosisadan aikana 
– jopa niin pian kuin 2050. Saksassakin 
75 % vauvoista syntyy muslimiperheisiin 
[8]”, Halla-aho alleviivaa.

”Vaihtoehtomme ovat sota ja tuhou-
tuminen. Meille ei ole annettu mahdolli-
suutta valita rauhaa”, hän tiivistää syn-
kän kohtalon.

Tuomas Kangasniemi

”Vastapuoli tulisi kohdata kuin aikuiset ihmiset. Heiltä pitää 
vaatia vastuu omista teoistaan sen sijaan, että syyllinen on 
aina länsimaalainen, jolla on muka ennakkoasenne.”

[1] 2006 Toronto terrorism case; English Wiki-
pedia; http://en.wikipedia.org/wiki/2006_To-
ronto_terrorism_case
[2] Ilta-Sanomat 8.8.2006.
[4] The Daily Telegraph 19.2.2006.
[5] Martens, P.; Holmberg, S.; Crime among 
persons born in Sweden and other countries 
– English summary; julkaisija Ruotsin rikostor-
juntavirasto (Brå) 2005; ISBN 91–38–32228–5 
(ruots. teos)
[6] Helsingin Sanomat 1.2.2006.
[7] Channel 4 15.1.2007.; Undercover Mos-
que; http://video.google.com/videoplay?doci
d=2515587181120245843
[8] Iltalehti.fi 9.4.2007.; http://www.iltalehti.
fi/uutiset/200704095963872_uu.shtml
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Epäpyhä allianssi polki kristityt jalkoihin

”Esimerkiksi luterilainen kirkko on sillä 
tavoin hukassa, että se etsii joka paikas-
ta, ketä voisi miellyttää. Se on vähän kuin 
vasemmisto Neuvostoliiton kaatumisen 
jälkeen: oma sanoma on kadoksissa.”

MEDIASSA JA YLIOPISTOmaailmassa 
ääntä pitävä ”älymystö” saakin Halla-
aholta pahimmat loat niskaansa. Hänen 
mielestään on omituista, että kolmannen 
maailman siirtolaisissa kiehtovimpina pi-
detään juuri sellaisia ominaisuuksia, joita 
humanistit itse ovat yrittäneet juuria koti-
maastansa pois.

”Esimerkkejä ovat voimakas uskonnol-
lisuus, yhtenäinen perhe sekä naisten 
pukeutumisen rajoitukset”, Halla-aho 
huokaa. ”Kaikkein käsittämättömintä 
onkin, että islamin suurimmat ymmärtä-
jät ovat usein sapelihammasfeministejä. 
Kristityt valkoihoiset heterot ovat heidän 
mielestään sortajia, mutta muslimimie-
het eivät.”

”Kristittyjen ja äärioikeiston väkivallan-
tekoja on myös hyvin vähän, vaikka niitä 
kuulemma on kaikkialla. Tosielämässä 
kaupunkeja tuhoavat islaminuskoiset, 
kuten keväällä Malmössä [9], sekä va-
semmistolaiset huligaanit. Viimeksi kesä-
kuussa loukkaantui satoja, kun anarkistit 
mellakoivat Rostockissa.”

”Ainoa yhdistävä tekijä vasemmiston ja 
islamin välillä tuntuukin olevan periaat-
teellinen viha kristittyjä ja juutalaisia koh-
taan”, Halla-aho lopettaa.

             Tuomas Kangasniemi

[9] Aftonbladet.se 17.4.2007.;http://
www.aftonbladet.se/vss/malmo/story/ 
0,2789,1047045,00.html

ITSENSÄ JUSSI HALLA-AHO mieltää 
maalliseksi, sekulaariksi, kristityksi. ”Kris-
tinusko vaikuttaa kaikessa siihen, miten 
yhteiskuntamme toimii ja miten itse ajat-
telen, vaikka varsinaista jumalasuhdetta 
minulla ei olekaan.”

”Toisaalta islam-kritiikin yhteydessä ha-
luan välttää ’kristitty’-sanan käyttöä, jos 
henkilöllä ei ole todellista vakaumusta”, 
hän jatkaa. ”Muuten saadaan helposti 
luotua vaikutelma, että islamin ja länsi-
maiden välillä on menossa kahden us-
konnon kilpailu.”

”Siitä ei missään tapauksessa ole kyse. 
Sotaa käydään maallisen yhteiskunnan ja 
uskonnollisen militarismin välillä.”

PERINTEISILLÄ KRISTITYILLÄ on myös 
sellaisia näkemyksiä, joista Halla-aho ei 
ole samaa mieltä. Hän kuitenkaan ei pidä 

kristillistä fundamentalismia mainitta-
vana uhkana.

”Kristinuskossa ja juutalaisuu-
dessa on mielestäni taantumuk-

sellisia oppeja, mutta niiden 
kannattajat eivät harjoita 

massaluontoista ideologista 
väkivaltaa. Heitä voi myös 
kritisoida, jopa herjata, 
koska kaikki tietävät, että 
he eivät leikkaa kurkkuja 

auki pahastuessaan.”
Sympatiansa Hal-

la-aho tunnustaakin 
antavansa ennemmin 
konservatiivi-uskoville 
kuin liberaaleille, jotka 

polkevat omia 
arvojaan 
samassa 
joukossa 

vasemmis-
tohumanistien kanssa.
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KUOLEMA ON nykyihmiselle tabu. Sitä pelätään ja 
kammoksutaan yli kaiken. Jos joku tapetaan, asiasta 
tehdään tarkka tutkimus, minkä jälkeen hyvin todennä-
köisesti syyllinen laitetaan vankilaan. Näin ei ole ollut 
kautta aikojen eikä kaikkialla.

SIVISTYNEESSÄ Rooman valtakunnassa oli tapa-
na ripustaa rikolliset, mukaan lukien varkaat, roikku-
maan ristille jossa he kituivat päiväkausia kaupunkien 
porttien edessä. Teloituspuuhun oli usein kiinnitetty 
kirjoitus, jossa kerrottiin mistä lainrikkoja oli tuomit-
tu. Rooma teloitti myös kapinoivia kansoja viimeiseen 
henkeen esimerkiksi muille.

Antiikin muut korkeat sivilisaatiot – Egypti [1], Kreik-
ka [2], Persia [3], Assyria [4], Babylonia, Kiina – kaikki 
tuhosivat sodissa hävinneitä kansoja ja teloittivat van-
keja erittäin julmasti. Alkukantaiset heimotkin harrasti-
vat aina silloin tällöin vieraiden heimojen tuhoamista.

Euroopassa muun muassa saksalaiset ritarit teuras-
tivat liiviläisen kansan melko totaalisesti 1300-luvulla 
[5]. Hävinneiden massamurhat jäivät harvinaisemmik-
si länsimaisessa kulttuurissa vasta 1800- ja 1900-lu-
vuilla.

TÄNÄ PÄIVÄNÄ me saamme elää turvallisessa kult-
tuurissa ja turvallisessa maassa. Meidän on vaikea kä-
sittää, mitä ihmiset ovat kautta aikojen saaneet kestää 
toisiltansa päivittäin, ja millaisessa väkivallan ilmapii-
rissä he ovat eläneet ja monet elävät tänäkin päivänä.

Tänä päivänä? Niin, jos kulttuurilla ei ole ollut mitään 
erityistä syytä muuttua, niin miksi se olisi muuttunut?

Esimerkiksi islamilaisessa maailmassa Sudanissa ja 
Indonesiassa tapetaan kristittyjä islamin oppien mu-
kaan pyhässä sodassa tuhansittain vuodessa [6].

Sudanissa tyttöjä joukkoraiskataan ja heidän rin-
tansa leikataan irti, ja haavoittuneet jätetään kadulle 
vuotamaan kuiviin. [7] He olivat vastanneet kieltävästi 
kysymykseen ”oletko muslimi”.

Pohjois-Korean kommunistihallinnolle palautettu-
jen loikkareiden kohtalo ei ole paljoakaan parempi. 
Heidät sidotaan piikkilangalla ja pahoinpidellään sen 
verran pahasti, että kiinalaiset rajavartijat kokevat sen 
harvinaisen julmaksi. Kiinakaan ei ole mikään ihmis-
oikeuksien mallimaa, eivätkä rajavartijat ole mitään 
partiopoikia.

”KAUHEATA MITENKÄ kaikkea tuota pahaa voi vie-
lä tänä päivänä tapahtua?” sanotaan. ”Eikö ihmisissä 
ole inhimillisyyttä sen vertaa, että tuollaista ei pääsisi 
tapahtumaan suuressa mittakaavassa?”

Oikea vastaus kysymyksiin on että ei ole. Ihmisessä 
on riittävästi julmuutta ja pahuutta kaikkiin julmuuk-
siin, jos sitä ei kukaan estä. Saati sitten jos kuuluu or-
ganisaation, joka kertoo päivittäin, että jonkin toisen 
ryhmän kiduttaminen, pahoinpitely ja tappaminen on 
hyvä juttu.

Tällaisia järjestöjä suorastaan kukkii islamilaisessa 
maailmassa, ja enemmistö muslimeista antaa hiljai-
sen hyväksynnän tavalla tai toisella, koska he toimivat 
islamin oppien mukaisesti pyhässä sodassa. Samoin 
on ollut eräässä kommunistisessa valtiossa, joka ko-
ettaa kitkeä kaiken väärän opin pois, maassa jossa on 
tuhansien vuosien kokemukset hirmuhallinnoista ja 
väkivallalla hallitsemisessa.

ENTÄPÄ KRISTITTYJEN hirmutyöt? Toki kristinus-
koakin on käytetty historian aikana täysin samoin kun 
islamia tänä päivänä: politiikan työkaluna ja henkilö-
kohtaisen vallan välineenä.

Mutta tämä ei ole sen mukaista, miten Raamattu vel-
voittaa kristittyjä toimimaan. Toisin on Koraanissa, jos-
sa toistuvasti käsketään surmaamaan vääräuskoisia.

Jeesus totesi: ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähim-
mäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon 
teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainooji-
enne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.” 
(Matt. 5:43) 

Kaikki aatesuunnat sanovat, että omille tulee osoit-
taa rakkautta, mutta suhtautumisessa viholliseen tu-
lee vastaan ero kristinuskon ja muiden ideologioiden 
välillä. Tosin mainittakoon, että ihmiset voivat kutsua 
kristinuskoksi jotain, mikä on hyvin kaukana siitä.

TURKISSA TEURASTETTIIN  huhtikuussa kolme 
kristittyä [8] kaivamalla heidän sisuskalunsa ulos [9] ja 
pilkkomalla ne uhrien vielä katsellessa. Kaverit näkivät 
toisensa ja sen, että koko tilanne videoitiin.

Mitä paikalliset kristityt pyysivät rukoilemaan vetoo-
muspostissaan, turvallisiako olosuhteita itselleen? Ei-
vät, vaan kestävyyttä koettelemuksissa.

Kun kristittyjä tapettiin muinoin Roomassa, heille tar-
jottiin mahdollisuutta uhrata Pantheonin jumalille ja si-
ten todistaa olevansa kunnollisia Rooman kansalaisia. 
Monet valitsivat tunnustavansa ennemmin Jeesuksen 
herrakseen, ja siten he päätyivät teloitettavaksi.

ROOMAN HALLINTO vainosi kristittyjä, tappoi heitä 
tuhansittain, mutta kristityt rakastivat ihmisiä ja joh-
dattivat heitä uskoon. Vainojen alkaessa 60-luvulla 
kristinusko oli valtakunnan kokoon nähden mitätön, 

who cares?
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mutta niiden päättyessä 250 vuotta myöhemmin 
10 prosenttia roomalaisista oli kristittyjä [10]. Kaksi 
sukupolvea sen jälkeen kristinusko julistettiin valtio-
nuskonnoksi.

Indonesiassa sadat tuhannet muslimit kääntyvät 
kristityiksi keskellä vainoja, joissa tuhansia kristittyjä 
on tapettu. Iranissa muslimeja on tullut kristityiksi 
tuhansittain [11].

Yhtä aikaa kun islam kasvattaa valtaansa länsi-
maissa, islamilaisessa maailmassa Jeesus kutsuu 
ihmisiä luokseen.

MIKÄ ON se voima joka kutsuu ihmisiä uskoon, 
jossa voi joutua kuolemaan vakaumuksensa tähden 
– ilman, että toisia vastaan taistellaan? Mikä on se 
voima, joka saa ihmisen tunnustautumaan Jeesuk-
sen omaksi ja voittamaan rakkautta osoittaen sieluja 
Herralleen tilanteissa, joissa tämän tekeminen tietää 
varmaa kuolemaa?

Se on voima, jonka suurin osa länsimaiden kristi-
tyistä on kadottanut pehmustetussa maailmassaan: 
se on usko. Raamattu määrittelee uskon olevan ”luja 
luottamus siihen mikä toivotaan, ojentautuminen sen 
mukaan mikä ei näy” (Hepr. 11:1, 1938 käännös).

Tämä usko kohdistuu Jumalaan, joka voi tehdä 
mitä haluaa. Se on luottamusta Kaikkivaltiaaseen, 
joka antaa seuraajilleen iankaikkisen elämän, sekä 
sellaisen ympäristöstä riippumattoman rauhan, jon-
ka vain Jumala voi antaa ihmisen sisimpään.

Jouni Osmala

[1] Saifullah, M.; Karin, E.; Abdullah, D.; Crucifixion or 
‘crucifixion’ in ancient Egypt?; http://www.islamic-aware-
ness.org/Quran/Contrad/External/crucify.html
[2] Crucifixion; English Wikipedia; http://en.wikipedia.
org/wiki/Crucifixion
[3] Linn, H. A.; Crucifixion in the Ancient World; http://
www.orlutheran.com/html/crucify.html
[4] Impalement; English Wikipedia; http://en.wikipedia.
org/wiki/Impalement
[5] Rambaud, A.; The Livonian knights: conquest of the 
Baltic provinces by Germans; http://www.shsu.edu/~his_
ncp/Ramliv.html 
[6] World Net Daily 20.12.2001.; http://www.worldnetdai-
ly.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=25762
[7] World Net Daily 4.3.2002.; http://www.worldnetdaily.
com/news/article.asp?ARTICLE_ID=26672
[8] BBC News 18.4.2007.; http://news.bbc.co.uk/2/hi/eu-
rope/6568911.stm
[9] Worthy News 27.4.2007.; http://www.worthynews.
com/christian/turkish-believers-satanically-tortured-befo-
re-being-killed/
[10] Smitha, F. E.; Rome’s Christian emperors, to 410 CE; 
julkaisussa Macro History; http://www.fsmitha.com/h1/
ch24.htm
[11] anon.; What is God doing in Iran; http://www.backto-
jerusalem.com/News%20from%20the%20Front%20Lines/
Iran.htm
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RAAMATUN TULKINTA on usein vah-
vasti poliittinen urheilulaji. Kaikkein po-
liittisimmillaan se on, kun lukija ei usko 
kirjasta kuin itse etukäteen valikoimansa 
osat, ja yrittää lähinnä osoittaa kristityille, 
että näiden tulisi elää hänen puolueohjel-
mansa mukaan.

Tällä hetkellä vallassa ovat vasemmis-
tolaiset tulkinnat – erityisesti Uudesta 

Testamentista. Ankara 
verotus ja valtion kontrolli 
taloudesta nähdään suori-
na seurauksina siitä, että 

Apostolien tekojen mukaan 
Jerusalemin alkuseurakunta 

eli yhteistaloudessa. Jopa Neu-
vostoliittoa on perusteltu tarkoi-

tusta varten keksityllä ”marxilai-
sella Jeesuksella”.
Kaikki eivät toki laajenna vapaa-

ehtoisen yhteisön kontekstia koskemaan 
väkisin koko yhteiskuntaa. Silti hyvin lu-
kuisten ihmisten mukaan Raamattu esit-
tää perimmäisenä talousihanteenaan yh-
teisomistuksen, kommunismin.

TEOLOGI RISTO URO kuitenkin esittää 
kirjoituksessaan Köyhät ja syrjäytyneet 
Uuden Testamentin maailmassa [1a], että 
perusteet ajatukselle ovat heikot. Hän ei 
kiistä Jerusalemin tilannetta, mutta huo-
mauttaa, että muut kristityt Raamatun 
aikaan eivät eläneet lainkaan samalla 
tavalla.

Uro korostaa, että UT:n merkittävin in-
himillinen opettaja Paavali ei kehota mis-
sään vaiheessa yhteistalouteen. ”Tämän 
kirjeissä ei ole mainintoja siitä, että yh-
teisön jäsenet olisivat luovuttaneet omai-
suutensa yhteiseen kassaan. Itse asiassa 
Paavali määrää muita seurakuntia avus-
tamaan nimenomaan Jerusalemin köyhiä 
(mm. Room. 15:25–27, 1.Kor. 16:1–4)”, 
Uro sanoo tekstissään.

Päinvastoin Paavalin kirjeissä tulee 
esille kohtuuteen ja tarpeeseen perus-
tuva köyhien auttaminen (esim. 2.Kor. 
8:1–15) ja toisaalta omillansa toimeen 
tulo (2.Kor. 11:7–11).

Myös UT:n ymmärtäminen vasemmis-
tolaisemmaksi kuin VT on Uron mukaan 
väärinkäsitys. Almut korostuvat hänen 
mukaansa juuri Vanhassa Testamentissa, 
jota humanistinen yliopistoväki hyljeksii 
brutaalina ja alkukantaisena.

”Kreikkalais-roomalaisilla kirjoittajilla ei 
ole samaa yhteiskunnallista saarnaa kuin 
israelilaisilla profeetoilla”, hän kommen-
toi. Esimerkkejä tarjoavat Aamos, Jesaja, 

Jeremia ja Miika.

JERUSALEMIN SEURA-
KUNTA vaikuttaa myös 
Paavalin kirjeiden ulkopuo-
lella hyvin köyhältä. Ainakin 

se on ollut sitä osan apostoli-
sesta ajasta (Ap.t. 11:27–30). 

Uron kanssa samassa kokoo-
mateoksessa [1] kirjoittava Sa-

kari Häkkinen [1b] tulkitseekin 
seurakuntalaisten velvollisuudeksi 

muodostunutta omaisuu-
denjakoa olosuhteiden pa-
kosta tehtynä ratkaisuna.

Tapahtumat saattavat 
hänen mielestään liittyä 
spesifisesti vuosien 47–48 

Paavali, 

Paavali ei määrännyt missään 
vaiheessa kristittyjä luovut-
tamaan varojaan yhteiseen 
kassaan, vaan avustamaan 
Jerusalemin köyhiä.

paha
porvari

kuvat: Tuomas Kangasniemi��



KOMMUNISMI ei ollut Risto Uron ja Sa-
kari Häkkisen mukaan kristillisten opetta-
jien yleispätevä määräys, vaikkakin toiset 
heistä ihannoivat sitä. Teekkari ja teologi-
an opiskelija Jaripekka Juhala pitää näitä 
päätelmiä ”äärimmäisen uskottavina”.

”Köyhät olivat Luukkaalle aina läheinen 
aihe. On todella vakavasti otettava pointti, 
että hän on esittänyt seurakunnan talou-
den hieman idealisoidusti”, Juhala perus-
telee.

Paavalin kirjoituksissa on hänen mieles-
tään selvää, että raha ei ole tärkein asia. 
”Paavali keskittyy siihen, että Jeesukseen 
uskovat on pelastettu armon tähden, mut-
ta kristityn vapautta ei saa käyttää synnin 
tekoon.”

Raamattuunsa luottavan teologiopiske-
lijan mielestä eksegetiikan teoksia pitää 
kuitenkin lukea silmät auki. ”Noin esimer-
kiksi, Uro väittää osaa Paavalin kirjeistä 

”Talousjärjestelmästä
ei ole ehdotonta käskyä”

nälänhätään Juudeassa, jonka mainitsee 
historioitsija Josefuksen lisäksi Luukas 
Apostolien teoissa (viittaus yllä).

”Muissa kohdin Luukas ei sano mitään 
köyhyydestä. Sen sijaan hän esittää ko-
rostetun ihanteellisesti ratkaisun ongel-
maan (Ap.t. 2:42–47, 4:32¬–37) ”, Häkki-
nen toteaa. ”Kertomus Barnabaasta (Ap.
t. 4:36–37) osoittaa myös, että joissakin 
tilanteissa yhteiseen kassaan lahjoittami-
nen oli täysin vapaaehtoista.”

Vaikka Raamattu kertoo Jerusalemissa 
olleen myös rikkaita kristittyjä, Häkkisen 
ja Uron mielestä ei ole yllättävää, jos seu-
rakunta oli keskimäärin köyhä myös läh-
tökohdiltaan eikä vain hätätilassa. ”Jee-
suksen seuraan liittyi paljon maattomia, 
kuten kalastajia. Heidän mahdollisuuten-
sa ansaita elanto kaupungissa oli vähäi-
nen”, Häkkinen kirjoittaa.

          Tuomas Kangasniemi

[1] Mäkinen, Virpi (toim.); Lasaruksesta lei-
päjonoihin: Köyhyys kirkon kysyksenä; Atena 
kustannus Oy 2002; ISBN 951–796–269–X
[1a] ss. 22–41; Uro, Risto; Köyhät ja syrjäyty-
neet Uuden Testamentin maailmassa
[1b] ss. 42–65; Häkkinen, Sakari; Juuta-
laiskristillisyyden kaita tie

epäaidoiksi edes viittaamatta perustelui-
hin.” 

”Aihe on kuitenkin kaikkea muuta kuin 
loppuun käsitelty, mutta Helsingin teolo-
gisessa tämä lähtökohta on kuin ylhäältä 
annettu totuus. Englanninkielisessä tutki-
muksessa näkemykset ovat paitsi moni-
puolisempia, myös useimmiten päinvas-
taisia”, Juhala piikittelee.

”Tutkijoilta saa usein hyviä ajatuksia, 
kunhan osaa suodattaa pois aiheettoman 
Raamatun repimisen ja henkilöiden omat 
mieltymykset, jotka ovat yleensä hyvin li-
beraaleja”, hän jatkaa.

EDES JEESUKSEN vasemmistolaisuu-
desta Juhala ei innostu. ”Tiedän vain 
yhden jakeen (Luuk. 12:33), jonka voi 
tulkita yleiseksi ohjeeksi antaa kaikki 
omaisuutensa köyhille”, hän kuittaa.

”Pointti Jeesuksella tuntuu olevan, että 

mammonaa ei tule tavoitella eikä sydän-
tänsä saa sitoa siihen. Tämä tulee esille 
rikkaan nuorukaisen kanssa (mm. Matt. 
19:16–26) ja useasti muutenkin (mm. 
Matt. 6:19–21, Luuk. 12:21, 16:13).”

Juhala ei silti väitä, että Raamattu vas-
tustaisi yhteisomistusta, vaikkei se siihen 
komennakaan. Hän mainitsee Jeesuksen 
ja opetuslapset tapauksena, jolla oli yhtei-
set varat (Joh. 12:6).

”Monia ihmisiä viehättää etsiä kaikesta 
ehdoton sääntö. Raamatussa on paljon 
absoluuttisia käskyjä – Jumalan palvele-
misesta, varastamisesta ja seksuaalimo-
raalista, jos esimerkkejä haetaan – mutta 
talousjärjestelmästä sellaista ei ole”, Ju-
hala summaa.

Tuomas Kangasniemi

��



”VAIN JUMALAAN voin luottaa, enkä 
muuta enää haluakaan”, sanoo Riina, 
29. ”Turvani elämässä ja ihmissuhteissa 
kumpuaa Jeesuksen tuntemisesta. Onhan 
hänellä hyvä tahto ja tarkoitus lastensa 
elämässä. Tämän ymmärtäminen on kyllä 
ollut minulle mielettömän vaikeaa.”

Tänä keväänä Riina valmistui vihdoin 
toiveammattiinsa, vaikka vuosi takaperin 
hän makasi sairaalassa itsemurhayrityksen 
seurauksena yhteensä kuukausia – ensin 
teholla ja sitten psykiatrisella osastolla. 

”Tulin uskoon viitisen vuotta sitten, 
mutta käytännössä takkusin Jumalan 
edessä rajusti ja usein. Jeesuksen seuraa-
minen on hänen tahtonsa valitsemista 
päivittäin. Siinä on opeteltavaa koko elä-
mäksi”, hän pohjustaa kertomustaan, jossa 
synkät käänteet vain seurasivat toisiaan.

PIKKULAPSENA Riina oli kuitenkin 
kääntynyt Jumalan puoleen, ennen kuin 
luopui noin kuudentoista ikäisenä. ”Ne-
livuotiaana menin pyhäkouluun. Opin 
lausumaan Isä meidän ja Levolle lasken 
Luojani. ”

”Rukoileminen toi turvallisuudentun-
teen. Ymmärsin jopa, että Jumalalle voi 
puhua myös vapaasti: kertoa kuulumisia 
ja kysellä kaikkea”, Riina jatkaa.

Kasvaessa hänen intonsa rukoilla kui-
tenkin väheni – ”olin aika yksin uskoni 
kanssa”, Riina muistelee. Ristiriitoihin 
lapsenuskonsa kanssa tyttö joutui koulus-
sakin, erityisesti biologiantunneilla.

KASVAESSAAN Riina alkoi kokea per-
heensä ilmapiirin ongelmana. ”Oli vakavia 
asioita, joista ei saanut puhua. En voinut 
purkaa pahaa mieltäni.”

Aluksi hän alkoi paeta ahdistusta hu-
malaan. Ensikänni toi hänelle onnen tun-
teen: ”Nyt elän!” Alkoholi liittyi kiinteästi 
hyviin hetkiin.

Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen Rii-
na lähti vaihtoon jenkkeihin. ”Uudet kuvi-
ot näyttivät aluksi lupaavilta: olin suosittu 
koulussani, ja pidin siitä, että persoonal-
liseen pukeutumiseeni kiinnitettiin huo-
miota. Minulla oli monia harrastuksiakin”, 
Riina muistelee.

Vuorovaikutusta kristittyihin ei kuiten-
kaan ollut, ja elämä koulun ja harrastusten 

ympärillä tuntui pinnalliselta. Tyhjyyden 
ja irrallisuuden tunnetta kärjisti kulttuu-
rishokki. Silloin seura vei mukanaan.

”Halusin nähdä maailmaa ja hylkäsin 
tietoisesti Jeesuksen. Juomisen olin oppi-
nut jo Suomessa, mutta Amerikassa sen 
hallinta riistäytyi täysin”, Riina kertoo his-
toriaa, joka vielä tässä vaiheessa kuulostaa 
melko tavalliselta.

 ”Poikaystäväni ja kaverien kanssa aloi-
tin viikonloppukänneillä. Kohta koulun 
merkitys väheni, ja huomasin kiertäväni 
bileitä viikollakin”, Riina jatkaa. ”Pilvi tuli 
osaksi arkea ja elämä keskittyi riekkumi-
seen.”

Loppukuukausina vaihto-opiskelija ei 
jaksanut enää siivota kotonaan ja koulun-
käynti jäi. ”Söin särkylääkkeitä yliannok-
sina saadakseni pahan olon ja syyn toistu-
ville poissaoloilleni.”

SUOMEEN Riina palasi humalassa. Elä-
mä tasapainottui hetkeksi, mutta melko 
näennäisesti. ”Perhettäni repivät ristirii-
dat. Isäni oli rakastunut toiseen naiseen, 
ja eli hurmaansa samassa asunnossa äitini 
kanssa”, Riina purkaa.

Loppuun rämmitty
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Aikuistuvan nuoren oma elämä reistai-
li, mutta hän oli herkkä auttamaan toisia. 
”Vaihdossa olin psykologi isäntäkotini äi-
dille. Suomen-perheen tilanne teki minus-
ta terapeutin myös oikealle äidilleni. Roolia 
oli vaikea rikkoa.”

Kaverisuhteissa suunta oli sama. Riina 
saattoi saada päivittäin kymmenenkin pu-
helua, joissa hän oli terapeutin asemassa. 
”Tapasin ’hoidettaviani’ myös baareissa, 
ja join taas elämääni”, entinen alkoholisti 
kuittaa.

HOLISMIN KYLKIÄISENÄ miessuhteet 
vaihtuivat ja repivät arjen rytmiä. Riinan 
lukio jäi useaksi vuodeksi kesken. ”Välillä 
kävin töissä, mutta siihenkin liittyi alkoho-
li. Ryyppäsimme suunnilleen työporukalla 
– joskus aamusta alkaen.”

”Hyvää tahtia vaihtuviin seurusteluihin 
mahtui useampi vahinkoraskaus. Minut 
painostettiin abortteihin, jotka olivat hen-
kisesti lamaannuttavia”, Riina huokaa.

Sekasorron keskellä Riina läpäisi lopulta 
ylioppilaskirjoitukset. Juomista oli kuiten-
kin vaikea lopettaa, sillä kaveripiiri oli al-
koholisoitunut.

”Töiden jälkeen tuttavani juotti minua 
maksutta räkälässään. Yhdellä miesystäväl-
läni oli toinen nainen ja lapsi tämän kanssa”, 
Riina sanoo. Hänen mielenterveytensä ei 
enää kestänyt, eivätkä lääkkeet ja psykote-

rapia auttaneet. ”Sain paniikkikohtauksia, 
ja potkut töistä juomisen takia”, hän sanoo. 

”ETSIN SILLOIN elämälleni merkitystä. 
Poltin taas pilveä, ja aloin ennustaa kädes-
tä ja korteista. Astrologia ja noituus kieh-
toivat, pelasin spiritismiä ja esittelin itseni 
noidaksi.”

”Samoihin aikoihin Jehovan todistajat 
alkoivat käydä ovellani, ja mietin, olivatko 
he vastaus rukouksiin. Keskustelin hei-
dän kanssaan, sillä Raamattu kiinnosti. He 
kuitenkin kielsivät lukemasta Uutta Testa-
menttia”, Riina hymähtää. 

Saarnaajat kävivät lopulta painostaviksi. 
”Kun en halunnut päästä vieraita sisälle, he 
tulivat väkisin. Uhkasin poliiseilla, ja jutte-
lut loppuivat siihen.”

”Erään kerran istuin taas kotonani Dia-
pam-levyjen ja pulloröykkiöiden seurassa, 
kun uskova veljeni tuli ystävänsä kanssa 
käymään. Halusin muutosta. He rukoilivat 
puolestani, ja tulin uskoon”, Riina yksinker-
taistaa ratkaisevan illan tapahtumat.

”Tyhjensin saman tien pullot viemäriin. 
Jatkuvan viinanhimon tilalle tuli halu lukea 
Raamattua ja opetella tuntemaan Juma-
laa.”

TASAPAINOSSA nuoren kristityn elämä 
ei silti ollut. ”Käytin vahvoja mielialalääk-
keitä”, Riina tunnustaa. ”Pitkän raittiin 

jakson jälkeen sain psykoosin ja päädyin 
hoitoon.”

Mielisairaalasta päästyään Riina alkoi 
taas seurustella. Poikaystävä tulikin uskoon 
ja parin piti mennä naimisiin, mutta ravin-
tolamaailma oli molemmille entuudestaan 
tuttu. Se imaisi heidät pian takaisin.

Satunnaiset illat ryöpsähtivät ryyppy-
putkiksi, joista viimeinen päätyi Riinan 
pahoinpitelyyn. ”Hakattuna pyjamassa pa-
kenin poikaystävääni pakkaseen. Tappouh-
kaus ja pahoinpitely päätyivät oikeuteen 
– minä takaisin mielisairaalaan.” 

Riina vietti klinikalla kuukausia lääke-
tokkurassa, mutta ystävystyi sielläkin ih-
misiin. He olivat enimmäkseen moniongel-
maisia, mutta tasapainoisempiin ystäviin 
kävi kaipuu.

”’Kunnollisia’ uskovia kohtaan koin 
alemmuuden tunnetta. Sairaalasta pääs-
tyäni juominen jatkui. Aloin viillellä käsiä-
ni lasinsirpaleilla. Kivusta sain tyydytystä: 
paha olo purkautui hetkeksi.” 

”ITSEMURHA pyöri päässä”, Riina tök-
säyttää. Hän otti yliannostuksen lääkkeitä 
monta kertaa. Viimeisellä kerralla hän ha-
lusi varmistaa, että kuolee. ”Ennen tajun-
nan menetystä kuolema ja helvetti alkoivat 
yhtäkkiä pelottaa”, hän kuitenkin kavahtaa.
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Tervepä vain Reijo! Nähdäkseni vastaus on kyllä – näin se menee. Si-
teeraamasi kirjoittajan motiiveina näyttävät tosin olevan pilkanteko 
ja rikkiviisastelu, ja sen perusteella, mitä lähettämäsi linkin takana 
lukee, laskentaperuste on paikoin summittainen. Periaate hänellä on 
silti oikein.

Bloginpitäjä toteaa samalla, että Saatana ei tappanut Raamatussa 
ketään ilman Jumalan suostumusta, ja myöhemmin hän lisää, että 
epäsuorasti Jumala on vastuussa paljon suuremmastakin määrästä 
kuolemia. Näissäkin asioissa kirjoittaja on oikeassa.

En kuitenkaan huomaa suurta syytä valittaa. ”Älä tapa” on käsky, 
joka on annettu ihmisille ja mahdollisesti muillekin luoduille, kuten 
enkeleille. Se ei sido lain laatijaa eli Jumalaa: hän voi katsoa parhaak-
si antaa ihmisen kuolla, eikä tee väärin. Asianlaita häiritsee monia, 
mutta paha kyllä en voi muuttaa tilannetta heidän edukseen.

Voimme miettiä myös omaa moraaliamme. Ihmiset eivät yleensä 
tapa toisiaan kevytmielisesti, mutta vialliset tuotteet – ihmisen luo-
mukset – vedetään resurssien salliessa pois markkinoilta. Jos autossa 
on rikkinäinen moottori, se korjataan tai romutetaan. Jos kiintolevy 
hävittää käyttäjänsä tiedot, se heitetään roskiin, eikä kukaan kysele, 
tuntuiko tietokoneesta pahalta.

Juuri tästä on kyse Jumalan ja ihmisten välillä. Pitkin historiaa ih-
miset ovat oivaltaneet nykyistä paremmin, että Luojan rangaistessa 
heitä vika ainakin saattaa olla heissä itsessään. Jos olemme ”corrupt”, 
kuten kiintolevy, emmekä käyttäydy ohjeiden mukaan, Taivaallinen 
Tuotekehittelijä saattaa ottaa omat luomuksensa yllättäen pois.

Länsimaisessa kulttuurissa, jossa kaikki lähtee ihmisen mittapuus-
ta, tämän älyäminen on vaikeaa. Jos Luoja on ankara, ihmiset eivät 
etsi parannusta, vaan vihoittelevat taivasta kohden. ”Mikä vika sinus-
sa Jumala on, kun olet tuollainen sadisti?!”

 Terveisin Pate

PS. Jossain määrin hyödyllistä lienee oivaltaa myös se, että kristilli-
sen katsannon mukaan Jumala on lopun viimeksi vastuussa kaikesta, 
niin syntymistä kuin kuolemistakin. Luotujen ihmisten määräksi 
koko historian aikana on arvioitu noin 60 miljardia.

Hei, Pate! Selailin tuossa nettiä ja löysin yhden mie-
lenkiintoisen blogin. Sen kirjoittaja oli laskenut, että 
Raamatussa Jumala tappoi kaksi miljoonaa ihmistä, 
mutta Saatana vain 10. Noinko se tosiaan menee? 

 Terveisin Reijo

Pate Profeetan palsta”Mietin, mihin päädyn kuoltuani, sillä us-
koin kyllä Jumalaan, taivaaseen ja kadotukseen. 
Öisellä pihalla huusin Jumalaa. Lupasin Jee-
sukselle koko elämäni, jos hän pelastaisi minut 
varmalta kuolemalta. Enempää en muista.”

VELI OLI nähnyt Riinan parvekkeelta. Hän 
itki ja katseli elotonta siskoaan ambulanssin 
valovälkkeessä. Riina sai sähköshokkeja. Elvy-
tys kesti puoli tuntia.

”Hengityskoneessa herätessäni olin varma, 
että Jeesus rakastaa minua. Vaikka toipuminen 
on ollut rankka prosessi, huomaan elämäni to-
siaan muuttuneen.”

Sairaalahoidon päätyttyä Riinan maail-
maan on tullut viimeinkin pysyvä positiivinen 
käänne. Hän sai asunnon ja onnistui käymään 
koulunsa ja työharjoittelun loppuun. Ammat-
tipaperit ovat ilo, mutta myös elämän uusi 
”tuntematon”.

Korvaamaton ero menneisiin vuosiin on ol-
lut seurakunnan tuki. Aiemmin Riina oli vie-
raillut kristittyjen luona, mutta ei sitoutunut 
heihin. ”Seurakunnassa olen saanut palvella 
lahjoillani musiikin ja näyttelemisen kautta”, 
hän sanoo. 

”Seksisuhteesta toiseen ajautuminen ei hou-
kuttele”, Riina huomauttaa. Hänen vanhempi-
ensakin asiat ovat tasapainoisemmat, vaikka he 
erosivat. ”Äiti tuli uskoon.”

”IHME OMASSA elämässäni on vahvistanut 
uskoani, että Jumalan voi muuttaa katastrofit 
voitoksi. Silti menneisyyttä miettiessä tulee 
joskus pelko takaisin lipumisesta”, pohjalta 
noussut Riina pohtii.

”Kipeistä muistoistani olen voinut ammen-
taa kokemusta vastaavissa elämän tilanteissa 
kamppailevien ihmisten kanssa keskustellessa. 
Rakkaiden ihmisten ongelmat tekevät välillä 
surulliseksi, mutta olen päässyt toivottomuu-
desta.”

”Ihmisiä kohdatessa haluan kertoa heille, 
että kääntymys Jumalan puoleen alkaa vaikut-
taa välittömästi – nykyhetkestä riippumatta”, 
hän lopettaa.

Mia Pajunen
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RAHAN SYNTY on markkinoiden ilmiö, 
jossa joitakin tuotteita aletaan ottaa 
vaihtokaupassa vastaan niiden jälkimark-
kinakelpoisuuden vuoksi, ei siksi, että 
tarvittaisiin niitä omaan käyttöön. Jo hei-
moyhteiskunnassa tarvittiin naimakaup-
pojen järjestämiseen ja ulkopuolisten 
kanssa tapahtuvaan vaihdantaan rahaa 
[1]. 

Sen varhaiset muodot riippuivat käy-
tettävissä olevasta teknologiasta, mutta 
myöhemmin rahaksi vakiintui poikkeuk-
setta jokin metalli. Näistä pysyvään käyt-
töön jäivät hopea ja kulta. 

METALLIEN VAKIINTUMISEEN on 
useita syitä. Vapailla markkinoilla rahaksi 
kelpaavan hyödykkeen tulee olla haluttua 
ja harvinaista, ja sitä täytyy olla helppo 
käyttää vaihdon välineenä. Sen vuoksi 
on tärkeää, että se on riittävän arvokas-
ta suhteessa painoonsa, kestää jatkuvaa 
fyysistä käyttöä ja että aitous voidaan hel-
posti todeta.

Edelleen hyödykkeen jakaminen osiin 
ei saa tuhota sen arvoa, koska vaihtora-
haa pitää antaa. Ostovoiman on säilyttävä 
vakaana, eli arvo ei saa pudota eikä olla 
riippuvainen kenenkään päätöksistä. Ma-
teriaalin itsensä tulee kestää ajan ham-
masta, mielellään ikuisesti.

Tällainen hyödyke ottaa vapailla mark-
kinoilla rahan aseman automaattisesti, 
ilman keskuspankkia tai hallitusta.

ANTIIKIN ROOMASSA keskushallin-
to saavutti laajuuden, jossa se saattoi 
väärinkäyttää asemaansa vaihdannan 
helpottajana. Rooma oli alkanut leimata 
hopeaa määräpainoisiksi kolikoiksi, jotta 
kauppahinnan maksu olisi nopeampaa ja 
väärän rahan käyttö vaikeampaa.

Meidän ajanlaskumme puolelle tulta-
essa valtakunnan menot alkoivat kasvaa 

voimakkaasti. Taustalla 
olivat hyvinvointiohjelmat, 
kuten ilmaisen leivän ja myö-
hemmin lihan ja viininkin jako. 
Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 
subventiot (gladiaattoriareenat, kylpy-
lät) sekä armeijan kasvavat kustannukset 
aiheuttivat painetta valtionkassaan.

Suorien verojen korottamisen sijasta 
keisarit alensivat lyötyjen rahojen ho-
peapitoisuutta. Samalla vaadittiin, että 
vähempiarvoiset kolikot tulee hyväksyä 
kaupassa kuten aidot.

Seuraus oli tietenkin, että kukaan ei 
enää halunnut luopua hyvistä rahoistaan 
ja vain huonot kiersivät. Kun konsti ei tep-
sinyt, hopeapitoisuutta alennettiin lisää. 
Tavaroiden hinnat nousivat suhteessa ra-
hayksikköön, vaikka pysyivätkin samana 
suhteessa hopeaan.

Noin 100 vuoden kuluessa rahanleik-
kaamisen aloittamisesta kaikki hopea oli 
poistunut kierrosta ja Rooman talous va-
jonnut ensin sosialismiin ja sitten feoda-
lismiin. Talouden romahdettua ei armei-
jaakaan voitu ylläpitää ja Rooma vallattiin 
vuonna 410 [2].

KESTI YLI 1000 VUOTTA, että län-
simaissa rahan historia saattoi jatkua. 
Uudesta maailmasta tuodut arvokkaat 
metallit annettiin pankkiirien huostaan ja 
talletustodistukset kiersivät edustamassa 
rahaa. Kuittia vastaan sai nostaa pankis-
ta sinne tallettamansa metallin.

Pankkijärjestelmän epävakauden, so-
tien ja muiden hyvien syiden varjolla ih-
misten kulta keskitettiin 1900-luvun alku-
puoliskolla keskuspankkien holveihin [3]. 
Vuoteen 1971 asti Yhdysvaltain dollari oli 
sidottu kultaan ja muut valuutat dollariin.

Tuolloin USA ilmoitti, että sillä ei enää 
ole jäljellä paljon kultaa, ja loppujakaan 
ei anneta. Tästä lähtien hallitukset ovat 

määränneet, että palkat ja tuotteet tulee 
maksaa valuutalla, jonka olemus rahana 
on kyseenalainen. Paperisella tai sähköi-
sellä valuutalla ei ole rahan ominaisuuk-
sia, kuten vakaata arvoa, säilyvyyttä tai 
vaikeaa väärennettävyyttä., joskin hyvä 
puoli on, että rahaa voidaan painaa lisää 
ja rahoittaa tarpeellisia ohjelmia tarvitse-
matta kerätä koko summaa veroina. 

Kansalaiset keräsivätkin kierrossa ol-
leet hopeakolikot talteen – Suomessakin 
vuoteen 1969 asti lyödyt markat. Kier-
toon palasivat vain huonot rahat. Hyö-
dykkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti 
ja vääjäämättä: markka 1960-luvulla oli 
kymmenisen kertaa arvokkaampi kuin 
markka nyt – paitsi hopeamarkka, jonka 
vaihtoarvo muihin tuotteisiin on suunnil-
leen sama kuin silloin. 

ROOMASSA kokeilu ei toiminut, mutta 
onneksi olemme nyt viisaampia.

              Risto Pietilä

Kirjoittaja seuraa aktiivisesti maailman-
taloutta, toimii varainhoitajana sekä tuo 
ja myy jalometalleja.

[1] Raamattu, 1.Moos 23–24
[2] Bartlett, Bruce; How excessive government 
killed ancient Rome; http://www.cato.org/
pubs/journal/cjv14n2-7.html
[3] United States Presidential Executive Order 
6102; päiväys 5.4.1933; http://en.wikisource.
org/wiki/Executive_Order_6102
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TUHANNET IHMISET Titanicilla uskoi-
vat olevansa uppoamattomassa laivassa, 
mutta he eivät tietäneet totuutta tilan-
teesta. Se että he uskoivat, ei muuttanut 
totuutta mihinkään.

Jotkut joukosta varmaan uskoivat, että 
mikään laiva ei ole uppoamaton. Kum-
paan tahansa joukkoon he kuuluivatkaan, 
sillä ei ollut väliä. Molemmat hukkuivat 
saman tosiseikan seurauksena, jos eivät 
päässeet pelastusveneisiin.

PALJONKO PAINAA Helsingissä me-
renpinnan tasossa yksi mooli rautaa sillä 
isotooppijakaumalla, joka sillä on maan-
kuoressa? Joku vastaa kysymykseen, että 
kilon, toinen tonnin, kolmas ettei tiedä 
eikä välitäkään.

Neljännen vastaus on gramma ja vii-
dennen 56 grammaa. Joku sanoo, että 
kaikkien käsitys asiasta on oikea, sillä itse 
kullekin hänen oma totuutensa raudan 
painosta on oikea, oli se sitten tonni tai 
gramma.

Se mitä rautamooli painaa, on aika 
selvästi määritelty fakta.  On realistista 
odottaa, että jos tutkitaan samaa näytettä 
samassa paikassa, sen todellinen paino on 
sama riippumatta siitä, mitä ihmiset ajat-
televat siitä.

Jumalan suhteen tilanne on varsin ana-
loginen tämän kysymyksen kanssa. Se 
millainen hän on, on absoluuttinen totuus 
riippumatta ihmisen käsityksestä.

Jumalan säätämät lait ja luonnonlait pi-
tävät sellaisenaan paikkansa riippumatta 
ihmisen ajatuksista siitä millaisia ne ovat. 
Samoin se, mitä hän ajattelee eri asioista, 
on juuri sitä kuin on – riippumatta ihmis-
ten uskosta.

MONET IHMISET kysyvät, miten ihmi-
nen voi oppia tuntemaan Jumalan. Jot-
kut etsivät ja toiset ajattelevat että hänen 
tuntemisensa ei ole mahdollista. Kristin-
uskon vastaus on yksinkertainen: Jumala 
tuntee sinut, ja on halunnut ilmoittaa it-
sensä sinulle.

Nämä ovat olennaisia kysymyksiä pe-
lastuksen kannalta. Totuus ei ole suhteel-
linen, vaan on olemassa yksi totuus riip-
pumatta siitä, mitä ihmiset uskovat. Totta 
on myös, että Jumala on halunnut ilmoit-
taa itsensä ihmisille Raamatun kautta. 
Nämä ovat aksioomia lopulle artikkelille, 
joka selittää sen, mitä Raamattu kertoo 
taivaaseen pääsemisestä.

KUVITTELE IKUISUUS paikassa, jossa 
kukaan ei kuole, mutta jossa valehtelijat, 
varkaat, juoruilijat, raiskaajat ja väkivaltai-
set elävät ja tekevät kaikkea tätä toisilleen 
ja myös sinulle. Kutsuisitko tätä paikkaa 
taivaaksi?

En minäkään. Onneksi kristinuskon 
mukaan taivas ei ole tällainen; se nimit-
täin rajaa ulos ne ihmiset, jotka eivät anna 
itseään puhdistettaviksi pahasta.

Sana synti pitää sisällään kaiken sen 
pahan mitä ihmiset tekevät, ajattelevat, 
ja sanovat. Syntiä ovat valehtelu, varasta-
minen, toisen himoitseminen ja niin edel-
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ta. Mutta se ei jää vain siihen, hänen ve-
rensä puhdistaa kaikesta synnistä, jolloin 
taivaaseen ei viedä syntiä yhtään.

Ihmisen on mahdollista eläessään 
tarttua tähän armahdukseen. Raamattu 
sanoo, että ihminen pelastuu uskomalla 
Jeesukseen. Toisaalta ”sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuk-
sella pelastutaan”. 

Raamatussa puhutaan myös että usko 
ilman tekoja on kuollut. Silti teot eivät 
pysty ihmistä pelastamaan, vaan sen tekee 
Jeesus uskon kautta.

KÄYTÄNNÖSSÄ armahduksen voi ot-
taa vastaan seuraavan rukouksen kaut-
ta. Mahdollista se on muutenkin, mutta 
tämä on esimerkki.

Minä olen syntinen ja tuon eteesi kaik-
ki syntini, taakkani ja kaiken mikä minua 
sitoo. Pese minut puhtaaksi poikasi kalliilla 
verellä, jonka hän vuodatti tähteni. Katkai-
se saatanan kahleet elämässäni. Minun hen-
keni, ruumiini ja sieluni on sinun.

Tahdon elää sinulle täällä maan päällä 
ja aikanaan taivaassa. Tunnustan Jeesus 
sinut herrakseni ja vapahtajakseni. Olen 
nyt uudestisyntynyt Jumalan lapseksi ja 
uskon se Jeesuksen nimessä. Aamen.

RUKOUKSEN JÄLKEEN jotkut ovat 
päässeet hetkessä eroon heitä sitoneista 
synneistä; toisilla se on vuosia kestävä 
prosessi. Kaikki – myös kristityt – sor-
tuvat ajoittain täällä maan päällä syntiin, 
mutta on eri asia hyväksyä lankeemus 
elämässään kuin epäonnistua sen välttä-
misessä.

Jotkut kokevat uskonelämänsä alku-
vaiheessa jotain mullistavaa, mutta use-
ammat eivät. Raamatunkaan mukaan se 
ei ole tärkein juttu: usko ei ole tunteiden 
asia, vaan päätös. Usko ei ole totena pitä-
mistä, vaan päätös.

IHMISEN, JOKA TULEE USKOON, on 
syytä etsiä kristittyjen yhteys jonka avulla 
hän voi kasvaa vakaumuksessaan. Yksinäi-
nen on heikoilla uskonelämässään ja hän 

voi joutua eksyksiin. Uskossa kasvaminen 
on olennainen osa uskossa säilymistä, ku-
ten kylväjävertauksesta voidaan oppia.

Ihmisellä on mahdollisuus turvautua 
uskoontulon jälkeen Jumalan apuun elä-
mässään rukouksella. Yksi suositeltava 
tapa on puhua Jumalalle vähän niin kuin 
puhuisi jollekin kaverille; ei välttämättä 
aivan niin, mutta vähän niin kuin. Pitää 
myös muistaa, että hän tietää kaiken ja 
vastaus voi pyyntöihin olla kyllä, ei tai ei 
vielä. 

Rukouksesta on tarkempia ohjeita Raa-
matussa. Uskoontulleen kannattaakin lu-
kea sitä; sieltä saa hyviä ohjeita ja Jumalan 
lupauksia, joihin voidaan vedota. Monet 
niistä tosin ovat ehdollisia, ja se ehto voi 
lukea toisesta paikkaa Raamattua. 

Ja ennen kaikkea Raamatun kautta op-
pii tuntemaan Jumalaa lisää. Suositeltava 
aloituskohta on Johanneksen evankeliu-
mista eteenpäin, ja Ilmestyskirjan alusta 
hypätään Uuden Testamentin alkuun.

MUISTAKAA, että uskonelämän ei ole 
tarkoitus olla synkkää vaan sen on tar-
koitus tuoda todellista iloa elämään jos 
sitä ei ole on jossakin mahdollisesti jotain 
pielessä. Itselle tuohon apu on tullut Saa-
lem-seurakunnan Fuel-illoista, kun olen 
sitä tarvinnut.

Jouni Osmala

PS. Mahdollisia paikkoja tutustua toisiin 
uskoviin ovat muun muassa seuraavat:

Ristin kilta (http://www.ristinkilta.fi)
Helsingin Kansanlähetys (http://hekl.sekl.fi)
Saalem-seurakunnan nuoret 
(http://www.fuel.fi)
Luther-säätiö (http://www.luthersaatio.com)
Suur-Helsingin seurakunta 
(http://www.suhe.net)

leen. Syntiä on myös se, jos et teet sitä, 
minkä tiedät velvollisuudeksesi.

Raamattua tuntemattomien nykyih-
misten mukaan asiat eivät ole kaikin osin 
näin. Yleisempää on ajatella, että jotkin 
asiat eivät ole syntiä, vaikka ne ovatkin 
sitä. Joistakin asioista taas luullaan, että 
ne ovat kristittyjen mielestä syntiä, vaikka 
he eivät ajattelekaan niin.

Meillä kuitenkin on olemassa Jumala, 
joka on absoluuttinen, joten eiköhän myös 
hänen määritelmänsä synnistä ole se, mitä 
voidaan pitää absoluuttisena mittarina.

IHMINEN VALITSI aikanaan tekevänsä 
syntiä, ja tänä päivänäkin he valitsevat 
päivittäin tekevänsä väärin. Usein kuulee 
selityksiä – en minä tarkoittanut sitä, en 
minä tätä aikonut tehdä, haluaisin lopet-
taa mutten pysty. Juuri tämä on yksi syn-
nin ominaisuus: se vie pidemmälle kuin 
ihminen siihen lähtiessään aikoi. Se sitoo 
ihmisen itseensä ja vie mennessään.

Joskus kun aika koittaa ja ihminen 
kuolee, hän joutuu Jumalan valtaistuimen 
eteen tuomittavaksi. Silloin käydään läpi 
joka ikinen teko ja ajatus, joissa on hän on 
tehnyt väärin. Siinä eivät hyvät teot paina 
paljon.

Mieti esimerkkinä vaikka ylinopeussak-
koja. Vaikka olisit lahjoittanut orpoko-
dille tuhansia, silti saisit sen sakon. Lain 
mukaan sinut tuomitaan, vaikka olisitkin 
tehnyt hyviä tekoja.

Taivas on nimenomaan paikka, jossa 
ei ole syntiä yhtään. Ja ihmiselle on käy-
tännössä mahdotonta pitää itsensä niin 
puhtaana että hän pääsisi sinne. Se vain 
yksinkertaisesti ei onnistu. 

MEIDÄN ONNEKSEMME Jumalan 
edessä on jäljellä yksi vastaus, joka on vii-
me vuosituhannella kadonnut maallisista 
oikeusistuimista, nimittäin sijaiskärsijä. 
Jeesus kärsi ristillä rangaistuksen kaikki-
en synneistä.

Juuri tämä on Raamatun ratkaisu. Ih-
minen on syyllinen, mutta toinen on jo 
kärsinyt rangaistuksen tuomitun puoles-
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Virallisen valtionfeminismin saartoren-
gas maailmanrauhaa uhkaavien konser-
vatiivien ympärillä kiristyy.  Tänä keväänä 
tuleen on joutunut erityisesti luterilainen 
kirkko, ja omaa toimintaansa koskevia 
aloitteita se on tehnyt itsekin.

Muutamat toistaiseksi voimassa olevat 
lakitekniset yksityiskohdat ovat saatta-
neet välillä unohtua, mutta annettakoon 
se anteeksi. Onhan aatteen palo hienoa, 
ja tärkeintä on, että kukaan ei kyseen-
alaista sitä muutaman vuosikymmenen 
vanhaa ikuista tosiasiaa, että naisen ja 
miehen roolit ovat identtisesti yhtäläi-
set.

Lainsäädäntö on kuitenkin tarkoitettu 
muutettavaksi. Cross Section sai käyt-
töönsä uutisen vuodelta 2021.

”Maallinen esivalta on ottanut rikoslain 
käyttöön … [K]irkkoherraa [ ja kolmea 
muuta] epäillään syrjintärikoksista. 
Tutkittavana on tapaus, jossa naispappi 
väistyi jumalanpalvelustehtävästä Hy-
vinkään kirkossa.”

– HS.fi 19.4.2007

”2§ Tämän lain säännöksiä ei sovelleta 
evankelis-luterilaisen kirkon … eikä mui-
den uskonnollisten yhdyskuntien uskon-
nonharjoitukseen liittyvään toimintaan.”

– Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (8.8.1986/609)

”On hämmästyttävää epäjohdonmukai-
suutta pitää kiinni mies- ja naiskiinti-
öistä työpaikoilla, hallituksissa … [jne], 
ja samalla katsoa, että … perheestä voi 
poistaa isän tai äidin.”

– Leif Nummela, Uusi Tie 3.5.2007.

Kuva: Mia Pajunen
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Neutraalisuuslain ennakko-
päätös: tytärtä ei saa pakottaa 
pitämään mekkoa

STT – HS / Matias Korhonen

6-VUOTIAASTA tyttölapsesta annettiin 
torstaina huostaanottopäätös Helsingin 
käräjäoikeudessa. Lapsen vanhemmat 
tuomittiin sakkoihin sukupuolineutraali-
suuslain rikkomisesta. He aikoivat valit-
taa ratkaisusta hovioikeuteen.

Oikeudenkäynnin taustalla on kaksi 
tapausta, joissa vanhemmat pukivat tyt-
tärensä mekkoon vastoin tämän tahtoa. 
Ensimmäistä tilannetta käsiteltiin kau-
pungin sosiaalilautakunnassa viime kesä-
nä, mutta jälkimmäinen päätyi oikeuteen 
tytön kerrottua kohtelusta esikoulun opet-
tajalle.

”Viime kerralla katsoimme, että oli-
si kohtuutonta viedä tapaus oikeuteen. 
Neutraalisuuslain käytäntö oli vuosi sit-
ten tuore, emmekä halunneet ankaria 
rangaistuksia hätiköidysti”, kertoi sillois-
ta tilannetta konsultoinut syyttäjä Heikki 
Nieminen.

”TOINEN RIKE näin lyhyessä ajassa on 
kuitenkin raskauttavaa. Kaiken lisäksi 
kävi ilmi, että vanhoillisesta kasvatukses-
ta vastasivat molemmat vanhemmat yh-
dessä eikä vain äiti”, Nieminen jatkoi.

Tuomari Laura Jokivirta piti päätöstä 
varsin selkeänä. ”Kuusivuotiaan luotet-
tavuus todistajana on epävarma, mutta 
tytön 15-vuotias sisko vahvisti tiedot. Van-
hemmat olivat pukeneet tytölle mekon, 
vaikka tämä oli monta kertaa sanonut ha-
luavansa housut ’niin kuin pojillakin on’.”

Lisäksi opettaja oli kuullut joulujuhlas-
sa tytön isän kehuvan, ”kuinka kauniilta 
ja somalta” tämä näyttää hameessa. Oi-
keuspsykologin mukaan lapsi on kuiten-
kin selvinnyt traumaattisista vaiheista 
varsin hyvin.

JOKIVIRTA PERUSTELI vielä päätös-
tään. ”Täysi-ikäisellä kansalaisella on 
edelleen oikeus pukeutua kuten hän ha-
luaa. Olisi perustuslain vastaista kieltää 
vanhanaikainen tyyli. Lapselle ei kuiten-
kaan saa opettaa sukupuolimalleja.”

”Tässä on kyse yleisesti hyväksytyistä 
normeista, joita ei saa rikkoa kasvatuk-

sessa. Lapsille ja nuorille täytyy antaa täy-
si vapaus oman sukupuoli- ja seksuaali-
identiteettinsä rakentamisessa.”

Myös perheen isä puolusti näkemys-
tään. ”Meidän mielestämme tyttö on 
tyttö ja poika on poika, eikä näissä niin 
sanotuissa tyttöjen vaatteissa ole mitään 
väärää. Kuusivuotias ei myöskään kykene 
päättämään pukeutumisestaan itse.”

Perimmäisiksi motiiveiksi epäillään us-
konnollista suvaitsemattomuutta. ”Kyllä-
hän se kismittää, että tälläinen vanhoilli-
suus on vielä laillista. Mutta onneksi eivät 
saa enää opettaa 1900-luvun meininkiä 
lapsilleen”, puuskahti nimettömänä pysy-
tellyt sosiaalivirkahenkilö.

SEKÄ JOKIVIRRAN että Niemisen mie-
lestä on mahdollista, joskin epätodennä-
köistä, että hovioikeus muuttaa tuomiota. 
”Laki on tässä minun mielestäni selvä, ja 
useimmissa Euroopan maissa käytäntö 
on sama”, Nieminen arvioi.

”Ennakkotapauksena tämä on kuiten-
kin niin merkittävä, että on parempi olla 
arvailematta liikoja. Vastaosapuoli haluaa 
varmasti viedä asian Haagiin asti.”

HS / Matias Korhonen

VUODEN 2020 alusta Suomessa voi-
maan tullut sukupuolineutraalisuuslaki 
kieltää muun muassa lasten kasvattami-
sen minkäänlaisiin sukupuoli- tai seksu-
aalirooleihin kotona, julkisissa laitoksissa 
tai vapaa-ajan toiminnassa.

Asetus pyrkii turvaamaan mahdolli-
simman suuren valinnanvapauden oman 
identiteetin suhteen. Se asettaa tarkat 
rajat sille, kuinka julkisissa viestimissä ja 
painotuotteissa voidaan puhua sukupuo-
lieroista ja seksuaalisesta suuntautumi-
sesta.

Laki säätelee myös muuta sukupuoli-
mallien tarjontaa kieltämällä muun mu-
assa vaatteiden tai muiden tarvikkeiden 
markkinoinnin erityisesti ”miehille” tai 
”naisille”.

NEUTRAALIUSLAKI on otettu käyttöön 
Länsi-Euroopassa nopeassa tahdissa, 
ja se on voimassa Suomen lisäksi yh-
deksässä maassa. Ensimmäisenä se hy-
väksyttiin Belgiassa ja Ruotsissa 2018. 
Lakivalmistelu on kesken muun muassa 
Alankomaissa ja Tanskassa.

Toistaiseksi EU ei ole vaatinut lain nou-
dattamista pakollisena, mutta tulevan 
syksyn huippukokouksissa linjaa saate-
taan tarkistaa. Tämä tietänee ongelmia 
Puolalle, Liettualle ja Latvialle, joissa 
kaikki merkittävät puolueet ovat torjuneet 
lain.

NIIN SANOTUN positiivisen syrjinnän 
periaatteella tietyt väestöryhmät voivat 
kuitenkin hakea kunnan viranomaisilta 

poikkeusta perheen sisäiseen kasvatuk-
seen. Oikeus koskee EU:n ulkopuolisia 
maahanmuuttajia sekä virallisiksi vähem-
mistöuskonnoiksi nimettyjen yhdyskun-
tien kuten islamin ja wiccan kannattajia.

Sukupuolineutraalisuuslakia on arvos-
teltu voimakkaasti länsimaisten perus-
oikeuksien vastaiseksi. Kriitikoiden mu-
kaan se asettaa rajoitteita muun muassa 
kokoontumis- ja ilmaisuvapaudelle.

Toistaiseksi ennakkotapauksia on an-
nettu vain alaikäisiin kohdistuvasta toi-
minnasta.

(Nimet on keksitty. Mahdolliset yhtey-
det oikeaan maailmaan ovat tahattomia.)

Oikeus huostaanotti kuusivuotiaan

Sama laki useissa maissa

HELSINGIN SANOMAT  27.5.2021

TIETOKULMA



Lähtö
taa makkaraa, hapanleipää, väkeviä vuosikertavii-
nejä, maalattuja strutsinmunia, suklaapupuja...

Kartanon toista päätyä ryhdyttiin joukolla 
remontoimaan, laajentamaan ja komistamaan. 
Rakennettiin viettävä lattia vihreästä marmoris-
ta, unenpehmeiksi päällystetyt kypressipenkit, 
mehiläiskennon muotoinen orkesterisyvennys, 
meri- ja laiva-aiheinen kuplivien kotiloiden juh-
laravintola sekä setripuisten kaarikaiteiden reu-
nustama aitio. Salin päähän pystytettiin kuvioitu 
kultainen alttari. Jättimäiset vahakynttilät ase-
tettiin valkomarmoristen patsasjalustojen päälle. 
Ulkoa tuleva valo herätti henkiin päätyseinän 
lasimaalauksen paratiisimaisen maiseman, jossa 
tuli lankesi ylhäältä kohti alttaria...

Kartanon alarinteen tutuksi tallattu polku oli 
levennetty ja kivetty symbolein somistetuksi, 
helppokulkuiseksi tieksi. Uusi, sisään johtava 
pariovi kohokuvioisine kerubeineen oli avattu 
kutsumaan juhlaväkeä sisään. Portaita myöten 
maton tuuheus houkutteli sisään norsunluin, 
peilein ja seinävaattein sisustettuun aulaan. Val-
mistauduttiin innolla yhä suurempaan hengen 
herätykseen...

Sinä iltana, joksi kaksisarvinen oli hehkurin-
noin julistanut pidettäväksi erityisen ihmekoko-
uksen, kokoontui taivaanrannalle synkkiä pilvi-
patsaista, aaltojonot pauhasivat ja tuuli pakotti 
eksyneet myrskylinnutkin häpeissään etsimään 
suojaa kallionkoloista. Tornin kutsukellojen na-
rut viilsivät soittajan kämmenet verille, kielet kar-
kasivat, ja kellot kumisivat riivatusti...

Kartanon seinien suojassa avaruuden mahtia 
kuvaava soitto vaimensi tuulen ulvonnan kuulu-
mattomaksi. Tiivis joukko lauloi koko voimallaan 
ja aaltoili yhtenä palvovana merenä. Kynttilöissä 
leimusi ihmeellinen ykseyden tuli. Papittarien 
kulkueessa virtasi valkoista pellavaa, purppuraa 
ja helakanpunaa; se välkehti kulta-, hopea- ja hel-
miloistoa. Suitsukkeiden savu kieppui huumaa-
vana silkkiharsona. Nehustan saatettiin jalokivin 

Illan hämärtyessä jalat pölyttivät tuttua, kiemu-
raista polkua ylös suuren kartanon pihaan, nousi-
vat kivisiä portaita ja molskahtivat tuttujen käsien 
pestäviksi. Puhdistavan hetken perästä vastapesty 
vyöttäytyi ja kumartui seuraavan tulijan jalkojen 
pesijäksi. Pesun jälkeen aula johdatti saliin, jos-
sa katettu pöytä kutsui ympärilleen lepäämään. 
Kultaisen menoran valo tanssi pöydällä, sen kul-
ta- ja saviastioissa, lasten kasvoilla - ja lämmitti 
sydäntä. Illallinen alkoi hiljaisuudella... 

Rukous sai sydämen äänen. Äänet aukesivat 
lauluksi. Avatun Kirjan sanat tulivat puheessa 
eläväksi ravinnoksi. Leipä murrettiin nälkäisen 
kädestä käteen. Viini kostutti nukkuvien huulet 
ja valoi puhtaiksi tunkkaiset tunnot. Kärsimyk-
sen ja ilon tuore hedelmä jaettiin kaikkien kes-
ken. Tuskan lämpimät kyyneleet kerättiin kuin 
jalohelmet tilavaan leiliin. Kahden oliivipuun ko-
ristama öljysarvi täytettiin runsauden ruukusta 
virvoittavan lohdutuksen öljyllä. Aterian päätyt-
tyä käytäisiin vielä voitelemassa sairaat ystävät...

Juhlat pidettiin joka päivä - jopa paastoaikoi-
na oltiin yhdessä niukemmin ruumiin ravinnoin. 
Kerran viikossa - sapatin iltajatkoilla - kattaus oli 
erityisen juhlava ja köyhänäkin aikana tarjottiin 
mehevää lammasta. Silloin viettoa pitkitettiin yö-
myöhään. Myös Mestarin paikka oli aina katettu 
- kaivaten Häntä odotettiin takaisin...

Opettajan paikkaa vastapäätä, pitkän pöydän 
toisessa päässä syvennyttiin pienellä joukolla 
kuuntelemaan uutta näkyä, etsimään salatun Kir-
jan syvempää totuutta. Mielen hartauden maail-
maan puhallettiin koko sielunrikkauden rehevä 
puutarha. Ilta illan jälkeen päästiin eteenpäin, 
pidemmälle ja korkeammalle hengen mysteerin 
sateenkaaren varjostamalla tiellä... 

Kerättiin ylenpalttisen avokätisiä anteja. Salin 
toiseen päähän alettiin tuoda alati lisää astioita 
ja uusia makuja: tuoreita hummereita, punakoi-
ta jokirapuja, liekitettyä karhunlihaa, sipulein 
maustettua villisikaa, yrttejä hiirenkorvilla, mus-
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koristeltuna alttarille, jossa tulen loimu kieputti 
sen kiemuraiseen tanssipyörteeseen. Kuvaihmeen 
puhuessa hiljentyivät ja kumartuivat kaikki...

Mutta kukaan heistä ei huomannut, että kar-
tanon vanhassa päässä menora oli poistettu kulu-
neelta pöydältä, eikä tiennyt, milloin se oli tapah-
tunut. Sen oli huomannut vain kristallikruunussa 
istuvan mustan korpin yönpimeä silmä. Valkeu-
den lapset olivat siirtäneet pyhän tulen kannet-
taviin öljylamppuihin, tyhjentäneet pöydän siree-
ninnahkasäkkeihin ja lähteneet kartanosta... 

Myrskyävän taivaan alla pitkä jono vaelsi hi-
taasti rinteessä kartanon yläpuolella polkua, jota 
oli käytetty ani harvoin. Alarinteen tie rannalla 
oli nyt kylmän, levämäisen, vellovan ja yhäti nou-
sevan meriveden vallassa. Taivaan äärestä toiseen 
hetkessä leimahtavan salaman kirkkaudessa he 
kaikki näkivät ylhäällä Ihmisen Pojan majesteet-
tisen hahmon. Rakkauden kasvava vetovoima-
kenttä saavutti korjuuvoiton: uupuneet, sairaat ja 
jopa puuttuvat jalat saivat yhtäkkiä nuoren peu-
ran voimat, gasellin vetreän notkeuden, ponnah-
tivat ja kiidättivät ylös korkeuteen...

Salama sytytti tornit tuleen. Rakeet rummut-
tivat kattoja. Ukkonen jyrisi korvia särkevästi. 
Aallot sinkoutuivat rantakallioita vasten. Maa 
järisi kaupungin alla. Kieleke murtui, se kaatui 
jymisten kuohuihin, ja kartano keskeytyneine 
juhlineen upposi meren syvyyteen...

Mikä herkullisen tyydyttävä näky! Leikkisän 
taiteellisesti katettu pöytä ojensi auliisti antimi-
aan. Sen keskellä avosuinen leili pursuili elämän 
puun kuulaita ikivihantia lehtiä ja suloisia he-
delmiä. Niiden pisaraisilla pinnoilla välkkyivät 
huomaavaisesti menoran tulisoihdut - nuo syvä-
niloiset silmät. Sulhasen ja morsiamen hellästä 
syleilystä nousi riemullinen häälaulu kuin kirjava 
perhosparvi kohti äärten ihania ikuisuuksia... 

Kristoforos
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Syyskauden avajaisilta ke 12.9. kello 19 
sähköosaston internet-kahvilassa.
Fuksisauna Rantsulla (Otaniemen Rantasauna) to 13.9.

Säännölliset tapaamiset keskiviikkoisin 
kello 19. Tarkista ohjelma ja paikka!
http://www.ristinkilta.fi/toiminta/kalenteri.php

Yhteystietoja:

puheenjohtaja Johannes Haataja
tiedottaja Mirva Keski-Jyrä
ohjelmavastaava Jaakko Luttinen

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tkk.fi

TÄMÄ LEHTI ON ILMAINEN

Ristin kilta. 

Tee unelmistasi totta.

Kristittyjä teekkareita, hitu humanistejakin. 
Naisia enemmän kuin kampuksella keskimäärin. 

Etsi meidät Otaniemestä.


