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Sukupuolten sodassa
kunnioitus yllättää
Miehet ja naiset hoitavat keskinäiset asiansa
useimmiten perinteisellä tai feministisellä
tavalla. Niissä hallitseva sukupuoli on
vastakkainen, mutta valitettavasti niitä
yhdistää epäkunnioitus: toinen sukupuoli on
uhka, jota vastaan täytyy taistella.
Naisten ja miesten välinen kommunikointi
erään entisen työkaverini ystäväpiirissä on hämmästyttänyt minua pitkään. Vaikutelmani on ollut,
että miehet ovat hiljaisia ja antavat naisten määritellä rajat sille, miten asiat ovat tai miten niitä tulee
tarkastella. Vasta tämän lähtökohdan jälkeen saattaa alkaa keskustelu.
Kuvaukseni on tietenkin kärjistys, mutta en usko
havaintojeni olevan aivan vääriä. Kokonaisuus minulta kuitenkin jäi pitkään ymmärtämättä, sillä en
ollut oivaltanut verrata näiden ihmisten tapoja siihen, miten miehet ja naiset useimmiten järjestävät
yhteydenpitonsa.
Tavalliset toimintamallit voidaan esittää
kahden sellaisenaankin yleisen stereotyypin avulla.
Analyysini tarkastelee malleja kahdella parametrilla, joista toinen on, kumpi sukupuoli on hallitseva,
jos kumpikaan. Toinen muuttuja kysyy, kokevatko
miehet ja naiset toisensa uhaksi vai luottavatko he
toisiinsa ja kunnioittavatko he toisiaan.
Perinteisin tapa on, että parisuhteessa ja yhteiskunnassa pitää valtaa mies, mutta mies ja nainen
eivät ole ystäviä keskenään. Ikävä kyllä miehet rajoittavat usein naisten tekemisen mahdollisuuksia
ja ehkä vähättelevätkin naisia – joskin tälle vaihtoehtona on omaan kuoreen vetäytyminen.
Kristityissä tai jälkikristillisissä maissa perinteistä
tapaa on usein puolustettu Raamattuun vedoten.
Lähtökohta ei ole huono, sillä kieltämättä Raamatun
mukaan hallitseva henkilö on oikea (mm. 1.Moos.
3:16; 1.Kor. 11:3,7–9; Ef. 5:22–33). Vallanpidon

tapa on kuitenkin usein väärä (Ef. 5:22–33).
Toinen vaihtoehto on “moderni”, feministiliikkeeltä inspiraationsa ottanut tapa. Sen tärkein ero
perinteiseen on, että hallitseva osapuoli halutaan
vaihtaa naiseksi.
Kuitenkin feminismi karttaa sukupuolten välistä
ystävyyttä vieläkin kauempaa kuin perinteinen tapa.
Sille ominaista on hyökkääminen miehiä kohtaan,
mikä tulee ilmi muun muassa miesten syyllistämisenä ja jatkuvana uhristatuksen hakemisena julkisuudessa.

Tekstin alussa mainitsemani kaverukset ovat
yleisimpiin malleihin mielenkiintoinen poikkeus. He
vaikuttavat siltä, että miesten ja naisten välillä on
kunnioitus ja ystävyys sen sijaan, että toisia vastaan
yritetään koko ajan puolustautua. Juuri tätä en ensin ymmärtänyt.
Kun olin lopulta huomannut tämän, en voinut
todeta esimerkin olevan muuta kuin loistava. Minua jäi häiritsemään enää se, minkä olin oivaltanut
aikanaan nopeasti: heidän joukossaan nainen on,
ainakin jossain määrin, miehestä niskan päällä.
Tässä Cross Sectionissa esiintyy muun muassa
pastori Ari Puonti, jonka haastattelu sivuaa lyhyesti miesten ja naisten välistä vihanpitoa. En tiedä,
onko hänellä mitään sanottavaa hiljaisista miehistä, mutta mallitapaukseksi nostamani kaverijoukon
keskinäistä luottamusta hän kehuisi.
Puonti nimittäin kertoo, että miesten ja naisten
välinen sovinto ja ystävyys on parempi vaihtoehto
kuin kosto ja eturistiriitojen selvittely.

Tuomas Kangasniemi
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Pokeri ja Jeesus

tarjoavat pelimiesteekkarille vapauden
Pokeri on taitopeli, jossa parhaat tekevät rahaa.
Ihan kuin golfissa tai jääkiekossa, sanoo nettipokerilla
elantonsa ansaitseva Mikko Luttinen.
Espoon Otaniemessä Teknillisen

korkeakoulun pääaulassa kulkee miehiä salkku kädessä. Mikko Luttisella,
28, on salkussaan chippejä ja korttipakka, pokeripelin välineet.
Luttinen opiskelee teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa pääaineenaan
systeemi- ja operaatiotutkimus, mutta viime vuodet hän on keskittynyt
opintojen soveltamiseen nettipokerin
parissa.
”Systeemi- ja operaatiotutkimus on
soveltava tiede, jolla voidaan tutkia
mitä tahansa prosessia, kuten pokeripeliä. Se sisältää lainalaisuuksia, mutta
pelaajat voivat myös ohjata pelin kul-

kua”, Luttinen selittää.
Pelissä menestyminen edellyttää
oman pelitavan muokkaamista vastustajien liikkeiden mukaan.
”Pokerissa todennäköisyydet saada
tietty korttiyhdistelmä ovat erilaiset.
Lisäksi kannattaa huomioida vastustajan pelitapa. Netissä pelataan nimimerkeillä, joten eri ihmisten pelitapoja
voi oppia tuntemaan. Jotkut pelaavat
vain hyvillä korteilla, toiset melkein
millaisilla tahansa”, hän kertoo.

Ensimmäiset pokeripelit Luttinen

pelasi lapsuudessaan Lahdessa sisarusten kesken, mutta ammattimainen
pokeriharrastus ei ole paria vuotta
vanhempi. Vuonna 2006 eräs teekkarien saunailta päättyi pokeririnkiin ja
Luttisen voittoon.
Vedonlyöntisivustolle hän oli kirjautunut jo aiemmin muiden pelien merkeissä, ja innostuksen saattelemana
niistä oli helppo siirtyä pokeriin.
Tosin aluksi mies hävisi, 200–300
euroa. ”Otin sen haasteena. Ajattelin, että koska minulla on kokemusta
peleistä ja niitä tukeva koulutus, niin
pakkohan minun on pärjätä.”

Pelkkä matemaattinen älykkyys

ei kuitenkaan Luttisen mukaan riitä
pokerissa menestymiseen. ”Pitää olla
taipumusta riskinottoon, mutta myös
suhteellisuudentajua. Tarpeeksi isoilla

panoksilla voi saada sellaisia voittoja,
että pelaaminen kannattaa”, toteaa pelimies.
”Pelatessa on silti oltava varaa hävitä”, hän tahtoo vielä täsmentää. Opintolainalla Luttinen ei pelaisi.
Mies itse on rauhallinen ja analyyttinen, niin kuin pokerin pelaajalle on
eduksi. Kovin impulsiivisille hän ei peliä suosittele.
”On laskettu, että noin 10 prosenttia pokerin pelaajista tekee voittoa.
Jos harkitsee pelaamista, kannattaa
miettiä, voiko kuulua siihen”, Luttinen
sanoo.

Luttinen todellakin puhuu lähinnä pelin matemaattisesta puolesta,
ei tippaakaan pelisalien glamourista.
Pokeripelin lainalaisuudet kiehtovat
teekkaria enemmän kuin sen puitteet.
Kasinolla hän ei ole ikinä pelannut,
eikä hän ole kasinoista tai edes Las
Vegasin peliparatiiseista erityisen kiinnostunut. ”Sitä paitsi tuntiansiot ovat
nettipokerissa isommat”, perustelee
Luttinen. Verkossa ehtii pelata enemmän käsiä kuin samassa ajassa kasinolla.
Keskimäärin Luttinen pelaa päivässä
kahdesta kolmeen tuntia, mikä riittää
elämiseen. Tunnissa hän tienaa paljon
enemmän kuin tyypillisissä oman opiskelualansa töissä.
Luttiselle peli on työtä ja hän suh-

Uskonnollinen vakaumus ei rajoita
kristityn pelivalikoimaa.

Uhkapelien vieroksunta liittynee pokeririnkien 			
oheisilmiöihin, kuten ruokarahojen
pelaamiseen tai huijaamisen riskiin.
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Luttista kiehtovat pokerin
		
lainalaisuudet ja pelistrategia, ei pelisalien glamour.
tautuu siihen vakavasti. ”Minulla ei
ole motivaatiota puurtaa toimistossa
40 tuntia viikossa tehden työtä, jonka
moni ihminen osaa paljon paremmin.
Jos teen jotain tosissani, haluan olla
siinä hyvä”, hän kertoo.

Nyt Mikko Luttisella on kuitenkin

mukanaan pokerisalkku, eikä se ole
vain näön vuoksi. Illalla hän on menossa Ristin killan eli kristittyjen teekkareiden yhdistyksen teeiltaan. Tapaamisten lopuksi pelataan joskus pokeria
niin kuin muitakin pelejä – joskaan ei
rahasta.
Uskonnollisen yhdistyksen ja uhkapelin yhdistelmä saattaa kummastuttaa joitakuita, mutta Luttisen mielestä
asiassa ei ole mitään omituista.
”Pokeri on kuin mikä tahansa peli.

Pelattiin sitä rahasta tai ei, niin parhaat voittavat, kuten vaikka golfissa
tai jääkiekossa”, hän sanoo. Hänestä
pokeriin yhdistetty paheellisuuden leima on asiaton mielleyhtymä.
Teekkarit ovat kuitenkin taipuvaisia
vaatimaan johdonmukaisia perusteluja, niin myös uskon kysymyksissä. Ristinkiltalaiset ovat keskustelleet muiden
kysymysten ohella siitäkin, kieltääkö
Raamattu uhkapelin.
Raamatun tutkiminen paljastaa, että
kirja ei käsittele uhkapelejä missään
suoraan: uskonnollinen vakaumus ei
rajoita kristityn pelivalikoimaa, vaan
jättää vapauden. Uhkapelien vieroksunta liittyneekin pokeririnkien
oheisilmiöihin, kuten ruokarahojen
pelaamiseen, huijaamisen riskiin tai
historiallisiin revolveritaistoihin.

Vapaa-ajalla teekkarikristityt hummailevat muun muassa grillaamisen,
leffailtojen, liikunnan ja tietokonepelien parissa, mikä ei liene teekkaripiireissä kovin harvinaista.
”Hienointa Ristin killassa onkin se,
että siellä voi tehdä ihan arkisia juttuja
toisten uskovien teekkareiden kanssa”,
toteaa Luttinen.
Mutta työelämässä hän on aina pyrkinyt olemaan mahdollisimman vapaa
muista ihmisistä, jotka voisivat määrittää hänen työnsä. ”Pokeri tarjoaa sen
vapauden”, Luttinen sanoo.
Teksti: Mia Pajunen
Kuvat: Jani Laukkanen
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Kristittyjen elinehto:

KOHDATKAA TOISET IHMISET
Parisuhdelaista äänestettiin Suomessa syyskuussa 2001. Pastori, teologian
maisteri Ari Puonti seurasi eduskuntatalon portailla kokoontunutta mielenosoitusta televisiosta, ja häntä suututti. ”En
halunnut olla mukana mielenosoittajien
joukossa. Heidän kylttinsä kertoivat, että
homot kuuluvat helvettiin.”
Puonnin omat julisteet olisivat olleet
kunnioittavampia. ”Olisin voinut kantaa
kylttiä, jossa pyydetään anteeksi sitä, että
kristityt ovat kohdelleet homoja pahoin.
Mutta samalla sanoisin, että en voi luovuttaa pois Raamatun arvoja”, hän sanoo.
Raamatun arvoilla Puonti viittaa siihen,
että ihmisen seksuaalisuuden tulisi toteutua heteroseksuaalisessa avioliitossa. Aslan
ry., josta Puonti parhaiten tunnetaan, tekee työtä pitkälti tämän teeman parissa.
Oman määrittelynsä mukaan järjestö
on Raamatun pohjalta toimiva tukiryhmä
niille, jotka haluavat eheytyä tunteidensa
ja seksuaalisuutensa kanssa. Suurin osa
sen toiminnassa mukana olevista on heteroja, vaikka median huomio on kiinnittynyt yksipuolisesti homoihin.
Puonti itse on tehnyt itse työtä Aslanissa sielunhoitajana. Lisäksi hän on hyödyntänyt psykologian opettajan koulutustaan
toimimalla yhdistyksessä kouluttajana.

”Kristilliset seurakunnat ovat tehneet väärin siinä,
että ne ovat heijastaneet jokaisessa ihmisessä asuvan
pahuuden johonkin ’erityisen syntiseen’ ryhmään.
Homot ovat olleet projektiolle yleinen kohde.”
Mutta anteeksi pyytäminen? Mitä
Puonti sillä tarkoittaa, jos hänen näkemyksensä homoudesta itsessään on konservatiivinen?
”Kristilliset seurakunnat ovat tehneet
väärin siinä, että ne ovat heijastaneet
jokaisessa ihmisessä asuvan pahuuden
johonkin ’erityisen syntiseen’ ryhmään.
Homot ovat olleet projektiolle yleinen
kohde”, Puonti vastaa.
Toinen heteroseksuaalien vika, joka täl6

lä kertaa ei rajoitu kristittyihin, on hänen
kokemuksensa mukaan ylemmyydentunto – ”olen hetero, siis parempi ihminen”.
Puonti perää, ettei ylenkatseeseen pitäisi
olla kellään varaa, sillä kaikki ihmiset ovat
syntisiä ja tarvitsevat Jumalan armoa.
Vastakkainasettelu kuitenkaan ei
rajoitu homoihin: konservatiiviset kristityt pitävät verrattain usein omina vastustajinaan muitakin ryhmittymiä, kuten
arvoliberaaleja, feministejä ja äänekkäitä
ateisteja. Samalla tämä laajempi asiayhteys kertoo, että myös ei-kristityt osallistuvat aktiivisesti konfliktiin.
”Nämä ryhmät julistavat hyvin voimakkaasti omaa sanomaansa, eivätkä välttämättä halua suvaita niitä, jotka ajattelevat
eri tavoin kuin he”, Puonti sanoo. ”Länsimainen ’suvaitsevaisuus’ rajoittuu yleensä
vain samanmielisiin ihmisiin. Konservatiivisia kristittyjä voi haukkua ja pitää vähäälyisenä, eikä kukaan pidä sitä vihan lietsomisena ihmisryhmää kohtaan.”
”Lisäksi monet ihmiset ovat torjuneet
kristinuskon, koska väittävät tietävänsä,
mitä se tarjoaa”, Puonti jatkaa lainaten
yhdysvaltalaista pastori-kirjailijaa Rich
Nathania [1].
Kristityille tilanne on täysin ennennäkemätön. Yhä useampi jättää perinteiset kirkot, ja vielä yleisempää on, etteivät
ihmiset tiedä kovin hyvin, mistä kristinuskossa on kyse.
Yhteiskunnan muuttumisesta ei pidä
leipoa Puonnin mielestä liian suurta ongelmaa, mutta hänen mukaansa on ensiarvoisen tärkeää, että kristityt osaavat
sopeutua tosiasioihin. ”Kristillinen yhtenäiskulttuuri on särkynyt. Kirkkojen on
pakko tottua monimuotoiseen yhteiskuntaan, jossa ne eivät voi määräillä ihmisiä”,
hän perustelee.
Useita
suosittuja
lähestymistapoja
Puonti pitää kuitenkin toimimattomina.
”Liberaalimmat kirkot ovat halunneet
mukautua vallitsevan kulttuurin arvoihin
niin paljon, että ne eivät kiinnosta enää
ketään. Diskoistakin saa parempia elä-

myksiä, eikä humanistiseen ajatteluun
tarvita seurakuntaa”, hän suomii.
Toinen ongelma on kömpelö kommunikointi. Ari Puonnin mielestä liian
monet kristityt laskevat liian paljon
sen varaan, että heidän yleisönsä tietää, mitä kristinuskon peruskäsitteet,
kuten synti, armo ja pelastus, merkitsevät.
Käytännössä Puonti näkee kaksi tapaa, joilla kristinusko voi selvitä
haasteesta elinkykyisenä. Ensimmäinen mahdollisuuksista on laupeudentyö – taito kohdata, auttaa ja kunnioittaa toisia ihmisiä – ja toinen on yliluonnollisen kohtaaminen.
Molempien vaihtoehtojen kannalta
hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että
perinteinen kirkkojärjestys unohdetaan.
”Jotta kristityt voisivat saada mitään
aikaan, heidän täytyy huomata, että
ulkopuoliset eivät tule kirkkoihin. Heidän itsensä tulee lähteä ulos toisten
luo”, hän sanoo.

”Vaikka me toivomme, että ei-kristityistä
tulisi kristittyjä, palvelemista ei saa
ehdollistaa sen alle, käykö niin vai ei.”
toivomme, että ei-kristityistä tulisi
kristittyjä, palvelemista ei saa ehdollistaa sen alle, käykö niin vai ei.”
Tarjotessaan toiseksi ratkaisuksi kokemuksellista kristinuskoa
Ari Puonti tietää, mistä puhuu. Hän
johtaa luterilaisen kirkon ulkopuolista

Helsinki Vineyard -seurakuntaa, jonka
jäsenten enemmistö muodostuu nuorista aikuisista ja nuorista lapsiperheistä: juuri siitä ryhmästä, josta perinteiset kirkot menettävät väkeä.
Seurakunta on osa kansainvälistä
Vineyard-kirkkojen liikettä, ja se pyrkii
olemaan maltillisen karismaattinen ja

Kanssakäyminen kuitenkaan ei ala
tyhjästä. Puonnin lähtökohta on toisen
ihmisen kunnioitus.
”Kristittyjen tehtävänä on palvella
kuten Jeesus. Palvelijan tehtävänä on
asettua aina toisen alapuolelle”, hän
lisää. ”Jos tilanteeseen sopii, pitäisi
kysyä toiselta, tarvitseeko hän apua:
onko nälkä, onko hän yksinäinen, kaipaako hän ehkä vastauksia hengellisiin
asioihin?”
Puonti myöntää, että lähetystyössä
tämä toimintamalli puree parhaiten
sellaisiin ihmisiin, joilla ei ole negatiivista ennakkoasennetta kristinuskoon.
Yritys auttaa esimerkiksi ateistia tai
muslimia on ongelmallinen: he todennäköisesti torjuvat kristityn, joka on
heille epä-älykäs keinottelija tai synnissä elävä harhaoppinen.
”Silti ihmiset huomaavat helposti,
onko heitä kohtaan osoitettu kiinnostus aitoa. Useimmiten he ilahtuvat
vakaumuksestaan riippumatta, jos se
on”, Puonti jatkaa kokemustensa puntarointia. Seurakuntansa puolesta hän
on tehnyt työtä kadulla ja kohdannut
satunnaisia ohikulkijoita paljon.
Yksi epäaitouden mittari onkin hänen mielestään se, jos apu jää vain
käännytyksen välineeksi. ”Vaikka me
7

korostamaan Pyhän Hengen yliluonnollista toimintaa.
Karismaattisuuden salliminen on
Puonnin mielestä tärkeää, sillä kaukainen Jumala yleensä ei tyydytä uskonnollisia etsijöitä. ”Niille, jotka
ovat kiinnostuneita uskosta, kaste ja
ehtoollisleipäpala eivät riitä kokemukseksi tuonpuoleisesta”, hän sanoo.
Seurauksena liian ”kuivasta” seurakuntaelämästä onkin usein se, että uskonnollisia tai sen kaltaisia kokemuksia
etsitään muualta. Esimerkiksi Puonti
nostaa trance-juhlat. ”Tuntikausien
tanssiminen psykedeelisen musiikin
tahdissa antaa juhlijalle elämyksen,
jossa hän on ’osa jotain suurempaa’.”
Kysyntä tuonpuoleiselle näkyy myös
siinä, että new age -messut [2] vetävät
kerta toisen jälkeen tuhansia vieraita
Nokian herätyksen kaltaisten liikkeiden tapaan [3].
Puonti ei näekään mitään syytä hävetä karismaattisia herätyskokouksia,
vaikka niitä usein syytetään ”hihhu-

loinniksi”: samanlaista käytöstä pidetään hyväksyttävänä ei-uskonnollisessa
tapahtumassa.
”Sormella osoittajat voisivat mennä katsomaan vaikka rave-bileitä. Dj
on kuin saarnaaja, joka piiskaa yleisön
hurmoksiin, ja jengi kohottaa kätensä
ylistykseen.”

teaa. Hän on huomannut merkittäviä
vaikuttimia olevan kaksi.
”Ensinnäkin, jotkut ovat pettyneet
elämään ja siksi päättäneet, että eivät
voi olla tekemisissä minkään ’jumalan’
kanssa. Toisille taas ateismi on ollut
itsestäänselvyys heidän elinympäristössään.”

Yliluonnollisen kokemisella
Puonti tarkoittaa paitsi ihmisen subjektiivista tunnetta, myös todellista
Jumalan Hengen vaikutusta. Jälkimmäinen on erityisen tärkeä todistus
niille, jotka torjuvat yliluonnollisen
olemassaolon.
”Jos todella kohtaa Jumalan, järkeily
ja selittely loppuvat. Silloin voi joko
paaduttaa itsensä ja paeta tai päättää
palvoa Jumalaa”, Puonti väittää.
”Useimmat ateistit perustelevat näkemystään järjellisin päätelmin, mutta
kokemusteni mukaan motiivi heidän
katsomukselliselle valinnalleen on
yleensä jossain muualla”, Puonti to-

Auttamisen ja yliluonnollisuuden
yhteiseksi nimeksi Ari Puonti näkee
elinvoiman. Niissä on tuulahdus Raamatun ajalta, jolloin Jeesus ja apostolit
julistivat Jumalan valtakuntaa hyvin
konkreettisesti.
”Jeesus kertoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja hän todisti
sen. Hän paransi sairaat ja ruokki köyhät”, Puonti ihailee.
Suurista länsimaisista kirkoista hän
ei enää löydä tätä voimaa. ”Valistusajattelu kuohitsi kristinuskon moralismiksi. Usko jää kuitenkin tyhjäksi, jos
sillä ei ole voimaa muuttaa elämää.”

Ari Puonti Urbaani Unelma -tapahtumassa Helsingissä 2007.
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Aslan etsii lääkkeitä hetero- ja homofobiaan
Vuonna 1991 perustettu kristillinen
tukiryhmä Aslan ry. tunnetaan käytännössä
konservatiivisesta näkemyksestään homoseksuaalisuuteen. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva Ari Puonti kuitenkin harmittelee julkisuuden yksipuolisuutta.
”Noin 80 prosenttia toiminnassamme
mukana olevista on itsensä rikkinäiseksi
kokevia heteroseksuaaleja. Tarjoamme tukea kaikille, jotka haluavat kasvaa miehisyydessään, naiseudessaan tai seksuaalisuudessaan”, hän sanoo.
”Tavoitteemme on kohdata sekä homot
että heterot ilman tuomitsemisen pelkoa
ja tarjota tukea samankaltaisissa tilanteissa kamppailevilta ihmisiltä”, Puonti jatkaa.
Lisäksi pienryhmillä on Aslanissa olennainen rooli.
Homoliikkeen sekä ”suvaitsevaisten” heterojen parissa Aslan on herättänyt suurta
vastustusta. Syynä on yhdistyksen tuki niille homoille, jotka haluaisivat muuttua heteroseksuaaliin suuntaan tai jotka pyrkivät
elämään selibaatissa.
Aslan itse tarjoaa näille ihmiselle vertaistukea ja sielunhoitoryhmiä. Mikäli joku
kaipaa seksuaalisuuden muutosterapiaa,
hänet ohjataan psykoterapeutin luo. Muutosterapialla tarkoitetaan psykiatrista, uskonnollisista kokemuksista riippumatonta
hoitoa, jonka tarkoituksena on saada homoseksuaali kokemaan heteroseksuaalisia
tunteita.
Asenneilmasto muutosterapiaa kohtaan on ollut erittäin kielteinen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa potilaan omaan toivomukseen perustuva terapia on pyritty estämään psykiatriliiton päätöksellä [4] [5].
Ari Puonnin mielestä ennakkoluuloihin
ei ole aihetta. ”Meitä tulkitaan väärin siinä,
että haluaisimme muuttaa homot heteroiksi väkisin. Siitä ei ole kyse, vaan haluamme
tarjota mahdollisuuden. Esimerkiksi Aslanissa kaikki, jotka ovat mukana, saapuvat
omasta tahdostaan.”
Puonti huomauttaa, että vapaaehtoisen
hoidon vastustaminen sotii räikeästi poliittisen homoliikkeen omiakin argumentteja
vastaan. ”Homojen mielestä ihmisen pitäisi saada määritellä seksuaalisuutensa itse.
Eikö sama oikeus koskekaan niitä, jotka

"Homo- ja feministiliikkeiden samankaltaiset
ennakkoluulot lähtevät siitä, että molemmat pitävät
vihollisenaan valkoista heteroseksuaalista miestä."
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kokevat homoutensa ongelmaksi?”
Aslanin mukaan muutosterapia on
osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi
20–60 prosentissa tapauksia, tutkimuksesta riippuen [4] [6].
Eheytysliikkeen toimintaa vastustavissa homoissa Puontia juroo eniten samanlainen suvaitsemattomuus
ja maailman mustavalkoinen lohkominen, josta nämä itse kritisoivat konservatiiveja.
”Meitä syytetään usein homofobian lietsomisesta: se on nokkela leima
vähemmistömielipiteen
edustajille.
Kuitenkin me olemme auttaneet konservatiiveja kristittyjä hyväksymään
homot ihmisinä”.
Heteroennakkoluulojen syntytapa
on Puonnin mukaan samanlainen kuin
homojen syrjinnän. Omia virheitä ei

huomata ja ehdoton paha nähdään
jossakussa ulkopuolisessa; projektion
suunta vain on päinvastainen.
”Tässä asiassa homo- ja feministiliikkeillä on sama taipumus, ja ehkä sen
takia ne ovat olleet perinteisesti niin
hyvissä väleissä. Liikkeiden yhteinen
vihollinen on valkoinen heteroseksuaalinen mies”, hän kommentoi.
Miesvihan syntyyn on Puonnin
mielestä vikaa miehissä itsessäänkin.
”Homot ovat kokeneet, että heterot,
erityisesti miehet, torjuvat heidät. Monet naiset taas ovat joutuneet miesten
syrjimiksi, vähättelemiksi tai hyväksikäyttämiksi”, terapiakouluttaja perustelee.
Hän kertoo, että hänen havaintonsa
Aslanin kautta apua hakeneista heteroseksuaaleista naisista ovat juuri täl-

läiset.
Puonnin mukaan oikea malli ratkaista miesten ja naisten tai heterojen ja
homojen välisiä ongelmia kuitenkaan
ei ole ”maailman tapa”: suuren äänen
pitäminen eturistiriidoista ja sukupuolten tasapäistäminen tasa-arvon
nimissä. ”Tavoitteen tulee olla sovinto
ja anteeksianto, ei nokittelu ja vihollisuus”, hän sanoo.
”Esimerkiksi Aslanin parissa konservatiivikristityt ja homot, perinteisesti
vihamieliset ryhmät, ovat löytäneet
toisensa. Tämän pitäisi kertoa jotakin
siitä, vihaammeko ja pelkäämmekö homoja vai emme”, Puonti lopettaa.

Tekstit: Tuomas Kangasniemi
Kuvat: Jani Laukkanen

Homoseksuaalisuus: ”What would Jesus do?”
Suomen luterilainen kirkko on
kompuroinut harvassa asiassa yhtä kovaa
kuin kannassaan homoseksuaalisuuteen.
Vajaa puolet sen papeista kannattaa homosuhteiden virallista siunaamista [1]
[2], eivätkä seurakunnat ole asettuneet
yksityisiä siunauksia vastaan [3].
Myös niin sanotut sateenkaarimessut
ovat olleet suurissa kaupungeissa käytäntö pitkään. Suoraselkäistä päätöstä
kirkko ei ole kuitenkaan saanut aikaan,
sillä kumpi tahansa ratkaisu luultavasti
lisäisi kirkosta eroamista.
Kosiskelu paistaa myös Helsingin seurakuntayhtymän Usko toivo rakkaus -mainoskampanjassa, jonka pr-paidassa kaksi homomiestä kysyy, mitä Jeesus tekisi
sängyssä heidän asemassaan. Vastaus
jätetään eksplisiittisesti avoimeksi [4]
[5], eikä kirkko kerro, haluaako se vihjailla Jeesuksen olleen ehkä homo.
Mutta mitä Nasaretin Jeesus sitten tekisi ja oliko hän homo? Spekulaatiot ovat teoriassa mahdollisia, sillä hän
ei sano Raamatussa homoudesta mitään
suoraan.
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Teologian maisteri Ari Puonnin mielestä on silti selvää, että Jeesus ei hyväksynyt homoseksiä. ”Jeesus ei puhunut
homoista mitään, mutta ei myöskään
raiskauksesta eikä vaimon hakkaamisesta. Kovin moni ei ole valmis päättelemään
tästä, että raiskaaminen ja perheväkivalta ovat oikein”, hän kuittaa ja kritisoi liberaalin argumentin tarkoitushakuisuutta.
”Lisäksi on ilmeistä, että evankeliumit
kertoisivat, jos Jeesus olisi kyseenalaistanut Mooseksen lain käsityksen (3.Moos.
18:22, 20:13) homoseksuaalisuudesta”,
Puonti jatkaa.
Toteamus perustuu siihen, että Jeesus
sai aikaan valtavan riidan juutalaisten
oppineiden kanssa sapatin vietosta. Erimielisyys oli jopa yksi merkittävimpiä syitä siihen, että hänet ristiinnaulittiin (Matt.
12:9–14; Joh. 5:15–18).
”Juutalaisille homoseksi oli vielä suurempi pahennus, eikä vastakkainasettelu
siitä olisi jäänyt huomaamatta”, Puonti
muistuttaa.
Sukupuolielämästä Jeesus puhui
muilla tavoin. Positiivisen mallin hän an-

taa Matteuksen evankeliumissa (Matt.
19:3–12). Kohdan mukaan vaihtoehtoina ovat heteroseksuaalinen avioliitto ja
selibaatti, mitä Jeesus perustelee Jumalan luomisjärjestyksellä.
Toisessa kohdassa Jeesus pitää ’siveettömyyttä’ pahana eräiden muiden
asioiden, kuten aviorikoksen, murhan,
ahneuden ja häijyyden rinnalla (Mark.
7:20–23).
Historiallisen asiayhteytensä kautta
kohta liittynee konkreettisiin tekoihin. Eksegetiikan apulaisprofessori Robert Gagnonin mukaan [6] tuon ajan juutalaiset
ymmärsivät ’siveettömyyden’ tarkoittavan
niitä sukupuolielämän tapoja, kuten homoaktia ja sukurutsausta, jotka 3. Mooseksen kirjassa kielletään.
Jeesus kohteli yhteiskunnan hylkimiä
ihmisiä kuitenkin kunnioittavasti. Hän ei
esimerkiksi pelännyt saastuvansa olleessaan tekemisissä prostituoitujen kanssa
(Luuk. 7:36–50, Joh. 8:2–11), mikä sai
uskonnolliset ihmiset raivostumaan hänelle (esim. Matt. 9:9–11).
Puonti painottaakin, että Jeesuksen

VIITTEET
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people the church rejects; Zondervan 2002;
ISBN 0–310–23882–X
[2] Minä Olen -messut 2008; http://www.
minaolen.com/messut2008/
[3] Nokia Mission uutislehti; numerot 12/06,
10/07; http://tampere.nokiamissio.fi/pdf/
missiolehti_1206.pdf, http://tampere.
nokiamissio.fi/pdf/missiolehti_1007.pdf
[4] Kiperiä kysymyksiä homoudesta; Aslan ry.;
http://www.aslan.fi/
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[5] American Journal of Psychiatry 2000; 157
(10); 1719-1721
[6] Marmor, J. (toim.); Homosexual Behavior. A
Modern Reappraisal; Basic Books 1980

Jeesus ei puhunut homoista mitään, mutta ei myöskään raiskauksesta
eikä vaimon hakkaamisesta. Kovin moni ei ole valmis päättelemään
tästä, että raiskaaminen ja perheväkivalta ovat oikein.
mukaan syntisyytensä myöntävä syntinen on Jumalan silmissä parempi kuin
tekohurskas uskovainen (esim. Luuk.
17:9–14).
Puonti sanoo myös ymmärtävänsä niitä homoja, jotka eivät luota heille apua
tarjoaviin kristittyihin: avun taustalla on
usein oman paremmuuden korostaminen. ”Ensin on poistettava hirsi omasta
silmästään, jos aikoo ottaa rikan pois toiselta. Itsekään en antaisi viholliselleni oikeutta poistaa rikkaa, vaan jättäisin tehtävän sellaiselle, jonka hyviin motiiveihin
luotan”, hän pohtii.
Kirkon tulevaisuutta Ari Puonti ei
näe helppona. Sitä puristaa yleisen mielipiteen ohella poliittinen homoliike, joka
on onnistunut tavoitteissaan poikkeuksellisen hyvin.
Esimerkiksi homoparisuhteiden rekisteröinti on nykyisin mahdollista useimmissa EU-maissa, mikä ei olisi tullut kuuloonkaan 1970-luvulla. Lisäksi vuoteen
1993 asti homoseksuaalisuutta pidettiin
virallisissa luokituksissa mielenterveyden
häiriönä [7].

”Suomessa Setan periaateohjelma
vuodelta 1975 [8] nimeää asioita, joiden
puolesta liike on siitä lähtien toiminut.
Yksi näistä on ’valtiokirkon harjoittaman
vähemmistösyrjinnän ja virheellisen tiedon levittämisen estäminen’ ”, Puonti
täsmentää. Muut asiakohdat liittyvät
yleiseen mielipidevaikuttamiseen sekä
siihen, että yhteiskunnan tulisi tunnustaa
homoseksuaaliset suhteet.
”Päämääristä kaikki muut ovat toteutuneet, mutta luterilaisen kirkon kanta
on yhä epäselvä. Kirkkoa ei siis kritikoi
mediassa pelkästään satunnaisten mielipidekirjoittajien joukko. Taustalla on järjestelmällinen lobbaustyö.”
Puonnin mielestä onkin toiveajattelua,
että homoliike luovuttaisi ennen kuin se
on saavuttanut tavoitteensa. ”Tilanne
voisi kääntyä, jos kirkko tekisi hyvin radikaalin linjanvedon esimerkiksi homosuhteiden siunaamista vastaan. Se on
kuitenkin epätodennäköistä ja edellyttäisi
ihmettä”, hän arvioi realiteetteja.
”Toisaalta joskus ihmeetkin ovat mahdollisia.”

VIITTEET
[1] Niemelä, K.; Palmu, H.; Pappien ja kanttorien
suhtautuminen samaa sukupuolta olevien
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[2] Kotimaa.fi 31.1.2008.; http://www.kotimaa.
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task=view&id=4246&Itemid=38
[3] Kotimaa.fi 6.2.2007.; http://www.kotimaa.fi/
kotimaa/index.php?option=com_content&task
=view&id=1421&Itemid=38
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Press 2001; s. 191
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1977; ICD-10 julkaistu 1993; http://www.
who.int/classifications/icd/en/index.html
[8] Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry.;
Periaateohjelma; Seta-lehti 2/1976
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Konegospel astuu tanssimatoille
Eurodance-musiikkityyli

eli kulta-aikaansa
Kristillistä vakaumustaan G-Powered ei alle1990-luvun puolivälissä. ”Nyt tanssipop on taas pop”,
viivaa. Jumalaan viitataan muun muassa ikuisuuden ja
sanoo jyväskyläläisessä G-Powered-bändissä soittava
elämän tarkoituksenmukaisuuden kautta, ei ylenmääKimmo Korpela.
räisen hengellisillä termeillä.
Häntä voisi harkita uskovansa, sillä ensi syksynä
Kysyttäessä Kimmo sen sijaan selvittää vakaumukmonikansallisen tanssipelivalmistajan tanssimatolla on
sensa perustan erittäin selväsanaisesti. ”Usko on elämahdollista tanssahdella suomenkielisen eurodancen
mäni tärkein asia. Se merkitsee sitä, että saan olla petahtiin. Sitä paitsi tanssipoppi näkyy taas pärjäävän
lastettu Jeesuksen sovitustyön tähden”, hän todistaa.
listoilla, ja 90-luvun dance-tähdet julkaisevat tauon
jälkeen levyjä.
Tähän tanssipopin uuteen aaltoon Kimmo Korpela ja
Miia Rautkoski hyppäsivät vuonna 2005.
Jyväskylän yliopistoon musiikkia opiskelemaan tullut
Miia kuuli huhuja laulajaa kaipaavasta konemusiikkibändistä, ja etsi käsiinsä yliopistolla taloustieteitä opiskelevan Kimmon.
Tuolloin Kimmolla oli jo kokemusta konemusiikin
sovittamisesta ja taustojen
teosta. Miialla puolestaan
”Pyrimme tekemään
oli kappaleita sanoituksineen
valmiina. Syntyi yhtye G-Pomusiikkia, jota voi kristillisten
wered.
tapahtumien lisäksi soittaa
Vuoden päästä tapaadiskoissa ja baareissa: siksi
misesta G-Powered teki jo
tiuhasti keikkaa, ja samana
kerromme myös rivien välistä.”
syksynä bändi julkaisi myös
ensimmäisen pitkäsoittonsa Odottanut oon, joka sai erittäin hyvät arvostelut,
esimerkiksi Findance.com-sivustolla. Miksauksesta ja
masteroinnista huolehti ammattimuusikko Sami Asp.

Suomalaisen eurodancen piirissä G-Powered

erottuu sanomallaan, sillä muita gospel-genreen lukeutuvia kotimaisia dance-bändejä ei tiettävästi ole.
”Sanoitustemme tarkoitus on rohkaista kuulijaa elämään ja etsimään sitä ikuista rakkautta, joka ei petä
eikä hylkää, vaan hyväksyy ja rakastaa kaikesta huolimatta”, kertoo Kimmo.
Vaikka suurin osa sävellyksistä kulkee mollissa, yhtyeellä ei ole yhtään epätoivossa rypevää biisiä. ”Kyllä me pahasta olosta puhumme. Maailmassa on niin
paljon epätoivoa, tuskaa ja ahdistusta, että ei sitä voi
unohtaa. Mutta biiseissämme on aina toivonäkökulma”, Kimmo jatkaa.
Bändin promokuvia katsellessa toivorikas elämänasenne ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen. Niissä
ollaan niin cool.
Kimmo selventää, että tämä kuuluu eurodancen perinteeseen, jota hän ja Miia haluavat noudattaa. Ja keikoilla he kuulemma irrottelevat senkin edestä.
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”Olen huomannut, että monen hevarinkin
sisältä löytyy dance-sydän”
”Tahdon elää Jumalan tahdon mukaan, vaikka hyvin
harvoin siinä onnistun. On upeaa saada luottaa siihen,
että minua rakastetaan silti. Armo riittää.”

G-Poweredin sanoitukset ovat sen mukaisia,

että niitä sopii soittaa myös ei-kristillisissä tilaisuuksissa. Linja on samansuuntainen kuin Juha Tapiolla ja
Bass’n Helenillä, jotka ovat harvoja koko kansan tietoi-

suuteen nousseita gospel-musiikin tekijöitä.
”Kerromme myös rivien välistä. Pyrimme tekemään
musiikkia, jota voi kristillisten festarien ja muiden tapahtumien lisäksi soittaa diskoissa ja baareissa. Jos
tyyli olisi liian päällekäyvä, musiikki tyrmättäisiin heti.”
Jos joku ihmettelee, kuinka gospel-musiikki sopii
baariin, Kimmolla on hänelle vastaus valmiina. ”Yleensä kaikki tanssibiisit tuputtavat jotain asennetta tai sanomaa. Miksi näkökulma ei voi olla kristillinen, paikasta riippumatta?”
Välispiikit kuitenkin vaihtelevat keikkapaikan mukaan.
”Esimerkiksi Maata näkyvissä -festareilla kaikki bändit soittavat gospelia ja siellä puhutaan muutenkin
hengellisistä asioista. Tilauskeikoilla pikkujouluissa tai
baarissa toimitaan tilaajan toiveiden mukaan.”
Kimmo vertaa erityyppisiä keikkoja pukukoodeihin.
”Eihän juhliin mennä verkkareissa tai kuntosalille pyntättynä. Mutta ei se muuta sitä, mitä olen ja edustan.”

Bändin tyylitaju onkin uponnut yleisöön myös

kristillisten tapahtumien ulkopuolella. Toisaalta myös
kristillisissä piireissä G-Powered on keikkaillut räväkällä
otteella. Keikka Kristillisdemokraattien pikkujouluissa
päätyi siihen, että puolueaktiivit innostuivat tanssimaan letkajenkkaa tanssipopin tahdissa.
Suuren kansainvälisen yleisön eteen G-Powered
pääsi keväällä 2008, kun tanssimattopelejä tuottava
Positive Gaming kutsui bändin Myspace-sivuston kautta keikalle Amsterdamiin. Miia lennätettiin paikalle Etelä-Afrikasta, jossa hän tuolloin oli opiskelijavaihdossa.
Ensi syksynä G-Poweredia voi todellakin kuulla saman
yhtiön tanssimaton musiikkina.
Ennen kaikkea Kimmo on iloinen siitä, että tanssipoppia ei tarvitse enää kuunnella ja soittaa häpeissään.
”Viime vuosikymmenen lopulla eurodance jäi trendinä uhmakkaan rap-musiikin jalkoihin. Nyt kuunnellaan
paljon r’n’b- ja metallimusiikkia, jotka ovat lähempänä
tanssipopin sävelkulkuja. Olen huomannut, että monen
hevarinkin sisältä löytyy dance-sydän.
Korpela uskoo, että nyt koittaa 90-luvun teinien aika.
He kasvoivat herkät vuotensa tanssipopin maailmoissa
muusikoiksi kypsyen.

Teksti: Mia Pajunen
Kuva: Hannu Korpela
http://www.gpowered.com
http://www.myspace.com/gpoweredmusic
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Alkukristittyjen pasifismia
ei ollut olemassa
Varhaisia kristittyjä nimitetään toisinaan ehdottomiksi pasifisteiksi.
Heidän kirjoituksensa kuitenkin paljastavat, että mitään yhtenäistä
linjaa ei ollut. Jotkut kristityt vastustivat sotaa ja armeijaa, jotkut
sallivat ne, ja jotkut olivat itse sotilaita.
Alkukristittyjä kuulee aika ajoin
nimitettävän pasifisteiksi, kaiken väkivallan vastustajiksi. Käsitys on sukua
väitteelle ensimmäisistä kristityistä
kommunisteina, mikä todettiin perusteettomaksi vuoden 2007 Cross Sectionissa [1].
Molemmat ajatukset korostavat,
että kristinuskon nousu ensin sallituksi uskonnoksi ja lopulta Rooman valtionuskonnoksi 300-luvun aikana sai
kristillisen etiikan pilaantumaan hyvin
olennaisella tavalla. Pasifismi-väitteen
esittäjät kuitenkin ovat, ainakin kirjoittajan kokemuksen mukaan, paljon
useammin itse kristittyjä kuin ne, jotka heijastavat vasemmistolaisen katsomuksensa Raamattuun.
Kirjoitettuna pasifismi-argumenttia
kohtaa lähinnä keskustelupalstoilla
(esim. [2]) ja aatteellisessa nettikirjoittelussa (esim. [3] ja [4]). Se saattaa
tulla vastaan myös aihetta sivuavissa
opinnäytetöissä (esim. [5]).
Toisaalta väite ei esiinny suomalaisissa koulukirjoissa (esim. [6] ja [7]),
vaikka samat teokset sivuavat ohuesti kristittyjen suhtautumista köyhien
auttamiseen. Itse asiassa yksi lukion
oppikirja avoimesti kiistää universaalin alkukristillisen pasifismin olemassaolon [8].
Kolmen ensimmäisen vuosisadan

kristityt itse näyttävät olleen viimeisen
oppikirjan kanssa samaa mieltä. Heillä
ei ollut mitään yhtenäistä linjaa sodasta ja asepalveluksesta, vaan näkemykset vaihtelivat paljon.
Kontrasti siviilielämään onkin suuri.
Murha ei ollut yhdenkään kristillisen
yhteisön sallima, sen enempää kuin
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abortti tai vastasyntyneen heitteillejättö [9a].

Aloittakaamme historiallisista

merkinnöistä. Muutamien kirkkoisien ja historiankirjoittajien tekstit
kertovat selvästi, että osa kristityistä
oli Rooman armeijassa. Ensimmäinen
katkelma [10a] on Tertullianuksen
(n. 160–225) teoksesta Apologia.
”… kuten voitte todeta tutkimalla keisareista vakavimman, Marcus Aureliuksen,
kirjeitä. Niissä hän todistaa, että kuivuuden Germaniassa lopettivat sateet, jotka
saapuivat vastauksena hänen alaisuudessaan taistelleiden kristittyjen rukouksiin.”
Tapahtuman toistaa [11a] myös
kirkkohistorioitsija Eusebius Kesarealainen (n. 263–339), ja siihen viittaavat, joskin kristittyjen osuuden sivuuttaen, myös roomalaiset lähteet (mm.
[12]). Taistelu osuu vuoteen 173 [13],
jolloin Marcus Aurelius soti Tonavan
ylittäneitä germaaniheimoja vastaan.
Merkittävää tilanteessa on se, että
Germanian sotaretkellä mukana olleista kristityistä ainakin osa oli todennäköisesti uskovina vapaaehtoisina värvättyjä, ei sotauraansa loppuun suorittavia käännynnäisiä.
Melitene-nimisessä paikassa (nykyinen Malatya) Rooman itärajan tuntumassa, josta kuivuuden kouriin joutunut 12. legioona oli lähtenyt liikkeelle,
oli nimittäin melko paljon kristittyjä
jo 170-luvulla. Laajan artikkelin [13]
kristityistä ja Rooman armeijasta kirjoittaneen historian professori John
Helgelandin mukaan oli yleinen käytäntö, että sotilaat värvättiin paikallisesti.

200-luvun lopulla ja 300-luvun alussa tiedot kristityistä sotilaista käyvät
yleisemmiksi, mikä ei ole ihme, sillä
tuossa vaiheessa kristittyjen osuus
Rooman väkiluvusta oli useita prosentteja [9b].
Esimeriksi Eusebius kertoo kotikaupungistaan yksityiskohtaisen tarinan.
Noin vuonna 260 kuollut kesarealainen Marinus-niminen kristitty sotilas
oli saamassa ylennyksen, mutta hänet
mestattiin hänen uskontoaan koskevan
ilmiannon perusteella [11b].
Helgeland puolestaan referoi Mauretania Caesarensis -maakunnassa langetettua kuolemantuomiota vuodelta
295 [13].
Teloituksen syy liittyi Rooman armeijan uskontoon. Armeijaan värväytyminen oli Maximilianukselle epäilemättä harkitsematon valinta, sillä
välittömästi palvelukseen astuessaan
hän kieltäytyi kantamasta keisarin
kuvaa univormunsa rintanapissa. Oikeudenkäynnin tuomarina toiminut
prokonsuli yritti saada hänet pyörtämään päätöksensä vedoten siihen, että
Rooman armeijassa palvelee muitakin
kristittyjä.
Kristitty sadanpäämies Marcellus
taas teloitettiin vuonna 298 Tangerissa
(roomalaisten Tingis) [13]. Hän oli todennäköisesti käännynnäinen, joskaan
sitä emme tiedä, kuinka kauan hän oli
viipynyt armeijassa kristityksi tultuaan. Helgeland huomauttaa, että kenturion asemassa olleen sotilaan täytyi
joka tapauksessa olla ansioitunut.
Myös Marcelluksen kuolema seurasi
hänen omasta tottelemattomuudestaan. Helgeland pitää motiiveja epäjumalanpalvelukseen liittyvinä; seka-

laiset internet-lähteet (esim. [14] ja
[15]) tulkitsevat asiaa samansuuntaisesti, mutta yksityiskohdat riippuvat
kirjoittajasta.
Lisäksi Helgeland selostaa yksityiskohtaisesti keisari Diocletianuksen
vainoja 301–311. Ne alkoivat armeijan
puhdistuksesta, minkä kertoo myös
tapahtumien aikaan elänyt Eusebius
[11c]. Ensimmäisessä vaiheessa ei jaettu kuolemantuomioita, mutta kristityt
sotilaat joutuivat jättämään virkansa ja
siitä seuranneet etuudet.
Teloitukset alkoivat 303, ja oikeudenkäynneistä on säilynyt useita pöytäkirjoja, joissa kerrotaan kristittyjen
sotilaiden marttyyrikuolemasta [13].

Päinvastaisiakin todistuksia on,

mutta hyvin vähän. Filosofi Origeneen (n. 185–254) mukaan kristittyjä
ei ollut Rooman legioonissa [16a].
”Eivätkä ketkään taistele kuninkaan
puolesta paremmin kuin me. Totta kyllä, me
emme taistele hänen alaisuudessaan, vaikka
hän niin vaatisi. Kuitenkin kamppailemme
hänen puolestaan erityisenä hurskauden
armeijana uhraamalla rukouksemme Jumalalle.”
Selitys Origeneen väitteen ja muiden lähteiden ristiriitaan ei ole selvä.
Historiantutkija Andrew Holtin mukaan verrattain hyvä ratkaisu asialle
voi olla maantiede [17]. Hän lainaa
Roland Baintonia [18], joka on esittänyt, että Rooman valtakunnan kreikkalaisessa idässä, josta Origeneskin oli
kotoisin, asepalveluksen vastustus oli
paljon suurempaa kuin latinalaisessa
lännessä.
Lisäksi Baintonin mukaan verrattain rauhattomilla rajaseuduilla, kuten
Melitenessä, into värväytyä olisi ollut
suurempi kuin valtakunnan
sisäosissa tai aavikkoon
rajoittuvilla alueilla,
jossa vallitsi pitkään rauha.
Holt
jatkaa,
että itäisen Rooman tilanne oli
todennäköisesti
muuttumassa
Origeneen aikoihin. Paitsi, että
Eusebiuksen mainitsema Marinus oli Palestiinasta, on Fryygiasta

nykyisen Länsi-Turkin alueelta löytynyt kirjoitus, joka kertoo kristityistä
sotilaista 200-luvun puolivälissä [17].
Olivatpa Origeneeseen kohdistuvat
selitysyritykset hyviä tai eivät, hänen
yksittäinen mainintansa ei kumoa
suurta joukkoa faktoja, joita kristityistä sotilaista on olemassa. Se kuitenkin
kertonee, että kristittyjen värväytyminen ei ollut hänen aikanaan keisarikunnan itäosissa yleinen ilmiö.

Tapahtumakuvausten

rinnalla

todistusaineiston toinen puoli ovat
varhaisten kristittyjen mielipiteet.
Useimmat sotaa ja väkivaltaa koskevat
kannanotot jättävät kuitenkin suhteettoman paljon tilaa lukijan tulkinnoille,
sillä ne ovat lyhyitä heittoja tekstissä,
joka kokonaisuudessaan ei liity väkivaltaan eikä varsinkaan asepalvelukseen. Kirjoittajan kantaa selventävät
perustelut ovat poikkeus.
Esimerkiksi sodan vihaaminen esiintyy – enimmäkseen ohimennen – hyvin monen kirkkoisän tekstissä, mistä
mallitapauksiksi otettakoon Ignatius
[19] ja Irenaeus [20]. Nämä sitaatit
kiertävät myös internetissä todisteina
alkukristittyjen oletetusta pasifismista

(esim. [4] ja [21]).
Asian merkitys on kuitenkin erittäin
kyseenalainen, sillä oikeutetun sodan
kannattajat ja sen vastustajat ovat olleet aina samaa mieltä siitä, että tappaminen itsessään ei ole hyvä. Sodan
inho ei tee ihmisestä sen absoluuttista
vastustajaa.
Tästä muistuttaa myös Helgeland,
joka samalla lisää, että kirkkoisien viittaukset murhaan eivät yhdessäkään
tapauksessa tule esille sotilaallisessa
yhteydessä [13].

Selkeät mielipiteet Rooman armei-

jasta olivatkin vaihtelevia, eikä niissä
ole yhtenäistä linjaa suuntaan eikä toiseen, vaikka näkemykset olivat keskimäärin negatiivisempia kuin tapahtumakuvausten perusteella voisi päätellä. Toisaalta kriittistenkin kirjoittajien
tärkein vastalause armeijaa kohtaan oli
siellä rehottanut epäjumalanpalvelus.
Parhaan esimerkin tästä tarjoaa Tertullianus, joka elämänsä loppupuolella
alkoi kokea Rooman valtion kristittyjen vihollisena [17]. Armeijaa käsittelevässä kirjassaan Sotilaskruunu hän
viittaa väkivaltaan moraalisena ongelmana vain yhden kerran [22a].
Koko muu teksti perustelee, että
armeija ei sovellu kristitylle epäjumalien palvelemisen vuoksi, eikä senkään
vuoksi, että kantamalla pakanallisia symboleita hän

15

Let’s attack everyone

Vastentahtoisen,
mutta välttämättömän
väkivallan ajatusta
tuki eksplisiittisesti
Lactantius. Italialainen
Hippolytus taas
tuomitsi sotilaiksi
ryhtyvät kristityt
ankarasti.

samaistaa itsensä pakanoihin [22].
Toisaalta aiemmassa Apologia-teoksessaan Tertullianus kertoo kristittyjen
rukoilevan rohkeiden armeijoiden ja keisarin puolesta [10b], eikä hän myöhemminkään edes yrittänyt kiistää, etteikö
kristittyjä olisi armeijassa ollut [22b]
[23].
Myös Origenes painottaa tekstissään,
että epäjumalanpalvelus ja keisarin nimeen vannominen eivät sovi kristitylle
[16b]. Hän kuitenkin tuo kiistatta esille,
että kristityt eivät voi osallistua tappamiseen armeijassa, sillä he ovat jumalanpalvelukseen erotettu pyhien joukko [16a].

Klemens Aleksandrialainen (n.

150–211) puolestaan piti sotilaan ammattia luultavimmin neutraalina asiana.
Lyhyessä katkelmassa hän vertaa sotilasta epäsuorasti mihin tahansa muuhun
ammattiin, kuten maanviljelijään tai
purjehtijaan [24]. Toisessa kohdassa hän
lainaa Johannes Kastajaa, joka ei tuominnut sotilaan eikä tullimiehen työtä
sinänsä [25a] [26a].
Klemensin tekstit tukevat myös aiempaa huomautusta sodan sietämisen ja
sodan tuomitsemisen erosta. Huolimatta
neutraalista asenteestaan armeijaan hän
julistaa useita kertoja rauhaa, joskin ohimennen (esim. [25b]).
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Vastentahtoisen, mutta välttämät-

tömän väkivallan ajatusta tuki eksplisiittisesti Lactantius (n. 240–320)
[27a], joka kylläkin tuomitsi jyrkästi
gladiaattoritaistelut ja niiden seuraamisen [27b]. Teoksensa Jumalalliset
instituutit [27] hän kirjoitti Diocletianuksen vainojen ja siten aidon alkukirkon aikana, ei vainojen jälkeen [28].
”Miksi hänen [ihmisen] pitäisi lähteä
sotaan ja sotkea itsensä toisten kärsimyksiin, kun hänen oma mielensä on sitoutunut
ikuiseen rauhaan toisten kanssa? … Minä
kuitenkin jätän nämä asiat huomiotta, sillä
on mahdollista, että niihin on pakko ryhtyä
tahdon vastaisesti.”
Yksiselitteisin
sodan
vastustaja
taas oli italialainen Hippolytus (n.
170–236), joka tuomitsi sotilaaksi ryhtyvät kristityt ankarasti. Käännynnäinenkään sotilas ei saanut hänen mukaansa totella tappamiskäskyä [29].
Hippolytuksen yhteiskuntavastaisuus
kuitenkin erottaa hänet useimmista
muista varhaisista kristityistä.
”Sotilaan ei saa teloittaa ihmisiä. Jos
häntä käsketään, hänen on kieltäydyttävä.
Sotilaan ei saa lausua valaa, ja jos hän ei
noudata kieltoa, [seurakunta] hylkää hänet.
Jos joku on sotilaskuvernööri tai kaupungin
johtaja, hänen on erottava virastaan tai
hänet hylätään. Uskova tai kasteelle ai-

kova, joka aikoo sotilaaksi, hylätään, sillä
hän on halveksinut Jumalaa.”

Päätelmä historiallisesta näytöstä on selvä. Universaalia pasifismia
alkukirkossa ei ollut olemassa ainakaan
100-luvun puolivälin jälkeen, kuten ei
muutakaan yhtenäistä näkemystä sodasta ja armeijasta.
On kuitenkin huomattava, että kristityistä sotilaista ennen 170-lukua ei
ole merkintöjä, lukuun ottamatta niitä
roomalaisia käännynnäisiä, joista Luukas kertoo Apostolien teoissa [26b].
Tätä voi tulkita monella tavalla.
Tieteellisen kuivinta on tyytyä siihen,
että todistusaineiston puute ei ole todistus mihinkään suuntaan. Luukkaan
kertomusten vuoksi voimme pitää todennäköisenä, että palveluksensa aikana kääntyneitä kristittyjä oli, mutta
emme tiedä, lähtivätkö jotkut kristityt
armeijaan vai eivät 140 ensimmäisen
vuoden aikana.
Toisaalta voidaan puntaroida, tapahtuiko kristittyjen asenteessa sotaan jokin muutos 100-luvun keskivaiheilla.
Yksi tapa järkeillä ajatuksen puolesta
on se, että varhaisen seurakunnan lopunajan odotukset (esim. [26c]) epäilemättä muuttuivat Jeesuksen takaisintulon viivästyessä, ja asioita täytyi

alkaa järjestellä suuremmassa määrin
”normaalin” elämänmenon mukaan.
Uuden Testamentin tekstiaineisto ei
kuitenkaan tue oletusta radikaaleista
muutoksista. 1. vuosisadalla elänyt
Paavali viittaa sotilasammattiin joitakin kertoja hieman Kleemensin tapaan: ohimennen ja välineenä jonkin
toisen asian käsittelyyn, mutta neutraalisti [26d] [26e]. Lisäksi hän teki
perusteiden kera selväksi, että hän piti
yhteiskunnan pakkovaltaa, ”miekkaa”,
hyväksyttävänä asiana [26f].

Vaikka sodan ehdottomasti torjunut
näkemys olisi tämän oletuksen mukaan alkuperäinen, sodan sallivaakaan
ajatussuuntaa ei voisi sanoa historiallisen näytön tasolla vääräksi, koska se ei
johtunut ulkopuolisesta väliintulosta.
Viimeisin perustelu ei tietenkään
päde teologiaan eli siihen, miten Raamatun dokumentaatiota ja sen sisältämiä näkemyksiä tulkitaan yleispäteviksi määräyksiksi. Vetoaminen kristittyjen elämään ja heidän valintoihinsa
on kuitenkin historiaa, ei teologiaa.

Tyypillisen pasifismiteorian tukena varhaisen muutoksen oletus on
joka tapauksessa ratkaisevasti alkuperäistä heikompi, sillä kristinuskolla ei
ollut Roomassa mitään yhteiskunnallisesti määräävää asemaa 170-luvulla
eikä pitkään sen jälkeenkään.
Siksi muutos, joka kristittyjen suhteessa väkivaltaan oletetaan tapahtuneen, olisi johtunut uskontokunnan
sisäisistä asioista eikä valtapolitiikasta.

Ainoa mahdollisuus väittää kris-

tinuskoa pasifistiseksi jää siis Raamatun tulkinnan varaan. Asian syvällinen käsittely joudutaan sivuuttamaan
tässä tekstissä eikä tässä oteta siihen
ehdotonta kantaa, vaikka ylempänä
esitettiinkin näyttöä sen puolesta, että
kristinuskon merkittävin teologi Paavali ei ollut pasifisti.
Muistutettakoon kuitenkin, että tulkinta ei ole suoraviivainen. Yksistään
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Piipunperien ilosanoma
Kun pari naista tuli Ukko-Paavon luo kysy-

mään, millainen hänen oppinsa on, hän kaivoi
perät piipustaan, pisti ne poskeensa ja sanoi:
"Tällainen on minun oppini."
Paavo Ruotsalainen oli tullut herätykseen
kuusivuotiaana. Hän tiesi olevansa Jumalan
lain rikkoja ja joutuvansa siinä sieluntilassaan helvettiin. Omantunnon tuomitsemana
hän yritti elää Jumalan tahdon mukaan siinä
onnistumatta. Tuota lain tekojen ja ahdistuksen aikaa kesti kuusitoista vuotta. Sen aikana
Raamattu tuli luettua kolmesti läpi.
Avun hätäänsä Paavo sai tehtyään pitkän
matkan seppä Jaakko Högmanin luo. Seppä
antoi Paavolle luettavaksi valikoidun kohdan
Thomas Wilcoxin kirjasta Kallis hunajan pisara: "Sinulla voi olla monta hyvää puolta, ja
kuitenkin voi puuttua yksi, mikä voi saada sinut menemään murheellisena pois Kristuksen
luota. "
”Et milloinkaan ole myynyt kaikkea, mitä
sinulla on, et milloinkaan ole luopunut omasta vanhurskaudestasi." Sepän diagnoosi Paavon tilasta oli selvä: "Yksi sinulta, poika parka, puuttuu ja sen yhden myötä kaikki." Kuin
piipputupakka oli Paavo palanut loppuun
oman oppinsa tiellä. Tähteetkin oli imetty
loppuun, ja nyt tuli aika sylkeä mälli maahan.
Oman yrittämisen oppi ei ollut tuottanut tulosta – tarvittiin parempi.

Kun taudinmääritys oli tehty, annettiin

potilaalle lääkettä. Avain oli löytänyt lukkonsa. Punahehkuinen rauta oli vahaa taivaallisen
Sepän käsissä.
Nuo omaatuntoa polttelevat liekit – syyttävä laki, nuhteleva synnintunto ja Jumalan vihan pelko – eivät olleetkaan helvetin lieskoja
vaan Jumalan rakkauden tulta, jolla Hän herätti nukkuvaa lastaan ja etsi eksynyttä lammastaan. Juuri tämä oli ahtaan portin suu ja
Jumalan kutsu käydä elämän tielle uuden syntymän kautta.
Kun haukkuvaa koiraa pelkäävä lapsi ei
enää jaksa juosta karkuun, hän kääntyy kohtaamaan pedon terävät hampaat. Silloin koiran häntä heiluu – peto muuttuu lemmikiksi
– ja turkkia silitettäessä kaulapannasta löytyy
Tuttavan nimi.
"Minä tahdon kantaa Herran vihaa – sillä minä
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olen tehnyt syntiä Häntä vastaan – siihen asti että
Hän minun asiani toimittaa ja hankkii minulle oikeuden. Hän tuo minut valkeuteen, minä saan nähdä Hänen vanhurskautensa." (Miika 7:9)
Jo tässä on lepopaikka – portin suulla! Vaikka syntinen tietää, ettei hän tässä sieluntilassaan tule autuaaksi – eli onnelliseksi ja iankaikkisesta elämästä osalliseksi – niin hän saa
mielellään jäädä omantunnon nuhtelemana
Herransa kasvojen eteen. Näin Jumalan kutsulle annetaan sille kuuluva arvo. Jumalan
tehtävänä on toimittaa asia. Hän antaa uskon
ja suorittaa loppuun aloittamansa työn.

Vaikka lapsen ymmärryksen näkökyky on
rajoittunut, niin hän saa terveen järjen silmin
huomata, että Isä on kaikkinäkevä! Ihminen ei
tunne Tekijäänsä, mutta Luoja tuntee omansa.
Kuin Isänsä hartioille nostettuna lapsi saa katsella Isän näkökulmasta. Voisiko pienokainen
muka tehdä tyhjäksi Isänsä rakkauden!
Lapsi saa pukea hätänsä avunhuudoksi:
"Minä olen syntinen. Sinä, Herra, olet kuulema syntisten Auttaja. Jospa armossa katsoisit
puoleeni!"
Vaan eihän vastasyntynyt osaa rukoilla. No,
hän saa ikävöidä, huokailla vaikka ilman sanoja. Vaan eihän syntymätön osaa ikävöidä. No,
hän saa sairastaa. Näkeehän Lääkäri haavat,
vaikkei potilas itse jaksaisi niitä osoittaa.
Tässä on armon anomisen rima ensin laskettu kynnyksen tasolle ja sitten tiputettu lattian koloon, niin että matalinkin mato saattaa
helposti lupsahtaa kovalta laudalta pehmeään
multaan, eli lapsi rakastavan Isänsä syliin.
Uskon luonne on etsiä ja odottaa – vaikka
pitkäänkin – rakkauden kasvojen valoa. Ihminen saa olla alallaan Herran edessä, kunnes
saa sydämessään tuntea armon: kokea rakkauden, tietää Tuttavansa läheisyyden, ymmärtää
anteeksiannon, olla selvillä avusta. Nyt rohkenee sydän omaksua, että Kristus on Auttajansa, olipa hän sitten miten suuri syntinen
tahansa.
"Mikä hätänä! Onhan Kristus läsnä Auttajana!" Tätä on lapsen oikeus, sydämen rauha ja
lepo, salainen ystävyys Ristiinnaulitun kanssa.
Lähteestä juonut ei epäile lähteen olemassaoloa.

Elämän tie on jokapäiväistä parannuksen te-

kemistä. Aina silloin, kun omatunto syyttää,
Mestari kutsuu lastaan takaisin – ikään kuin
uudestaan syntymäportille, vapauteen olla
Kristuksessa. Kaita tie on katettu jokapäiväisillä porttiholveilla. Niissä on kaiverrus: "Olisitko autuas, jos nyt kuolisit?"
Portti on ahdas, koska siitä läpimenevä
riisutaan omasta pahuudesta ja pyhyydestä,
tyhjennetään ja nollataan. Ihminen ei ole itsessään mitään – ja silti rakastettu! Jumala on
kaikki kaikessa. Jeesus on kuollut syntisen
puolesta.
Portilla moni hätäinen eksyy, koska ei malta
murhehuoneessa odottaa, että Jumala toimittaisi hänen asiansa. Kesken Jumalan antaman
murheen poloinen pyrkii itse elämään pyhyyden mittatikun mukaan. Kokoukseen osallistumisella, rukouksella, raamatunluvulla ynnä
muulla sellaisella hän tukahduttaa Jumalan
vaikuttaman oikean synnintunnon.
Hartaudenharjoitus itsessään, oikein käytettynä on kyllä hyvä ja tarpeellinen, mutta nyt
se ei ole ilmaus sydämen todellisesta tilasta ja
on siksi teennäinen. Luulouskonsankari koettaa aikansa synnytellä hyviä hedelmiä. Kun
sato ei meheväksi kypsy, hukkaantuu sumussa
oikea suunta.

Eksyessään toiset lankeavat lain raateluhampaiden väliin. Pelokkaina he pyrkivät
omin voimin orjallisen tunnollisesti täyttämään Jumalan lain. Mitä tiukemmin on lain
alla ja mitä syvemmin hautautuneena oman
uskonsa harjoittamiseen, sitä parantumattomampi on tämä tauti. Siinä luulee murhetta
epäuskoksi, kokemusta Kristukseksi.
Toiset lankeavat synnin harhanäyn alle, jopa

vääryydellä mässäämiseen asti. Heistä tulee
täysin välinpitämättömiä, Jumalasta piittaamattomia ja Hänen vaikuttamasta murheestaan osattomia – suruttomia. Pinnalle voi kyllä jäädä uskonnollisuuden valheellinen kuori.
Kärsimyksen piikkiköynnökset ovat usein
tarpeen, ettei lammas eksyisi sivuun kaidalta tieltä. Piikit potkivat Kristuksen luo. Siksi
Paavali – jota Paavo sittemmin tahtoi pitää
esikuvanaan – oli niihin mielistynyt.

Lääkkeen vaikutus oli niin tehokas, ettei
Paavon tarvinnut enää sen jälkeen keneltäkään ihmiseltä kysyä neuvoa. Kaikki selveni.
Matkaevääksi saamansa Kalliin hunajan pisaran hän oppi ulkoa ja ohjasi itse monia vaivattuja ahtaalla portilla. Sepän luona käynnin
pitkältä matkalta muistui aina mieleen lyhyt
tie Jumalan luo.
Raamattu oli nyt Paavolle kuin uutta painosta – ei julmaa lakia ja teoreettista oppia
vaan ravintoa jokapäiväiseen kristuksenpuutostautiin. Pintapuolinen aivousko – se joka ei
johda sydäntä seurustelusuhteeseen Sulhasen
kanssa – sotkee vain Sanan niin kuin sika perunapellon.
Loukkaantuivatko Paavon oppia kysyneet
naiset hänen tupakantuhkanhajuiseen ja mällinväriseen vastaukseensa? Paavolla oli tapana
koetella, oliko kysyjällä todellinen sielun hätä
vai oliko kyseessä vain ulkokultainen uteliaisuus. Älkää antako helmiä sioille! Ahdas portti
aukeaa vain hätääntyneelle, Jumalan kutsumalle syntiselle.
Oltermanni
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Lääketieteen pimeä puoli?
Vanha liikuntakyvytön nainen makaa kuntoutuskeskuksen vuoteella. Laitoksessa työskentelevä
parikymppinen ”Sini” saapuu paikalle ja löytää vaipoista koko viikon ulosteet: ne ovat tulleet kerralla.
Koska Sini ei sattunut paikalle juuri sopivaan aikaan,
hän joutuu raapimaan ennen suihkua kovettuneet
jätökset naisen selästä irti lastalla.
Toisissa huoneissa potilaat eivät suostu syömään
vapaaehtoisesti; osa taas joudutaan köyttämään
kiinni pyttyyn vessareissulla. Jos katse välttää, saattaa silti alkaa kakalla sotkeminen. Jotkut potilaat Sini
tavoittaa huoneesta tuoreen oksennuksen ja nenästä kaivetun veren keskeltä.
Levottomuushäiriöistä kärsivien osastolla meno on
Sinin mielestä pahinta. ”Potilailla on kypäriä päässä
tai pakkopaita yllä, jotta he eivät hajottaisi itseään ja
toisiaan”, hän huokaa.
Sini on kristitty, ja hän on kuullut puhuttavan

paljon elämän ja Jumalan kunnioittamisesta. Kristityn ei saisi leikkiä Jumalaa, minkä vuoksi ratkaisu
sairaan ihmisen ongelmiin on hoiva, ei kuolema.
Länsimainen ei-kristitty ei vetoa perusteluissaan
tuonpuoleiseen, mutta hänkin on todennäköisesti
päätelmästä samaa mieltä. Osa ei-kristityistä tosin
ajattelee, että ihminen saa itse päättää omista päivistään ja valita halutessaan kuoleman.

”Lääketiede on kuitenkin mennyt liian pitkälle”, Sini sanoo. ”Hoitomenetelmien kehitys ei ole
pelkästään vähentänyt kärsimystä, vaan joissakin
tapauksissa aiheuttanut sitä lisää.”
Sinin mielestä on hyvä kysymys, kääntyykö Jumalan leikkiminen joskus päälaelleen. ”Kumpi on leikkiä enemmän: parantumattomasti sairaan
hoitaminen vai se, että hänen annetaan kuolla kivuttomasti? Monet,
jotka olisivat normaalin järjestyksen mukaan kuolleet, jäävät
nyt pitkäksi aikaa eloon”, hän
miettii.
Sini kertoo tulleensa näihin
ajatuksiin vasta nykyisen työnsä
aikana. Haastatteluhetkellä hän on
tehnyt kuntoutuskeskuksessa kokoaikaista työtä reilut puoli vuotta.
Toisaalta rajanveto on mielivaltaista, minkä Sini sanoo ymmärtävänsä
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hyvin. Viimeisteltyä vastausta nuorella hoitajalla ei
siksi ole, mutta hän tarkentaa, että moniongelmaisia
vuodepotilaita hän ei haluaisi jättää heitteille. Kaikkein surullisimpia tapauksia ovat hänen mielestään
ihmiset, jotka ovat olleet syntymästään asti parantumattomasti sairaita.
”Esimerkiksi yhdellä pienellä lapsella on aineenvaihdunnan sairaus, jonka vuoksi hän on koko ajan
letkuissa. Hoito vain lykkää kuolemaa, sillä kuonaaineita jää elimistöön.” Toisella osastolla Sini on
nähnyt kehitysvammaisen vanhuksen, joka on ollut
koko ikänsä vastasyntyneen lapsen tasolla.

Epäilyksistään huolimatta Sini korostaa,
että hän ei inhoa työtään. ”Olen hajoillut täällä, mutta ennemmin hoidan toisia kuin käännän pihviä Hesburgerissa”, hän kuittaa.
Iloa Sini saa erityisesti pienistä söpöistä asioista.
”Vauvat ovat aina suloisia. Yksi herttainen vanhus
taas puhuu aina pikkuoravan äänellä”, hän kertoo.
Sini myöntää pitävänsä myös hankalista potilaista,
jos nämä vain ilahtuvat toisen ihmisen läsnäolosta.
Umpilevottomat ovat hänelle vaikeimpia kohdata.
Sinin nimi on muutettu.
Teksti: Tuomas Kangasniemi
Kuva: Stock.XCHNG

25-vuotiaat Iiro ja Jessica Rantanen ovat
nähneet, että todellinen Jumala ei löydy new age
-uskontojen karmasta. Ennen kuin he lähtivät
kertomaan Jeesuksesta Intian Goaan, he olivat itse
kokeilleet kaikki keksimänsä loitsut.

Tämän vuoden alkupuolella

13. kertaa Espoon Dipolissa pidetyillä
new age -henkisillä Minä olen -messuilla muun muassa ”etsittiin yhteyttä
haltijakuntiin” ja oltiin ammentamassa
luovia voimia omaan arkeen. Tapahtumassa luvattiin, että kun ”kehitymme
ihmisinä, tahtomme alkaa värähdellä
yhdessä Korkeimman Luojan tahdon
kanssa ja alamme luoda yhdessä tietoisesti Korkeimman kanssa”.
Messuilla tiedettiin, että ”Kaikkiallinen ja Pyyteetön Rakkaus eli Kristustietoisuus on heräämässä maassamme”.
Siellä myös ennustettiin, että neljän
vuoden kuluttua kauan unohduksissa
olleet Tähtikansat palaavat keskuuteemme, jolloin me muistamme oman
tähtialkuperämme ja astumme kehityksessämme merkittävästi eteenpäin.
Vaikka näissä tapahtumissa puhutaan korkeimmasta Jumalasta ja Kristuksesta, niillä ei ole mitään tekemistä
kristinuskon kanssa, vaan kyse on erilaisten uuspakanallisten ryhmittymien
näkemyksistä, maailmanselityksistä ja
uskontulkinnoista.

Tamperelaiset Iiro ja Jessica Ran-

tanen eivät osallistuneet Minä olen
-messuille, mutta he tietävät hyvin, mihin syvemmän henkisyyden etsiminen
nuoria ihmisiä voi johtaa.
”Ennen kuin tulimme uskoon, olimme kumpikin hyvin kiinnostuneita new
agesta ja sen erilaisista ilmenemismuodoista. Haimme vastauksia eksiten-

tiaalisiin kysymyksiin muun muassa
buddhalaisuudesta, uuspakanuudesta
ja shamanismista”, Jessica Rantanen
luettelee.
”Pistimme toivomme minkä varaan
milloinkin, tietämättä edes kunnolla,
mihin yritimme saada kontaktia. Kaipasimme jotakin aitoa ja todellista, mutta
sitä ei vain löytynyt”, hän jatkaa.
”Monesti etsimme vikoja itsestämme, kun esimerkiksi siunattu kivi ei
auttanutkaan unettomuuteen tai mitään ei tapahtunut, vaikka olimme
tuntikausia rummuttaneet metsässä
hakemassa kontaktia henkiin”, Iiro
Rantanen kuvaa. Hän kertoo, että oli
rankkaa yrittää koko ajan parannella
ja muuttaa itseään ilman että voimia ja
apua olisi saapunut mistään.
”Nyt tiedämme, että uskossa ei ole
kyse ansaitsemisesta. Ei tarvitse miettiä karmaansa, energioitaan tai suorittaa mitään: voi vain levätä armossa.
Kokemuksemme on, että Jumala voi
parantaa rikkirevityn ihmisen ja antaa
rauhan, joka on pysyvä ja kokonaisvaltainen.”

Kun henkinen etsintä oli kuumimmillaan, Iiro ja Jessica eivät olleet
vielä naimisissa. Parikymppiset nuoret
unelmoivat matkustavansa Intiaan etsimään elämälleen tarkoitusta.
”Monet ystävämme lähtivät sinne
paitsi seikkailujen, bileiden ja huumeiden perässä, myös siinä toivossa, että
Intia antaisi vastauksen kysymykseen

Iiro ja Jessica. Kuva: Rantasten albumi

Kun kivijumalan
karma ei auta

elämän tarkoituksesta. Maa kiinnosti
meitäkin samasta syystä”, Iiro sanoo.
Kohta Rantaset tulivat kuitenkin
uskoon, ja haave Intian-matkasta jäi
taustalle. ”Olen lähtöisin uskovasta
perheestä, mutta siellä saatu oppi ennemmin karkotti pois kuin veti puoleensa”, Jessica kertoo tilanteen taustasta. Iiro ei tiennyt kristinuskosta etukäteen mitään.
”Kun asiat olivat alkaneet käydä liian
raskaiksi, päätin antaa mahdollisuuden
Jeesukselle. Menimme yhdessä seurakuntaan, Iiro ja minä, ja kuuntelimme,
mitä sanottavaa pastoreilla oli. Tällä
tiellä olemme nyt”, Jessica tiivistää.
Pian kääntymyksen jälkeen pariskunta meni naimisiin, he saivat esikoisensa
Myyn, ja Iiro alkoi opiskella. Ajatus
Intiaan lähdöstä kuitenkin palasi, tällä
kertaa vain eri syistä. Tavoitteena oli
paitsi tutustua paikallisiin ihmisiin ja
kulttuuriin, myös kohdata siellä majailevia länsimaisia nuoria.

”Valitsimme kohteeksemme Goan,

koska se on nuorten uushippien suosima paikka halvan ruuan, legendaaristen bileitten ja huumeiden helpon saatavuuden vuoksi. Halusimme kertoa
heille Jeesuksesta ja siitä, mistä totuus
ja sielunrauha oikeasti löytyvät”, Iiro
kertoo.
Tammikuussa 2005 Rantaset saapuivat Goan osavaltioon vajaan vuoden
ikäisen tyttärensä kanssa. He vuokrasivat asunnon pienestä kylästä ja vietti21

vät maassa kaikkiaan neljä kuukautta.
Rantaset huomasivat pian, kuinka
kokonaisvaltaisesti uskonnot kuuluivat
jokapäiväiseen elämään. ”Hengellisyys
on siellä voimakkaasti läsnä katukuvassa. Lähes joka kulmassa oli jonkinlainen alttari tai temppeli”, Jessica muistelee.
”Kaduilla vastaan tuli usein sadhuja,
pyhiä miehiä, joista tosin moni oli selkeästi enemmän länsimaalaisen rahan
perässä kuin auttamassa ketään. Törmäsimme myös moneen voimakkaasti
henkien voimien alaisena olevaan ihmiseen.”

Jessica muistaa kylästä vanhan,
hyvin likaisen ja resuisen naisen, joka
jakoi ihmisille vuoroin kirouksia ja
vuoroin siunauksia. ”Hänen kasvonsa
oli piirretty täyteen hindusymboleja
ja hänen kädessään oli Shiva-jumalan
kolmikärki-merkki. Nainen oli todella
sekava, käyttäytyi oudosti ja saattoi
lyödä ohikulkijoita aggressiivisesti kolmikärjellä.”
Kylän oman jumalan syntymäpäiväjuhlallisuuksiin kuului, että sitä kuljetettiin saattueessa talosta taloon. ”Kun

jumala tuotiin ihmisten lähelle, he
joutuivat horkkamaiseen tilaan. Jotkut
makasivat maassa sätkien ja suu vaahdoten”, Jessica kertoo.
Lisäksi Rantaset ystävystyivät kylässä asuvan hartaan uskonnollisen
hindunaisen kanssa. Iiro huomasi, että
hänen näkyvin motiivinsa harjoittaa
uskontoa oli pelko.
”Nainen ei voinut pitää määrättyjä värejä määrättyinä päivinä, kävellä
tiettyjen puiden alta ja niin edelleen,
siinä pelossa, että tapahtuisi jotain pahaa. Usko ei tuonut hänelle iloa eikä
rauhaa, vaan paineita ja ahdistusta”,
Iiro selittää.
”Näkemämme ja sikäläisten ystäviemme kertoman perusteella hindujumaluudet tuntuivat kovin kostonhimoisilta ja pelottavilta ja jopa pikkumaisilta”, Jessica jatkaa.

Harva Intiassa oleskelevista länsimaisista elämysmatkailijoista ottaa
omakseen hinduismia sellaisenaan.
Tavallisempaa on, että siitä valitaan
sellaiset osat, jotka sopivat parhaiten
omaan maailmankuvaan.
”Uushippien uskomukset ovat sekoi-

tus monia eri uskontoja ja filosofioita.
Niistä poimitaan itselle sopiva ja sitä
sovelletaan sitten omien mieltymysten
ja tarpeiden mukaan. Vaikka monet
heidän omaksumistaan arvoista ovat
hyviä, ne voivat olla varsin harhaanvieviä”, Iiro sanoo.
Kaikkein innokkaimmat totuudenetsijät hakevat mielenrauhaa ashrameista, eli uskonnollisista keskuksista, joissa eletään yksinkertaista ja askeettista
elämää pyhän miehen tai naisen opetuksia kuunnellen ja hänen läsnäolostaan nauttien.
”Intia on täynnä guruja, joista monet
vain kylmästi rahastavat näitä etsijöitä.
Gurujen luona saa asua, tietenkin maksua vastaan”, Iiro tarkentaa kuvaa.
Jessica pitää ashramiin lähtemistä
myös itsekkäänä tekona, sillä maallisesta elämästä irtautumiseen kuuluu
se, että kaikki yhteydet lähiomaisiin
katkaistaan. Goassa asuessaan Rantaset törmäsivät muutamaan epätoivoiseen vanhempaan, jotka tuloksetta
etsivät lapsiaan. Nämä eivät tienneet,
olivatko lapset menehtyneet vai liittyneet johonkin ashramiin.

Kun sisältö ratkaisee!

Taivas
Taivas TV7 on suomalainen kristillinen televisiokanava,
joka näkyy kaapeliverkoissa digitaalisena peruskanavana.
Voit katsoa kanavaa myös internetissä reaaliaikaisena osoitteessa www.tv7.fi
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Sadhu eli pyhä mies kolmikärjen kanssa. Kuva: Stock.XCHNG

Uuspakanallisuus Suomessa

Perinnetutkija, FT Pasi Klemettisen mukaan suomalainen uuspakanallisuus on saanut vaikutteita kansallisen folkloren ja kalevalaisen myyttisen aineistoin lisäksi uusnoituudesta, shamanismista, okkultismista ja
erilaisista luonnonuskonnoista. Vaikka se ei
olekaan saanut meillä erityisen suurta suosiota, kiinnostuneita riittää erityisesti nuorten
keskuudessa.
Uuspakanallisissa liikkeissä yksilön merkitys korostuu. Jokainen voi valita, yhdistellä ja

soveltaa eri uskomuksista haluamansa ideat
ja traditiot ja luoda niistä itselleen parhaiten
sopivan elämänfilosofian tai uskonnon. Uuspakanalliset liikkeet ovat auktoriteettikielteisiä ja ne painottavat, että yksilö on viime
kädessä aina oma auktoriteettinsa.
Niille ovat tyypillisiä polyteistiset ja pan-

teistiset luontokäsitykset: pyhyys ja jumaluus
ovat läsnä kaikkialla. Ajatus on, että ihminen,
luonto ja universumi ovat pyhiä ja elämä jatkuu osana luonnon kiertokulkua. Keskeistä
uuspakanallisille liikkeille on ihmisen suhde
luontoon ja ympäröivään maailmaan.

Iiro ja Jessica Rantasen ollessa Intiassa heissä kasvoi silti rakkaus nuoria
totuudenetsijöitä kohtaan. He sanovat
ymmärtävänsä erilaisiin oppeihin narahtavia ihmisiä, sillä taustalla on kaipaus löytää itselleen rauha ja elämän
tarkoitus.
”Jokaisen ’ylimielisen hipin’ ja hulluimmankin hörhön sisällä on ihminen,

joka koko sydämestään etsii vastausta
kysymyksiinsä”, Jessica uskoo.
Oman kokemuksensa perusteella Rantaset kuitenkin ihmettelevät,
kuinka kukaan länsimaalainen lähtee
hakemaan vapautta sen enempää intialaisesta uskonnosta kuin kotimaassa muodissa olevista uuspakanallisista
liikkeistäkään. ”Täyttymystä eivät mit-

kään siunatut kivet, mantrat, jooga,
Buddha, eikä kukaan muu kuin Jumala
voi tarjota”, Jessica sanoo.
Teksti: Sari Varpula
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Ristin kilta
Majesteetin salainen palvelu
rekrytoi taas Otaniemessä.
Etsi meidät
tai me kalastamme sinut.
Syyskauden avajaisilta ke 10.9. kello 18:30
Fuksi-ilta Rantsulla (Otaniemen Rantasauna) to 11.9.
Säännölliset tapaamiset keskiviikkoisin kello 18:30
Otaniemen kappelilla (Jämeräntaival 8, Espoo).
Yhteystietoja:
(etunimi.sukunimi@ristinkilta.fi)
puheenjohtaja Mika Ranta
tiedottaja Saana Jenu
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