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 >> PääKirJoitus
>> ”Jumalan suunnitelmaan kuuluu 

ehdoton laki ja täysi armahdus.”

Puolen yön maissa erään teekkarilehden toimituksen 
kevätjuhlissa huomasin jutelleeni jo kaksi tuntia pää-
toimittajan yhden ystävättären kanssa. Juhlissa liikkui 
melko paljon Jumalasta ja kristinuskosta vilpittömästi 
kiinnostuneita ihmisiä, mutta heistä useimmat lienevät 
olleet varsinaisesti uskosta osattomia. Myös meidän 
kahden keskustelu liittyi uskoon: muiden teemojen ylitse 
nousivat armo ja laki sekä Vanhan Testamentin asema.

Parhaiten mieleeni jäivät keskustelun aivan viime 
minuutit, joissa jopa minä koin onnistuneeni, vaikka 
muuten retoriikkani jäikin hieman kömpelöksi. Keskus-
telukumppanini käsitys armollisuudesta paljastui noina 
minuutteina tyypilliseksi nykyhötöksi: itse kunkin piti 
elää hyvin ja oikein ollakseen hyvä ihminen, mutta Uusi 
Testamentti oli mukamas laskenut moraalin vaatimuk-
sia. Kun muistutin murhaajasta, jonka Jeesus armahti 
ristillä, tämä nuori nainen yllättyi, suorastaan pelästyi: 
”Mutta tuohan on armon väärinkäyttöä!” Kovin paljon 
enempää hän ei sanonut, koska oli aiemmin vedonnut, 
että juuri Jeesuksen opetukset ovat Raamatussa hyvin 
tärkeitä.

Seuraavana aamuna avasin Raamattuni peukalotun-
tumalta, ja eteeni jäivät Luukkaan evankeliumin 16. ja 
17. luvut. Aukeama sopi kuin nyrkki silmään edeltävään 

yöhön. Jeesus sanoi: ”Jos he eivät kuuntele Moosesta ja 
profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nou-
sisi kuolleista” (Luukas 16:31). Toki me kristityt luemme 
Vanhaa Testamenttia ikään kuin ”Uuden kautta”, kuten 
kliseisesti sanotaan, mutta VT on edelleenkin tavatto-
man tärkeä -- ei vanhentunut. Jos ihminen ei ota todesta 
”Moosesta ja profeettoja”, siis VT:n kertomuksia, hän ei 
voi todella uskoa Jumalaan eikä häntä saa kääntymään 
edes ihmetempuin. Tämän kertoo Jeesus.

Murhamiehen armahtaminenkaan ei ollut armon vää-
rinkäyttöä, päinvastoin. Jumalan suunnitelmaan kuuluu 
ehdoton laki ja täysi armahdus -- ja sen ehtona on Jeesus 
Kristus. Sen sijaan armon kääntäminen löyhäksi moraa-
liksi ja riettaaksi elämäksi ei sovi peliin. Tästä sekä Uusi 
että Vanha Testamentti ovat harvinaisen yhtä mieltä.

Pääkirjoituksen aiheisiin palataan myös sisäsivuilla. 
Tarkista erityisesti tekstit Suvaitsevaista luonnonsuoje-
lua, Mustavalkoinen mieli seuraavalta aukeamalta sekä 
Uuden Testamentin historiallisuutta käsittelevä asia-
haastattelu sivulta 8.

Tuomas 
Kangasniemi

>> ”Jos he eivät kuuntele Moosesta ja 
profeettoja, heitä ei saada uskomaan, 

vaikka joku nousisi kuolleista” 
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Musta
valkoinen

Mieli
Pohjanmaalta Espooseen 

muuttanut Juhani Palttala 
kuuntelee ja soittaa heviä.
Mustiin pukeutunut mies 

tunnustautuu kuitenkin myös 
herätyskristityksi. Millainen 

on teekkari, jonka kuori on 
musta mutta sisin valkoinen?

>>Tuomas Kangasniemi
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Juhani Palttalan musiikkimaun huomaa kaukaa. 
Teknillisen korkeakoulun ala-aulassa hevimies on 
helppo erottaa toisista, vaikka häntä ei tuntisikaan. 
Mustat housut ja musta vyö; musta paita, johon on 
tyylitelty fraktuurakirjasimin valkoinen teksti, jalois-
sa mustat kengät. Harteilla roikkuu pitkä musta nah-
katakki: jos ehkä se ei ollutkaan aivan välttämätön 
normaalin viileänä alkukesän päivänä, se loi olemuk-
seen tyyliä ja jännitettä. 

Vaasassa ja Ylihärmässä lapsuusvuotensa eläneestä 
Juhanista olisi voinut tulla perinteinen pohjalainen, 
karhea- ja pellavatukkainen jukuripää. Niin ei kuiten-
kaan käynyt, vaan vaaleiden suortuvien annettiin kas-
vaa täyteen mittaansa, lapojen ja vyötärön välille.

”Taisin aloittaa yläasteen kasilla”, nykyisin 26-vuo-
tias Juhani muistelee. ”Ei isä siitä mitään sanonut, se 
oli ollut itse samanlainen nuorempana.” Kuitenkaan 
jälkikasvu ei ole luopunut tyylistään isäin lailla; ai-
noastaan armeija tuli väliaikaisesti hiusten ja miehen 
väliin.

Identiteettinä pohjalaisuus kuitenkin elää, ja hirte-
hiseen tapaan hieman virnistäen Juhani Palttala tar-
kentaa olevansa eteläpohjalaanen, vaikka Espoossa 
onkin asunut jo 7 vuotta. ”Oulukin on Pohjanmaata, 
mutta se on ihan eri asia.”

Metallityyli lähti Juhanilla hiuksista, joskin musiik-
ki tuli mukaan jo samana vuonna. ”Ensin kuuntelin 
hard rockia ja Deep Purplesta taisin aloittaa. Silloin 
en vielä harrastanut varsinaista metal-
lia, koska minulla oli mielikuva, että 
sillä puolella ne ovat enemmän tai vä-
hemmän kaikki saatananpalvojia. Pari 
vuotta myöhemmin kesällä törmäsin 
sitten yhteen bändiin ja innostuin il-
miöstä muutenkin.”

Yhtyeen nimi oli Veni Domine ja se muutti Juhanin 
käsityksen metallista peruuttamattomasti. Levy löytyi 
helluntailiikkeen juhannusjuhlilta Keuruulla: ilmiös-
sä oli siis kyse kristillisestä hevimusiikista, jota joissa-
kin yhteyksissä sanotaan myös white metalliksi.

”Veni Dominea kuuntelen edelleen. Sitten Virgin 
Black ja Saviour Machine ovat kanssa hyviä”, Juhani 
Palttala vastaa uteluihin tarkemmasta mausta. ”Nuo 
kolme ovat kovia”, hevimies jatkaa vekkulilla äänen-
sävyllä, johon olen tottunut hänen kanssaan tietynlai-
sissa tilanteissa. Aivan kuin mies korostaisi, että ihai-
lee niiden soittoa ja on ylpeä siitä; ehkä sävy kertoi 
myös, että kaikista hyvistä hevibändeistä juuri näiden 
musiikkiin Juhanilla on jotenkin erityisen henkilö-
kohtainen suhde. 

Ainakin Veni Dominen kanssa mies varmistaa uu-
moiluni oikeaksi. ”Ja Saviour Machine on aika suosit-
tu uskovien parissa muutenkin.”

Kaikki mainitut yhtyeet tekevät kristillistä musiik-
kia. Juhani tosin tarkentaa, että sanoituksissa ei pa-
tisteta kääntymykseen ja parannukseen: ”En tiedä, 
ymmärtääkö niitä sanoja kovin hyvin, jos ei jo ole 
kristitty. En välttämättä itse hoksaisi pointtia, jos en 
uskoisi.”

Bleakwail kertoo, 
Muttei saarnaa 

Muusikko pohjalainen ammattihevari on itsekin. Tällä 
hetkellä hän soittaa kahdessa kokoonpanossa: Veni-
alle hän on basisti ja Bleakwailille rumpali. ”Basso on 
hauskempi, kun sillä voi vetää enemmän lavashowta. 
Mutta rummut ovat kuitenkin olleet vähän vakavam-
massa mielessä se oma soitin”, Juhani puntaroi.

Juhani Palttala ei ole musiikkimaailmassa vitsimie-
lellä sitenkään, että hänen opiskelunsa liittyy alaan. 
Tulevalla sähkötekniikan DI:llä on sivuaineenaan 
akustiikka, ja mikroelektroniikkasuunnittelusta pitäi-
si aloittaa kesän aikana diplomityö. ”Äänentoistojutut 
ovat tulleet opiskelussa tutummiksi, kun ymmärtää 
paremmin, mitä laitteissa on sisällä”, Juhani pohtii 
harrastusten ja koulutuksen yhteyttä. 

Kristillisen hevin parissa miehellä on omaa ko-

kemusta myös sanoitusten molemmista ääripäistä. 
Bleakwail osuu samaan kategoriaan mieliyhtyeiden 
kanssa. ”Useimmat meidän sanoistamme ovat selke-
än kristillisiä, mutta emme evankelioi. Usko tulee nä-
kyviin, kun laulamme erilaisista elämäntilanteista.”

Ehkä tästä johtuen Bleakwaililla on ollut keikkoja 
vähemmän kuin Venialla, jota erinäiset seurakunnat 
ja kristilliset pikkufestarit kutsuvat soittamaan pa-
rin kuukauden välein. ”Venia on melodisempaa, kun 
Bleakwail on synkkää, lähinnä dark metallia”, Juhani 
tarkentaa kuvausta. ”Ja sitten se nimenomaan kertoo 
Jeesuksesta.”

Vaikka sisällöstä seurakunnan tilaisuuksissa ol-
laankin hieman tarkempia, kristillinen hevi otetaan 
nykyisin uskovissa piireissä melko hyvin vastaan. 

”Useimmat meidän sanoistamme ovat 
selkeän kristillisiä, mutta emme 
evankelioi. Usko tulee näkyviin, kun 
laulamme erilaisista elämäntilanteista.”



�

”Vanhemmassakin väessä on aika vähän 
niitä, jotka eivät hyväksy”, Juhani Palttala 
summaa. Sähköpostissa hän oli kuitenkin 
ehtinyt kertomaan tapauksesta juhan-
nuskonferenssissa eräänä toisena kesänä: 
keski-ikäinen nainen tuli sättimään häntä 
kovasti ja julisti tuomion mustasta vaate-
parresta.

HenkiMaailMa esillä

Kriittisyys ja pieni pelko heavy-musiikkia 
kohtaan juontanee juurensa siitä, että sil-
lä ajatellaan olevan yhteyttä henkimaail-
maan. Lukuisten uskovaisten parissa elävä 
käsitys maallisista heviyhtyeistä saatanan-
palvojina lienee monessa tapauksessa liioi-
teltu, mutta kosketus hengellisiin asioihin, 
jopa henkiin on varsin todellinen. Ja onpa 
pahemmillakin väärinkäsityksillä yleensä 
jokin vinha perä.

”En kauheasti itse tunne ihan henkilöitä, 
kun olen liikkunut lähes pelkästään usko-
vissa piireissä”, Juhani myöntää. ”Mut-
ta kyllä se on yleisemmällä tasolla totta, 
että hengelliset ja okkulttiset teemat ovat 
biiseissä paljon esillä, ainakin enimmäk-
seen.”

”Kristinuskon vastustaminen on myös 
aika tavallista, vaikka hevi-ihmisten hen-
kilökohtainen vakaumus ei paljon poik-
keaisikaan normaalimmasta maailmasta. 
Ovathan jotkut sitä mieltä, että metallia 
soitetaan nimenomaan, jotta voitaisiin 
vastustaa kristittyjä. Heidän mielestään 
kristillinen hevi on ikään kuin määritel-

män mukaan mahdoton yhdistelmä”, Ju-
hani jatkaa. ”Vaikka toisaalta joidenkin 
mielestä tuo on naurettavaa änkyröintiä.”

Kuitenkin myös uskovaisten käytöksestä 
hevimies löytää jotain moitittavaa. ”Kristi-
tyt ovat kovia tuomitsemaan sellaista, mitä 
eivät tunne ja josta eivät itse pidä. Tosin 
jos tuohon yhteen tapaukseen palaa, niin 
se nainen oli kyllä vähän sekopään näköi-
nen.”

”Esimerkiksi en minä Lordia tuomitse 
sen enempää kuin maailmaa muutenkaan, 
vaikka en ihan tavoita, miksi jotkut ku-
vittelevat, että se on kristillinen. Ja oli se 
hauskaakin, että joku vähän erilainen voit-
ti Euroviisut”, Juhani tarkentaa esimerkin 
avulla. ”Minun mielestäni saarnaamista 
kannattaisi välttää ja ennemminkin ke-
hottaisin odottamaan tilaisuutta, jossa voi 
luontevasti muistuttaa että itse ajattelee 
eri tavalla.”
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voittaja olen minä, Lordi”, hän totesi kris-
tillisen hevilehden haastattelussa 2003. Ja 
entä se piru? ”He’s my bitch”, Putaansuu 
huutaa laulussaan, siis kertoo Saatanan 
olevan hänen oma lutkansa.

Muillakin tavoin viisuhirviömme osoit-
taa olevansa uhoaja ja suunsoittaja. Sa-
noitukset ovat umpihengellisiä, mutta jos 
asialliseksi ruvetaan, niin se on vain ras-
kauttavaa. Piru on luuseri, ja kuten Hard 

Rock Hallelujah –kappaleessa todetaan, 
”pyhät ovat rampoja syntisten yönä”. Lordi 
siis laulaa uskovansa henkivaltoihin mutta 
olevansa itse niitä kaikkia suurempi. Saa-
puvatpa paikalle vielä ”enkelit ja demonit 
kaikki yhdessä” ja ihmisen pelastaa rokki-
herääminen, rockoning.

Tälläistä uhoajaa ja pullistelijaa sitten 
maamme uskovaiset puolustavat rinta rin-
nan. Tekopyhä ei saa olla eikä kristityn sovi 
uhota niin kuin tietäisi jotain tuntematto-
masta ihmisestä. Mutta voi, tuon tuntemat-
toman miehen oikeus rienata ja uhota – se 
on pyhä, sitä kyllä puolustetaan maailman 
loppuun asti.

Loppupiikittelynä palaamme vielä Lordin 
vertailukohtiin, noihin purkkapoppia lau-
laviin ”europissiksiin”. Lukuisat tuttavani 
– ja tarkoitan todella että lukuisat – ovat 
pitäneet pyllynpyöritystä turmiollisempana 
kuin okkulttista leikittelyä. Paheellisena on 
pidetty vaatetuksen viettelevyyttä, mutta 
samaan on mielletty kovin tekopyhäksi, 
että jotkut arvostelevat hirviöbändiä hen-
gellisesti arveluttavista asusteista. 

Miksi siis Lordia ei saa moittia pelkän 
vaatetuksen vuoksi, mutta europoppareita 
saa? Onko Lordi koskematon ja arvostelun 
ulkopuolella vain siksi, että Suomi sai vih-
doin viisuvoiton ja maailmallista kunniaa?

Samana päivänä kun eräs yhtye voitti ensim-
mäisinä suomalaisina Euroopan yleisradio-
liiton jokavuotisen laulukilpailun, Helsingin 
Sanomat julkaisi nettisivuillaan uudelleen 
aiheeseen liittyneen haastattelun. Kyse oli 
pojasta, joka halusi olla hirviö. 

Lordi-yhtyeen monsterihevarit olivat olleet 
edellisen kerran parrasvaloissa alkuvuona 
2003, jolloin tuokin haastattelu oli tehty. 
Kun kuuluisuuteen palattiin kolme vuotta 
myöhemmin Eurovii-
sujen karsinnoissa, jul-
kisuusmyllystä tuli pal-
jon pahempi. Hirviöksi 
halunnutta ja ehkä ai-
kuiseksikin kasvanutta 
poikaa syytettiin ties 
mistä, eikä vähiten 
saatananpalvonnasta.

Tästä nimittelystä 
monet kristitytkin närkästyivät, jopa herä-
tyskristityt. Noille väitteille ei ollut heidän 
mukaansa mitään pohjaa. Eihän se kerro 
vielä mistään mitään, että ihminen haluaa 
näyttää Saatanalta eikä suostu edes tuo-
maan oikeita kasvojaan kameroiden eteen, 
eihän? Koko hommahan on vain viihdettä 
– sehän juuri todistaa leikkimielestä, että 
yhtye ottaa maskeerauksensa elämän tär-
keimpänä asiana.

Mielensä pahoittaneet olivat kuitenkin 
luultavasti oikeassa, niin uskovaiset kuin 
muut. Bändin laulaja, sanoittaja ja keu-
lakuva Mr. Lordi, tuttavallisemmin Tomi 
Putaansuu, paljastaa haastatteluissa ole-
vansa hengellinen ihminen ja ymmärtävän-
sä, mitä saatananpalvonta on. ”En halua 
joutua helvettiin”, hän sanoo TV-kanavalle, 
ja ”alakerran isännästä” oli ollut lehdissä 
puhetta kuin itsestään selvänä asiana. Ei 
mikään ateisti siis.

Monet vetosivat myös hirviöiden aiem-
paan singlejulkaisuun: ”Devil is a Loser”. 
Selvästi kristitty mies! Tai ainakin ”kristilli-
sempi kuin puolialastomat europissikset”, 
kuten eräs ystäväni kirjoitti sähköpostiin.

Suuren viisuvoittajan puolesta kiivastu-
neilta jäi kuitenkin tarkistamatta, miten 
kappale jatkui. Saatana ei ollutkaan Pu-
taansuulle pahis, vaan tyhmis. ”Biisissä 

Pyllyä pyörittävien europissisten 
viettelevää vaatetusta on pidetty 
paheellisena, mutta miksi samaan 
aikaan monien mielestä on 
tekopyhää arvostella Lordin 
hengellisesti arveluttavia asusteita?

suomen uusi herra
teksti >> Tuomas Kangasniemi
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Nykyisin historiantutkimuksessa ja teologiassa on 
tapana tarkastella Raamattua monessa suhteessa ko-
rostetun kielteisesti. Yleisimmin hyväksytty konsen-
susmielipide pitää kristinuskon perusteosta lähinnä 
väärennöksenä, jonka totuusarvo on rinnastettavissa 
muinaismyytteihin. Historiallisesti todenmukaiset 
seikat onkin luultavimmin lisätty kirjaan jälkikäteen.

Historiantutkija ja antropologi, Oulun yliopiston 
dosentti Juha Hiltunen on tästä selkeästi eri mieltä. 
”Olen tutkinut muutamana viime vuotena erityisesti 
etnohistoriaa, millä tarkoitetaan Euroopan ulkopuo-
listen kirjoituksettomien kulttuurien tutkimusta. 
Suullisen perimätiedon vertailu ja sen luotettavuuden 
arviointi on siinä tärkeää.” 

”Tästä näkökulmasta Uusi Testamentti ei vaikuta 
kansantaruilta, tuskin vanhakaan. Suoraan evanke-
liumien tekstistä näkee, että tapahtumista kirjoitus-
hetkeen on paljon, paljon lyhyempi aika kuin esi-
merkiksi buddhalaisuuden tai kungfutselaisuuden 
pyhissä teksteissä – kymmeniä vuosia eikä satoja”, 
Hiltunen toteaa.

”UT sisältää yksinkertaisesti aivan liikaa historial-
lisia yksityiskohtia ollakseen myytti, ja arkeologia tu-
kee sen kertomia tietoja. Aivan vastikään on löydetty 
Siiloan lammikon oikea sijainti ja mitä todennäköi-
simmin myös Johannes Kastajan luola Jordanin ala-
juoksulta. Hieman vanhempia mutta erittäin merkit-
täviä jäännöksiä ovat myös Pilatuksen nimen sisältä-
vä lattialaatta Kesareasta ja Kaifaan luuarkku. Lisäksi 

kertovatko 
evankeliuMit 
todellista 
Historiaa?
>>Tuomas Kangasniemi
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kertovatko 
evankeliuMit 
todellista 
Historiaa?

”Monet tuntuvat odottavan evankeliumeilta ehdotonta 
keskinäistä yhtäpitävyyttä, aivan kuin jonkun olisi pitänyt kulkea 

Jeesuksen perässä videokameran kanssa. Tämä ei ole realismia.”
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Gennesaretinjärven lähistöltä on löydetty ajanlaskun 
alun tienoilla rakennetun 12-paikkaisen veneen jään-
teet, mikä osoittaa, että tuon ajan veneet soveltuivat 
koko opetuslapsijoukon kuljettamiseen”, Hiltunen 
esittelee ja näyttää aluksen kuvaa kirjasta.

Tähän kohtaan on pysähdyttävä hetkeksi. Tuleeko 
viittaus veneeseen ymmärtää siten, että evankeliumi-
en kuvaukset matkoista järvellä on kyseenalaistettu 
siksi, että spesifisesti ei ole osoitettu seudulla olleen 
veneitä?”

”Kyllä. Aiemmin oli esitetty, että noin isoja aluksia 
ei osattu rakentaa”, Hiltunen huokaa. ”Tämä on hyvä 
esimerkki, että ihan kaikkea väitetään. 
Vasta-argumentit Raamatulle ovat 
usein aivan naurettavia ja varta vasten 
tekaistuja, eikä sellaisia kehdattaisi esit-
tää millään muulla tutkimusalalla.”

”Nykyään isoissa valtavirtapiireis-
sä negatiivinen käsitys on niin vahva, 
että historiallis-kriittisen tutkimuksen 
periaatteet unohdetaan, kun siirrytään 
muiden kirjojen parista tapaus Raamat-
tuun. Yhtäkkiä mitkään fysiikan ja lo-
giikan lait eivät enää toimi ja alkuteksti 
heitetään romukoppaan. Tätä ei tehdä 
millekään toiselle teokselle.”

Dosentti huomauttaa, että hänen asian-
tuntemukseensa voi suhtautua vakavas-
ti, vaikka hän onkin joutunut räväköiden 
näkökulmiensa vuoksi kollegojen kanssa 
moneen vastahankaan. ”Olen tutkinut his-
toriallisia väärennöksiä koko urani ajan, ja 
myös graduni ja väitöskirjani liittyvät niihin. 
Vaikka tein väikkärini Perun inkakulttuureista ja gra-
dun Keski-Amerikan intiaanien historiankirjoituksen 
propagandasta, olen tutustunut lähes kaikkiin mui-
naisiin uskontoihin ja kulttuureihin, toisiin enemmän 
ja toisiin vähemmän.” 

”Minulla on siis ikään kuin avaimet tarkastella tätä 
kysymystä asiantuntijana, enkä ole vielä törmännyt 
kerta kaikkiaan yhteenkään todisteeseen, joka olisi 
avoimesti ristiriidassa evankeliumien kanssa.”

evankeliuMit kirjoitettu 
vuonna 60

Myös evankeliumitekstien kirjoitusajankohdasta Juha 
Hiltunen ajattelee selvästi eri tavalla kuin useimmat 
kollegansa. Yleisimmän käsityksen mukaan tekstit on 

koostettu vasta vuosien 70—110 välillä juutalaissodan 
ja Jerusalemin hävitystä seuranneen hajaannuksen 
aikana. Hiltusen mielestä ensimmäisiä luonnoksia 
on todennäköisesti alettu kirjoittaa varsin pian, ja 
synoptiset evankeliumit Matteus, Markus ja Luukas 
ovat olleet valmiina vuoden 60 tienoilla.

”Ensimmäisen kerran varhaisempaa ajoitusta esit-
ti historioitsija John Robinson, ja hänen ajatuksiaan 
käytetään edelleenkin. Argumentti on erittäin vahva 
ja mielenkiintoinen: Jerusalemin temppeli hävitettiin 
vuonna 70, eivätkä evankeliumit mainitse tapahtu-
masta muuta kuin Jeesuksen ennustuksen. Mitään 

konkreettista ei kerrota.”
”Miksi siis alkukristityt olisivat jättäneet käyttä-

mättä valtavan propaganda-aseen ennustuksen to-
teutumisesta? Myös uutisoinnin näkökulmasta on 
järjetöntä, että tapaus sivuutettaisiin. Herodes Suu-
ren rakennuttama Jerusalemin temppeli oli aikansa 
ylivoimaisesti suurin uskonnollinen pyhäkkö koko 
maailmassa. Tuhoa voisi verrata siihen, että Osama 
bin Laden heittäisi pomminsa Vatikaaniin ja räjäyt-
täisi koko paikan taivaaseen. Mitä siitä kerrottaisiin 

Ylipappi Kaifaan 
luuarkku löydettiin 
Jerusalemin läheltä vuonna 1990.
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tänä päivänä?” Hiltunen perustelee.
”Kannattaa huomata myös, että Paavalin, Pietarin 

ja Jeesuksen veljen Jaakobin marttyyrikuolemista ei 
raportoida edes Apostolien teoissa. Kaikki nämä sat-
tuivat joskus 60-luvulla. Toisen Jaakobin, apostoli 
Johanneksen veljen kuolema kyllä mainitaan, mutta 
se oli 30- tai 40-lukua.”

Juuri evankeliumien varhaista syn-
tyä Juha Hiltunen pitää arkeologian 
ohella merkittävimpänä perusteena 
niiden autenttisuudelle. ”Vaikka het-
ken ajaksi oletettaisiin, että tekstit 
ovat peräisin jostain hieman vuoden 70 jäljestä, niin 

juutalaissodasta huolimatta Palestiinassa on ollut 
pilvin pimein porukkaa, joka oli seuraamassa 

Jeesuksen toimintaa. Jos tuohon aikaan 
olisi alettu levittämään keksittyjä se-

pustuksia, kukaan ei olisi uskonut 
vaan homma olisi naurettu pellolle.”

”Asiaa voisi verrata Juudaan evan-
keliumiin, josta on tänä vuonna teh-
ty iso kohujuttu. Se on kirjoitettu 
vuoden 180 paikkeilla eli 150 vuotta 
tapahtumien jälkeen – väliin mahtuu 
noin viisi sukupolvea! Nykyaikaan 
siirrettynä, millaista 
lopputulosta voisimme 
olettaa, jos joku lahko 
Lapin perukoilla nostaa 
yhtäkkiä arvoon vaikka-
pa Grigori Rasputinin ja 
yrittää muodostaa hänestä kuvaa? Mi-
tään nettiä ei siis saa käyttää, vaan pelk-
kää suullista tietoa.”

”Kanonisten evankeliumien kirjoittajina 
on kuitenkin kaksi silminnäkijää ja kaksi sil-

minnäkijöiden avustajaa. Lisäksi on turha olet-
taa, että Jeesuksen yleisön joukossa ei olisi tehty 

muistiinpanoja. Pari vuosikymmentä sitten ajateltiin, 
että tuona aikana tavallinen rahvas ei osannut kir-
joittaa, mutta uudempi tutkimus on paljastanut, että 
lukutaito ulottui keskiluokkaan kohtuullisen hyvin. 
Tarkoista prosenttiluvuista ei tarvitse saivarrella, sillä 
tuhansien ihmisten joukossa on ollut aivan varmasti 
muistiinpanovälineitä”, Hiltunen korostaa. 

”Me emme meinaa nykyisin älytä, kuinka paljon 
kirjoituksia tuolla alueella liikkui, koska papyrus ha-
joaa eikä kääröjä ole enää saatavilla. Mitä me oikein 
luulemme – tuoltahan maailman kirjoitustaito on 

peräisin!” alkuperäiskulttuurien dosentti muistuttaa 
piikikkään oloisesti.

Tarkemman syntyhistorian osalta Hiltunen on pit-
kälti suomalaisen Risto Santalan ja norjalaisen Car-
sten P. Thieden linjoilla, jotka esittävät perimätieto-
aineiston pohjalta Luukkaan evankeliumin ehtineen 

lopulliseen asuunsa ensimmäisenä. Teoksen omis-
tuspuhe jakeessa 1:1 kuitenkin viittaa ”moniin, jotka 
ovat jo laatineet kertomuksia” – miten tämän voisi 
tulkita?

”Luultavasti siten, että muilla on ollut eräänlaisia 
skriptejä, luonnoksia, joista Luukas on tehnyt lopul-
lisen version ensimmäisenä. Tarkkaa vuotta emme 
tiedä, mutta olen käyttänyt kalvoissani lukua 59”, 
Hiltunen miettii. ”Markus ja Matteus ovat valmistu-
neet pian tämän jälkeen. Johanneksen evankeliumi 
on tehty lopulliseen muotoon myöhemmin, ehkä 90-
luvulla Patmoksella tai Efesossa, vaikka senkin työs-
täminen on aloitettu ennen juutalaissotaa.”

”Joka tapauksessa Luukas on evankeliumeista sel-
keästi tarkin. Erityisesti Jeesuksen vertauksissa jo-
kainen yksityiskohta täsmää sen ajan kulttuurin ja 
elämäntapojen kanssa. Luukas muistuttaa monin 
osin jopa puoliammattimaista historiankirjoitusta.”

iHMeitään Myöten totta?

Hiltuselle edes suuret ihmeet eivät ole ongelma. Päin-
vastoin historiantutkija korostaa, että niiden toden-
peräisyyttä on epäilty laajemmin vasta viimeiset pari 
sataa vuotta. ”Esimerkiksi voidaan ottaa 5000 miehen 
ruokkimisihme. Jos se olisi ollut jekku tai pila, ope-
tuslasten olisi pitänyt pyytää aivan valtava määrä ka-
laa, hankkia leipää ja piilottaa ruoka pusikoihin. Yök-
si olisi pitänyt järjestää vartio rosvojen ja villieläinten 
pysäyttämiseksi, ja seuraavana päivänä kala olisi ollut 
jo pilaantunutta lämpimän ilmanalan vuoksi.”

”Olen tutkinut historiallisia 
väärennöksiä koko urani ajan, ja myös 

graduni ja väitöskirjani liittyvät niihin.”

Miksi siis alkukristityt olisivat jättäneet 
käyttämättä valtavan propaganda-aseen 
Jeesuksen ennustuksen toteutumisesta?”
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”Tälläinen ei olisi onnistunut millään, eikä sepittä-
minenkään olisi mennyt läpi. Jeesusta oli seuraamas-
sa ihmisiä joka puolelta Palestiinaa, ei vain Galileas-
ta; hänen toiminnastaan tiesi koko maa. Kukaan ei 
olisi ottanut kristittyjä vakavasti, jos kertomus olisi 
valhetta. Siellä yksinkertaisesti on tapahtunut jotakin 
ihmeellistä”, Hiltunen päättelee.”

Evankeliumit eivät kuitenkaan esitä täysin yhte-
neväistä kuvausta Jeesuksen teoista. Asia voi häiritä, 
vaikka ennakkoasenne Raamattuun olisikin neutraali. 
Hiltunen pitää ongelmaa näennäisenä ja etsii mapis-
taan piikikkään sitaatin: ”Monet tuntuvat odottavan 
evankeliumien historiankirjoitukselta ehdotonta kes-
kinäistä yhtäpitävyyttä, aivan kuin jonkun olisi pitä-
nyt kulkea Jeesuksen perässä videokameran kanssa.”

Historiantutkijana Hiltunen huomauttaa, että tämä 
ei ole realismia. ”Jokaisella kirjoittajalla on omia pie-
niä painotuksiaan ja henkilökohtaisia muistikuvia. 
Mitä hyötyä olisi lukea identtistä tekstiä neljään ker-
taan? Tosiasiassa yhtäkään muuta 2000 vuotta van-
haa henkilöhistoriaa ei ole raportoitu yhtä tarkasti ja 
yhtäpitävästi.” 

”Kohtuulliset erot evankeliumien välillä lähinnä pe-
rustelevat niiden aitoa alkuperää”, Juha Hiltunen jat-
kaa. ”Esimerkiksi Matteuksella, jonka uskotaan olleen 
Jeesuksen opetuslapsi Matteus, on paljon raha-asioi-
hin liittyviä kappaleita. Hän omaksui helposti omaan 
ammattiinsa eli veronkeräämiseen liittyvät opetuk-
set. Luukas, joka oli lääkäri, taas painottaa monessa 
kohtaa sairauksien ja riivaustilan eroa, mikä ei ollut 
useimmille sen ajan ihmisille lainkaan selvä asia.”

nouseva trendi

Juha Hiltunen arvioi, että realistinen suhtautuminen 
Raamattuun on historiantutkimuksessa hiljalleen 
nouseva trendi. ”Monet ihmiset ovat tympääntynei-
tä tähän digitodellisuuteen, jossa varsinkin nuorille 
tarjotaan vaikka mitä viihdepakettia ja kaikki on val-
miiksi pureskeltua hampurilaista. Itse ei tarvitse aja-
tella mitään. Käyttämällä omaa intuitiota löytyy usein 
ihan hyviä ajatuksia, ei muodista ja massan mukana 
kulkemisesta.” Tutkija on kokenut itsenäisestä työstä 
myös toisenlaisen hyödyn: ”Dosenttina voin olla pik-
kaisen yksinäinen susi, enkä ole niin sidottu yleisiin 
paradigmoihin. Tällä tavoin näkemyksensä voi esittää 
suoremmin”, toteaa Hiltunen.

”Toisaalta nykyisinkin olisin mielipiteineni arvos-
tettu professori missä tahansa Amerikassa. Euroo-
passa kaikki, mikä liittyy Raamattuun, pitää lakaista 
maton alle. Samaan aikaan suuret massat huijataan 
luulemaan, että totuus löytyy gnostilaisista kirjoituk-
sista ja Dan Brownin ideoista. Kaukana siitä, todisteet 
puhuvat sen puolesta, että Raamattu on todellista his-
toriaa.”
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Palestiinan alueen ja Raamatun historiassa Juha Hiltu-
nen ei ole jättäytynyt vain tekstien tutkimukseen. Eräs 
hänen suurista mielenkiinnon kohteistaan on ollut Tori-
non käärinliinat, keskiajalta asti julkisesti tunnettu py-
häinjäännös, jota nykyisin säilytetään Italiassa.

Pellavakankaisissa liinoissa on verijälkien lisäksi hen-
to, ikään kuin kankaaseen palanut negatiivikuva. Siinä 
näkyy varsin selvästi noin 175-senttinen, parrakas, ehkä 
30—40 –vuotias mies, jonka olkapäille ylettyvät hiukset 
on palmikoitu juutalaiseen tyyliin. Kuva paljastaa myös 
suuren määrän haavoja – näistä syistä monet ovat pitä-
neet liinoja Jeesuksen hautakääreinä.

Hiltunen itse oli pitkään epävarma liinojen alkuperästä 
ja piti niitä mahdollisesti jopa huijauksena. Myöhemmin 
hän on vakuuttunut niiden aitoudesta.

”Vuonna 1988 tehty radiohiiliajoitus on ollut vahvin 
peruste sille, että liinat ovat väärennös noin vuodelta 
1300. Tekstiilitutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 
että kankaan reunat eivät ole alkuperäiset vaan niitä on 
paikkailtu – ja näytteet otettiin laidasta. Nämä tulokset 
julkaistiin Thermochimica Actassa 2005 ja asiasta uuti-
soitiin myös BBC:llä”, Hiltunen toteaa.

”Todisteita aitoudelle on sen sijaan paljon. Liinoissa 
oleva kuvio vastaa täysin roomalaista teloitusmenette-
lyä ja evankeliumien kertomusta. Käsissä ja jaloissa on 
naulanhaavat, päänahassa pistojälkiä kuin orjantappu-
rakruunun jäljiltä, oikeassa kyljessä on keihään haava, 
ja ruumiissa näkyy hieman yli 100 roomalaisen metalli-
vahvistetun ruoskan iskua”, Hiltunen luettelee.

”Mel Gibsonin Passion of the Christ –elokuva tuomit-
tiin monien suusta Hollywood-tyylisenä väkivallalla mäs-
säilynä, mutta väite ei voisi olla enempää väärin. Käärin-
liinojen valossa sen kuvaus ruoskinnasta on suorastaan 
dokumentaarinen. Suurin osa nykyajan ihmisistä ei ym-
märrä, miten alkukantaisen brutaalia ihmiskunnan his-
toria on suurimmalta osaltaan ollut.”

Siinä missä väärentäjä olisi ehkä voinut jäljentää haa-
vat, vainajan vereen liittyvät yksityiskohdat täsmäävät 
siten, että keskiaikana tietous ei riittänyt niihin. ”Verijäl-
jet sisältävät hemolyyttisesti pilkkoutunutta bilirubiinia, 
jota syntyy ankarassa kidutuksessa. Veriryhmä on harvi-
nainen AB+, jota kuitenkin esiintyy eniten Lähi-Idässä”, 
Hiltunen raportoi. 

Yhdeltä vakuuttavimmista todisteista, suorastaan 
hämmästyttävässä määrin, tuntuu kuitenkin Torinon 

liinojen eräänlainen ”rinnakkaiskappale”, Espanjan 
Oviedossa säilytettävä kasvopyyhe. ”Pyhäinjäännöksen 
uskotaan olleen liina, jolla Jeesuksen kasvot peitettiin 
väliaikaisesti ristiltä oton jälkeen, 
ja sen historia tunne-
taan jo 600-luvulta al-
kaen”, historiantutkija 
Juha Hiltunen toteaa. 
”Oviedon liinan haava-
jäljet täsmäävät täysin 
Torinon liinoihin. Mikä 
kuitenkin merkittävin-
tä, veriryhmä on sama, 
näytteet sisältävät bili-
rubiinia – ja jopa DNA 
on identtinen. Liinat ovat 
kuuluneet samalle henki-
lölle.”

”Syksyllä 2005 Dallasis-
sa pidetty käärinliinatutki-
joiden konferenssi tulikin 
yksimieliseen tulokseen: 
pyhäinjäännös on aito. Ai-
noastaan sitä kukaan ei 
osaa selittää, miten vaina-
jan ääriviivat ovat palaneet 
kankaaseen kiinni”, käärin-
liinoista innostunut Juha Hil-
tunen kertoo.

”Jos siis Torinon liinat sat-
tuisivatkin olemaan väären-
nös, ne on tehty ennen vuotta 
600, tekemisessä on käytetty 
aidon, kidutetun miehen verta 
ja ne olisivat peräisin Lähi-Idäs-
tä, sillä kankaassa on sikäläis-
ten kasvien siitepölyä”, Hiltunen 
lopettelee. ”Voimme huomata 
myös sen yksityiskohdan, että 
kankaan pintarakenne on ehjä. 
Liinaa ei ole revitty väkisin irti 
vainajan veri- ja kudosnestehyy-
tymistä. Jos liina on Jeesuksen, 
voimme päätellä, että jotain on 
vain lähtenyt sisältä pois.”

”Torinon liinat 
ovat aidot”

teksti >> Tuomas Kangasniemi
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”Ei rOskaaMinEn 
kETään haiTTaa. 
kaUPUngiLLa 
On PaLkaTUT 
TyönTEkiJäT, JOTka 
siivOavaT MEidän 
JäLkEMME. sE On 
vihrEän aaTTEEn 
MUkaisTa, ETTä 
hEiLLE annETaan 
TöiTä.”
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Parisen kuukautta sitten eräs kaverini esitteli minut 
kahvipöydän ääressä Martille. Heti kättelyistä pääs-
tyämme alkoi käydä selväksi, että hän oli erittäin 
mielenkiintoinen tuttavuus.

Martti esitteli itsensä luonnonsuojelijaksi. Tämä 
oli hänelle olennaisempaa kuin opiskelupaikka, 
joka löytyi oikeustieteellisestä – kuten itselleni, 
myös Martille periaatteet vaikuttivat olevan tärkeitä. 
Keskustelun varsinainen juoni oli kuitenkin vasta 
alkamassa. Martti muistutti, että ”ei ole mitenkään 
tavallinen luonnonsuojelija”, tai 
”asiantuntemattomasti hihhuloiva”, 
kuten hän myöhemmin lipsautti vain 
pyytääkseen kohta anteeksi tiukkaa 
kielenkäyttöään.

”Me voidaan aloittaa otsoniaukos-
ta”, uusi tuttavuuteni totesi. ”Otso-
nikerroksen oheneminen on ihan to-
siasia. Mutta miten niin ihmiset ovat 
aiheuttaneet sen? Monet todisteet 
kyllä vaikuttavat siltä, että aukko on 
kloorihiilivetyjen seurausta, mutta 
miten se voisi olla? Kyllä syyn täytyy 
olla luonnollinen. Maanhistoriassa 
on ollut aiemminkin jaksoja, jolloin 
UV-säteily on lisääntynyt. Minun mielestäni freoneja 
voisi käyttää edelleen, sillä nehän ovat fysiologisesti 
myrkyttömiä.”

Martin jatko oli yhtä yllättävä. ”Kierrätys on toinen 
sellainen juttu että hoh hoijakkaa. Miten niin se pe-
lastaa maailman, niin kuin konservatiivinen ympä-
ristöväki ajattelee? Oikeasti kierrätys on vanhanai-
kainen idea – se soveltuu köyhiin maihin, ja sitten 
seuduille, joissa on käytössä vähän raaka-aineita. 
Mutta me voimme panna tavarat kaatopaikoille. Mitä 
ne siellä enää ketään haittaavat? Kyllä meillä täytyy 
olla oikeus ostaa ja kuluttaa, jos se kivalta tuntuu.”

”Joo, onhan tuossa pientä perää, eipähän aina-
kaan kulu työaikaa ekoselvityksiin”, totesin ihmeis-
säni takaisin, ”mutta mitä ympäristönsuojelua tuo 
muka on?”

”No joo, voihan siitä runsaasta kulutuksesta jos-
kus tulla probleemaa. Mutta teknologian kehitys ja 
tiedon lisääntyminen muuttavat tilanteen”, Martti 
vastasi hetken mietittyään. ”Muovipussit ovat yksi 
esimerkki. Vielä 10 ja 20 vuotta sitten ne olivat 
hajoamattomia laatuja mutta nyt kuka tahansa voi 

ostaa biomuovia.Minä ainakin hei-
tän muovikassini metsään tai talon 
taakse. Sillä tavalla säästän kulje-
tuskuluja ja se on tärkeä tapa varjel-
la luonnonvaroja.”

”En kyllä ihan allekirjoita tuota 
muovipussijuttua. Kyllä ne ovat Bios-
ka-pusseja lukuun ottamatta poly-
eteeniä vieläkin eikä se maadu”, 
oikaisin kemistin tiedoillani.

”Ehkä, ehkä”, Martti heitti. ”Mutta 
kehitys kulkee biohajoavien suun-
taan. Minä ainakin olen edistyksel-
linen ja kannustan esimerkilläni 
ihmisiä olemaan nykyaikaisia. Ja 

jos vähän aihetta vaihdetaan, niin ei roskaaminen 
ylipäätään ketään haittaa. Kaupungilla on palkatut 
työntekijät, jotka siivoavat meidän jälkemme. Oi-
keasti se on vihreän aatteen mukaista, että heille 
annetaan töitä. Luonnonsuojeluliikkeen pitää uudis-
tua ja ymmärtää, että monet sen käsityksistä perus-
tuvat Neuvostoliiton aikaiseen tutkimukseen.”

”Kaikkein pahin juttu on tosin se kauhea pelottelu 
ympäristötuhosta. Minä en tajua sitä alkuunkaan”, 
Martti korotti seuraavaksi ääntään. ”Tuollaista ah-
distavaa propagandaa levitetään jopa Vihreiden puo-
lueessa, sekä nykyisin muuten kirkossakin! Vaikka 

suvaitsevaista
luonnonsuojelua
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juuri heidänhän pitäisi kannustaa ihmisiä olemaan 
iloisia ja huolettomia ja suvaitsemaan erilaisuutta. 
Kuka pystyy nauttimaan elämästä, jos koko ajan mie-
titään jotain liioiteltua katastrofia? Kyllä varovainen 
pitää olla; uutisista nähdään, että huolimattomalla 
suunnittelulla saadaan aikaan paikallisia onnetto-
muuksia. Maailmanlaajuinen tuho on kuitenkin 70-
luvun juttu. Ei siihen kukaan järkevä usko nykyisin.”

Olin siinä määrin huvittunut ja äimistynyt, että en 
jaksanut väittää takaisin. Kysyin kuitenkin piikik-
käästi, miksi Martti nimittää itseään 
ympäristönsuojelijaksi. Ajatelkoon kuten 
haluaa, mutta eihän hän mikään vihreä 
ole. Ennemminkin suurteollisuskapitalis-
ti, tai ehkä omituinen toisinajattelija, joka 
vääntelee tosiasioita.

”No kuka sinä olet sanomaan, olenko 
minä luonnonsuojelija?”, hän kivahti ta-
kaisin. ”Tuollaista nurkkakuntaista arvos-
telua on aika paskamaista kuulla. Eikö 
ihminen muka olekaan vihreä, jos hän 
uskoo, että luonnonsuojelu on oikea poli-
tiikan suunta? Ja ei oikeasti luonnonsuo-
jelussa mitkään sademetsät, Itämeri tai 
saastepäästöt ole se juttu. Tärkeintä on antaa elinti-
laa ihmiselle ja suvaita monenlaista maankäyttöpo-
litiikkaa. Raaka-aineresurssien kuten öljyn ja alumii-
nin kanssa tosin kannattaa olla säästeliäs.”

Tässä vaiheessa tarinaa moni lienee arvannutkin, 
että Martti ei ole oikeasti olemassa. Väitteet on 
keksitty – vaatisivathan ne pokkaa näyttelijältäkin. 
Pahoittelen myös, jos tulin osuneeksi turhan lähelle 
jotakuta todellista ihmistä.

Kuitenkin tavattoman moni suhtautuu kristin-
uskoon ja Raamatun sanomaan samalla tavalla. 
Ainakin akateemisilla on taipumuksena keksiä mu-
kafiksuja meriselityksiä kuten kuviteltu ystävämme 
Martti. Luonto ja ihmiset näyttävät joka solultaan 
suunnitelluilta, jotakin tarkoitusta varten luoduilta, 
eivätkä todisteet viittaa evoluutioon. Mutta ei, tämä 
ei merkkaa mitään. ”Meidän täytyy pitää mielessäm-
me, että se ei ole suunniteltu”, kuten arkkiateisti 
Richard Dawkins on todennut.

Myös normaali järki on unohtunut 
yliopistoväeltä kuten Martilta kon-
sanaan – ja totta puhuen muultakin 
kansalta. Jokainen ymmärtää järjel-
lään, että ihminen on heteroseksu-
aalinen olento, ja viimeistään koke-
musten kautta, että irtosuhteet eivät 
liiemmin kannata. Silti tosiasiat seli-
tetään muuttuneiksi ja vahinkolapset 
voi viedä kaupungin työntekijöiden 
huostaan kasvamaan.

Lisäksi Raamattu on vanhentunut 
ja kristinuskon uudistuttava. Eihän 
nykyaikainen ihminen voi hyväksyä 

sitä muuten! Suvaitevaisuus ja jokin rakkaudeksi 
kutsuttu ovat uskon tärkeimmät elementit – eikä 
rakkaus suinkaan kestä kaikkea (1. Kor. 13), vaan 
sallii kaiken. Moniarvoisuuden hengen mukaan hel-
vettiäkään ei voi olla olemassa.

Jätän kaikille uususkonnollisille ihmisille vapauden 
ajatteluunsa, vaikka toivoisinkin heidän uskovan tosi 
Pelastajaan. Mutta se minua suututtaa, että näistä 
ihmisistä monet kehtaavat väittää olevansa kristitty-
jä. Enkä moiti tässä ketään ajoittaisista epäonnistu-
misista, vaan siitä, että koko uskomme sisältö vesi-
tetään ja korvataan sillä, mikä on mukavaa ja mistä 
City-lehden kolumnistit ovat samaa mieltä.

”kristinuskon 
on kuulemma 
uudistuttava, 
koska 
nykyaikainen 
ihminen ei voi 
hyväksyä sitä 
muuten.”

teksti ja kuva >> Tuomas Kangasniemi
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23-vuotias Minna Aarnio pitää matkustamisesta. 
Reissuinnostus on perua jo aivan lapsuudesta: hän 
vietti elämästään neljä ensimmäistä vuotta Yhdys-
valloissa, ja myöhemminkin matkusti vanhempiensa 
mukana pitkin maailmaa. Kun hän muutti lukion jäl-
keen Ulvilasta Espooseen, kaukokaipuu alkoi puraista 
pahemmin. ”Vanhemmat eivät päästäneet minua lu-
kioaikana maailmalle, joten lähdin kaksi vuotta sitten 
opiskelijavaihtoon Singaporeen”, Minna toteaa.

Eksoottinen matkakohde tuli valittua enemmän tai 
vähemmän vahingon kautta. ”Sain puhuttua kaksi 
kaveriani ympäri ja lähtemään matkaan. Halusimme 
paikkaan, johon pääsisimme kaikki yhdessä, ja pienen 
pyörittelyn jälkeen huomasimme, että kohteemme on 
Singapore.”

Minna ei tiennyt etukäteen juuri mitään maasta, 
johon hän oli menossa. ”Harrastan kyllä matkailua, 
mutta en maantietoa. Ankarasta lainsäädännöstä ja 
rangaistuksistakin kuulin kavereilta ennen lähtöä”, 
hän veistelee selitystä odottamattomaan virkkeeseen-
sä. 

tiukat kysyMykset auttoivat

Vuosi Kaakkois-Aasiassa oli Minna Aarnion elämässä 
paitsi iso kokemus, myös kova hengellinen koulu. Itse 
hän kuvailee Singaporen-aikaa suorastaan käänteen-
tekeväksi: ”Suomessa minulla oli, sanoisinko, pakka 
sekaisin ja aika paljon. Olin uskonut Jumalaan koko 
elämäni ajan, mutta en esimerkiksi ollut koskaan 
opetellut oikein henkilökohtaisesti lukemaan Raa-
mattua.”

”On maailman suurinta valetta, että hengellinen 
elämä luonnistuisi pelkästään tapahtumissa mukana 
kulkemalla. Muistan pienestä pitäen kaikenlaisia ope-
tuksia, mutta jos ei itse lue asioita Isosta Kirjasta, on 
ihan tuulen vietävänä. Kun joku tuli väittämään mi-
nulle jotakin ennen tuota matkaa, niin vetosin yleen-
sä erilaisiin puhujiin, kun en tuntenut Raamattua. 
Opetuksissa on kuitenkin isoja eroja”, Minna purkaa 
ajatuksiaan.

”Matkalla tuli iso muutos. Erilainen kulttuuri uskon 
asioissa nosti ensin karvat pystyyn, mutta sikäläisen 
kotiseurakuntani jämäkkyys kirkasti kristinuskon 
perusasioita minulle”, Minna myöntää. ”Esimerkiksi 
Raamattu-piirissä kelle tahansa saatettiin sanoa yht-
äkkiä, että selostapa omin sanoin, mitä Paavali tar-
koittaa tässä Roomalaiskirjeen kohdassa. Suomessa 
oli tottunut liikaa siihen, että uskonkäsitykset ovat 
vain yksityisasia.”

ristin killan puHeenjoHtaja

Teknillisen korkeakoulun vuosinaan Minna on asu-
nut koko ajan Otaniemen teekkarikylässä. ”Se on aika 
luonnonläheinen paikka ja kaverit ovat lähellä”, hän 
perustelee viihtymistään. Kemian tekniikan osastolla 
opiskeleva nuori nainen on valinnut pääaineekseen 
polymeeriteknologian, ja valmistua pitäisi reilun vuo-
den päästä. Opiskeluihin liittyen tänä kesänä pääsee 
taas ulkomaillekin, kun Minna on kolmisen kuukaut-
ta tutkijana Borealis Polymersilla Itävallassa.

 Otaniemeläiselle opiskelijalle teekkarien Ristin kil-
ta tuli vastaan heti fuksivuonna. Jopa silloisella Cross 
Sectionilla oli jotain merkitystä kiltaan päätymisessä. 
Mutta mikä on saanut jäämään teekkariyhdistykseen 
– kun aina sopukaan ei ole säilynyt? ”Täällä otetaan 
yleensä Jeesus tosissaan”, Minna Aarnio vastaa. 
”Vaikka ihmisten kanssa onkin välillä hankalaa, täällä 
on kuitenkin samanhenkisiä ystäviä.”

Reilun neljän opiskeluvuoden jälkeen viime syksy-
nä Minna valittiin Ristin killan puheenjohtajan teh-
tävään vuodeksi 2006. Puhisehdokkaaksi ryhtyminen 
ei ollut aivan päähänpisto, vaikka hän ei asiaa heh-
kutakaan. ”Olin itse miettinyt, että puhiksen tehtävät 
olisivat kiinnostavia, mutta jos kaverit eivät olisi eh-
dottaneet minua, en olisi itse ilmoittautunut.” 

Puheenjohtajaksi Minna Aarnio sopii siinä mielessä 
näppärästi, että hänen kristillinen taustansa on varsin 
kirjava. Ristin kilta kun on ollut perinteisesti varsin 
ylpeä ja tarkka yhteiskristillisyydestään – muodollis-
ten tunnustuskuntien rajoista pyritään olla tekemättä 
numeroa.

”singaporessa opin
teksti ja kuva >> Tuomas Kangasniemi
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”Vanhempani tulivat uskoon juuri ennen USA:n ai-
koja, ja Chicagossa he kävivät Willow Creekin vapaa-
kirkossa, myöhemmin myös baptisteilla. Suomeen 
palatessa täkäläinen ev.-lut. kirkko tuntui heistä hie-
man valjulta, mutta perheemme kotiutui Kansanlähe-
tykseen. Siellä minä ja siskonikin olemme käyneet ri-
parit sun muut. Singaporessa puolestaan kävin pres-
byteerikirkossa”, puheenjohtaja summailee.

”Viimeisen vuoden aikana olen sitten yrittänyt 
löytää Ristin killan lisäksi jotakin varsinaisempaa 
hengellistä kotia, ja olen päätynyt Luther-säätiöön”, 
Minna yllättää. Mutta mistä näin mielenkiintoinen 
valinta onkaan tullut, kun Kansanlähetyksen on use-
asti sanottu muistuttavan enemmän helluntailiikettä 
kuin perusluterilaisia?

”En haluaisi tehdä tästä numeroa, koska paikan ni-
mestä tulee todella helposti väärinkäsityksiä. Minulle 
Luther-säätiö on tuntunut oikealta paikalta, koska koen 
olevani tunnustuksellinen luterilainen, ei sen jyrkem-
mistä syistä. Kotiseurakuntani valinta ei kuitenkaan 
tarkoita, ettenkö kokisi uskovien yhteyttä muidenkin, 
kuten helluntailaisten kanssa, ja ettenkö melko usein 
myös vierailisi muualla”, Minna perustelee.

uskon perusasioita”
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PIENI MERENNEITO JA ISOÄITI KESKUSTELIVAT:

”Elleivät ihmiset huku, elävätkö he ikuisesti? Eivätkö he kuole kuten me täällä 
meren pohjalla?” 

”Kyllä he toki kuolevat!” sanoi isoäiti, ”ja heidän elinaikansa on lyhyempi kuin 
meidän. Me voimme elää kolmesataa vuotta, mutta kun me sitten lakkaamme 
olemasta, meistä tulee vain vaahtoa meren pinnalle – – Mutta ihmisillä on kuo-
lematon sielu, se jää eloon, kun ruumis on haudattu; se nousee ilmojen halki 
säteilevien tähtien luo!”

”Miksemme me ole saaneet kuolematonta sielua?” kysyi pieni merenneito mur-
heissaan. ”Minä antaisin kaikki sadat elinvuoteni, jos saisin yhden ainoan päi-
vän olla ihmisenä ja sitten pääsisin taivaan maailmaan!” Isoäidin vastattua pie-
ni merenneito jatkoi: ”Minun täytyy siis kuolla ja hävitä meren vaahdoksi! Enkö 
minä millään voi hankkia itselleni kuolematonta sielua?”

”Et”, sanoi isoäiti, ”paitsi jos joku ihminen rakastaisi sinua – – Jos hän koko-
sielustaan ja mielestään kiintyisi sinuun ja lupaisi sinulle ikuista uskollisuutta.”

Tarinan lopussa ihmiseksi muuttunut merenneito kuolee ja päätyy ilmantyt-
tärien luo, jotka voivat ansaita kuolemattoman sielun ja ikuisen onnen teke-
mällä kolmesataa vuotta hyviä töitä. Myös sadut kultakaupungeista, toiveet 
täyttävästä hengestä ja kaiken kestävästä rakkaudesta ovat osa lasten maail-
maa. Aikuisille se on mielikuvitusta. Jos tosiaan voisit saada ikuisen elämän 
maailmassa, jossa kaikki on mahdollista, ottaisitko tarjouksen vastaan?

teksti >> Mia Pajunen
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Pihikään Jumala ei ole. ”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina 
kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” Jos Jumalan rakkaus ja anteliaisuus riip-
puisi hyvyydestämme, tilanteemme olisi toivoton, ”sillä jokainen on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta 
vailla.” Onneksemme ikuinen elämä Jumalan valtakunnassa ei kuitenkaan perustu omiin tekoihimme. 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala tullut maailmaan sitä tuomitse-
maan, vaan pelastamaan sen.”

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Hei-
dän kaltaistensa on Jumalan valtakunta”, sanoi Jeesus, ja 
jatkoi ”Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin 
kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” 

”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen van-
hurskasta tahtoaan.” Jeesus lupasi, että jokainen etsijä löytää ja 
saa tuon valtakunnan ohella kaiken tarpeellisen.

”Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun 
mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän 
iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten 
valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. 
Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken 
minkä omisti ja osti sen.”

Kerran fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta saapuu. ”Ei 
Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida 
sanoa: ’Se on täällä tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän 
keskellänne.” Tie valtakuntaan on Jeesus itse: ”Te kaikki olette Jumalan lapsia, 
kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.”

Jumalan lupauksen mukaisesti taivasten valtakunta voi olla todellinen hänen lastensa elämässä – mis-
sä tahansa. Tuon valtakunnan kuningas on Jeesus, jonka nimeen vedoten valtakunnan lapsilla on valtuu-
det ja voima hallita tätäkin maailmaa: ”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja 
kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, 
sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki Pojassa.” Jo maanpäälläkin elämä Jumalan valtakunnassa 
on elämää ilon, rauhan ja rakkauden valtakunnassa. Lapsensa Jumala tekee vapaiksi tämän maailman 
kahleista: ”Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.”

EIKÄ TÄMÄ OLE SATU. 
Sen huomaa ken kokeilee.
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Joissakin piireissä uskoon tuleminen tarkoittaa sitä, 
että antaa elämänsä Jeesukselle: antaa elämänsä Jee-
suksen hallintaan. Kieltämättä niillä kahdella tapah-
tumalla on paljon yhteistä ja ne tietenkin kuuluisivat 
yhteen. Luulen kuitenkin, että en ole ainoa ihminen 
maailmassa, jolla on uskonelämän aikana ollut vaike-
uksia tuossa jälkimmäisessä puolessa.

Vaikein yksittäinen kysymys minulle oli seurustelu-
asiat. Minulla oli jonkun verran ajatuksia siitä, millai-
sen haluaisin puolisoni olevan; mitkä asiat olivat mie-
lestäni tärkeitä ja mitkä eivät. Enkä tasan luottanut 
Jumalan arvostelukykyyn löytää minulle odotuksia 
vastaava puoliso.

Arvelin, että Jumalalla on omat intressinsä siitä, 
millaisen puolison hän minulle haluaisi antaa, ja ar-
velin, etten olisi niistä tavoitteista samaa mieltä. Niin, 
ja se, jos tuon puolison vielä pitäisi olla jo valmiiksi 
uskova, niin sehän rajoittaisi vaihtoehdotkin murto-
osaan …

Kun olin ollut hiukan vajaan vuoden uskossa, Ju-
mala johdatti minut tilanteeseen, jossa oli pakko teh-
dä valinta: halusinko seurata Herraani, maksoi mitä 
maksoi. Tuossa tilanteessa sain vielä kuulla hyvän 
joukon kauhuskenaarioita siitä, mitä tuo seuraami-
nen vielä saattaisi tarkoittaa. Mutta Jumala oli myös 
valmistanut minua jo jonkun aikaa, eikä kysymys tul-
lut täytenä yllätyksenä.

Ja niin minä halusin. Ja kun olin sen päättänyt, täri-
sin peloissani 11 tuntia miettien, mitäköhän nyt mah-
taisi seurata. 

Pian tuon jälkeen seurusteluasiatkin etenivät jo-
honkin suuntaan: olin ihastunut erääseen uskovaan 
nuoreen naiseen, ja ihastukseni sai myös vastakai-
kua. Itse asiassa, vaikken pidä itseäni erityisen ihas-
tuttavana, asiat olivat aina ennenkin toimineet noin: 
jos ihastuin johonkuhun, kyllä hän myös varsin pian 
ihastui minuun.

Kuitenkin ihastukset ja suhteenaloitukset olivat 
aina menneet karille, joskus jopa aivan yliluonnol-
lisen oloisesti, mutta olin kyllä myös oppinut näke-
mään syyt siihen: kaikissa noissa suhteissa oli jotakin, 
joka ei varmasti ollut Jumalan mielen mukaista.

Tällä kertaa kaikki oli kuitenkin toisin. En keksinyt 
mitään, mistä Jumalalla voisi olla valittamista. Olihan 
ihastukseni uskossa, ja olin rukoillut asiassa Jumalan 
tahdon tapahtumista.

Sitä yllättyneempi olin, kun tuo suhde meni karille 
yliluonnollisimmin kaikista: eräästä päivästä alkaen 
meille molemmille vain tuli paha olo jo siitä, jos toi-
nen oli edes samassa huoneessa.

Tuollainen jos mikä tekee seurustelun mahdotto-
maksi ja on omiaan karsimaan ihastustakin. Purnasin 
asiasta rukouksessa Jumalalle ja kysyin “Miksi?” Ju-
mala vastasi laskemalla aivan yliluonnollisen rauhan 
tunteen päälleni. Se sai minut purnaamaan entistä 
enemmän; en minä ollut pyytänyt rauhaa, vaan ky-
synyt “Miksi?”

Kun Jumala ei kuitenkaan ole minun vallassani, 
jouduin tyytymään vastaukseen. Ajallaan, ihastusten 
mentyä, tuo toisen läsnäollessa ollut yliluonnollinen 
paha olokin sai taas kadota. Silloin törmäsin Think 
Twicen lauluun Jätän sulle, ja sen sanoitukset kolah-
tivat.

En ehkä ollut maailman myötämielisin ihminen 
jättäessäni elämäni lisäksi myös kaikki unelmani Jee-
sukselle, mutta pakon edessä olin hyvin vilpitön.

jätän sulle

Kun ilta viilenee // jää mieli hetkeks paikoilleen. // 
Kun mennään nukkumaan // on hetki aikaa miettii 
maailmaa. // Käyn läpi päivän tapahtumat yhden 
kerrallaan. // Mietin mitä huominen tuo tullessaan? 
// Miksi taistelen, // miksen usko enää ihmeeseen?
// Kaiken saat sä ajallaan, // kun vain toivon laitat 
Jumalaan. // Jos ois rahaa, jos ois valtaa unelmat 
vois toteuttaa. // Onnellinen oisinko mä kuitenkaan?
// Mun elämäni haaveet, // mun unelmat ja toiveet, 
// kaikki ne annan olla // ja jätän sulle, jätän sulle.
// Otathan kaiken vastaan? // Vain sinä ainoastaan
// pystyt ne hoitamaan. // Ne jätän sulle, jätän sulle, 
Jeesus.

Aika kului. Herrani toi minulle Jyväskylästä asti 
puolison, joka on kaikkea, mitä ikinä osaisin toivoa, 
ja parempaa, kuin ikinä osasin. Enkä minä edes itse 
maailman parasta tunnistanut, enkä koskaan edes 
ihastunut, mutta Herrallani oli omat tapansa minut 
vakuuttaa, ja nyt saan rakastaa ihaninta puolisoa, jota 
maa päällään kantaa. Olen saanut ja saan kaiken ajal-
laan.

”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinus-
ta huolen.” (Ps. 55:22)
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Yllätin itseni kuuntelemasta Radio Suomea. Haastateltavana oli 
astrologi, joka evästi kuulijoita maailmankuvansa mukaisesti: 
”Oleellista ei ole se, toimitko oikein vai väärin, vaan se, tuntuuko 
se, mitä teet hyvältä.”

Vietit ja tunteet ovat ihmisen mitta, jos ihminen on eläin. Eläinten 
vaistot vievät haaskalle ja lisääntymään. Mikäli ihmisen alkuperä 
on jossain muualla myös vastuun taso nousee. Väitän, että yksilön 
ihmiskäsitys lopulta ratkaisee tunteiden ohjausarvon. Jos ihmi-
sen tunteet määrittelevät sen, miten hän milloinkin toimii, toisista 
ihmisistä muodostuu helposti välineitä, joiden avulla omat itsekkäät 
tunnetarpeet toteutetaan.

”Minulla on oikeus” -ajattelu on ihmiskeskeistä ja ottavaa. Koska 
tunteet vaihtelevat, myös oikeudet vaihtelevat. Muiden ihmisten on 
suvaittava se, mitä minä tunnen ja teen, sillä muuten minusta ei 
tunnu hyvältä. Mikä tänään tuntuu arveluttavalta, voi huomenna 
olla jo tervetullutta. Vaihtelu virkistää. Suvaitsevaisuuden eteen on 
työskenneltävä jatkuvasti, jotta  voin oikeuttaa tunteitteni osoittavat 
valinnat.  

Kristillisen ihmiskuvan keskuksessa on Kristus, joka ei tullut 
toteuttamaan omia tunteitaan toisten kustannuksella. Hän tuli 
edustamaan Isää. Kristitty taas on Kristuksen seuraaja ja edus-
taja. Kristittynä oleminen ei ole persoonattomuutta tai tuntei-
den puuttumista, vaan vastuullista tunteiden käyttöä.

Tunteet tai tunteettomuus eivät dominoi minua tai ihmisiä 
ympärilläni. Tunteeni ovat todellisia, mutta ne eivät ole kat-

tava totuus historiastani tai nykyisyydestäni. Tunteeni ovat 
subjektiivisia. Ne kertovat minusta ja tilanteestani, mutta 

ne eivät kerro oikeastaan mitään lopullista, eivät minus-
ta eivätkä muista. Ei totuus tai oikeus ole pelkästään 

tunteiden koeteltavissa, vaan aivan jonkin muun. 
Tunteiden viestit ilman Totuutta, Jumalan Sanaa, 

johon niitä voi peilata, vievät minne vaan. 

Tunteiden
viemää

teksti >> Heini röyskö



��

“Aseen-to!” Sireeninnahkakengät kopsahtivat alttiisti, 
refleksinomaisesti yhteen. Sotilas jäi tarkkaavaisena 
odottamaan seuraavaa komentoa. Tiukka, leveä nahka-
vyö hänen kupeillaan paljasti säälimättä totuuden, kun 
veltot, rasvan suojaamat lihamassat pakenivat sen pu-
ristavasta otteesta.

Sotilas oli puettu haarniskaan, joka teki hänet kelvol-
liseksi kantamaan voittamattoman sotaväen jäsenen ar-
vonimeä. Toisessa kädessä oli tulenkestävä kilpi, jossa 
komeili sotaväen tunnus – siinä kiteytyi yhteinen usko 
heimon Suojelijaan. Kypärässä oli pelastuksen merkki; 
auringon valossa se kimalsi häikäisevästi. Vyöllä riippu-
va kaksiteräinen miekka oli hiottu teräväksi kuin pistävä 
sana. Seitsemäs varuste oli kätketty sotilaan sisään. 
Moni luuli, että kyseessä on sisu, rohkeus tai taistelutai-
to, mutta sotilas tiesi salaisuutensa paremmin: suora ja 
jatkuva yhteys sotaväen Päämieheen. “Lepo!”

Päiväkäskyn jälkeen toimet jatkuivat. Toinen puoli 
väestä teki työtä ja toinen vartioi. Jatkuva valmiusti-
la vaati pitämään sota-asua jatkuvasti päällä – jopa 
nukkuessakin. Vartijat oli aseistettu keihäillä, kilvillä, 
jousilla ja rintahaarniskoilla. Rakentajilla oli miekka, 
taakkojen kantajilla ja kuorman kuljettajilla taas keihäs 
toisessa kädessä. Torvensoittaja kulki työnvalvojan vi-
erellä aina valmiina puhaltamaan merkkisoiton.

Hän oli syntynyt Baabelin virtain vierillä. Hänestä oli 
koulutettu muurari; sillä ammatilla kun elätti itsensä. 
Pakkosiirtolaisten perillisenä hän oli kuullut monta tari-
naa kotimaastaan, Kuninkaan kaupungista ja temppelin 
loistosta. Ja aina kertoja viittasi profetiaan, jonka mu-
kaan heidän heimonsa palaisi kerran takaisin lupauks-
ien maahan. Nämä tarinat yhdistivät muukalaiskansan, 
kutsuivat sen jäseniä liittymään reserviin – mihin sitä 
tarvittaisiinkaan – ja valmistivat tulevaan päivään.

Kun kutsu viimein tuli, hän oli heti valmis lähtemään. 
Matkareitti kulki kuivinta erämaata kiertäen. Seurue 
varjeltui vihollisten hyökkäyksiltä ja väijytyksiltä tiellä.

Perillä hänet sijoitettiin ammattinsa vuoksi rakennus-
joukkoon, jonka tehtävänä oli pääkaupungin muurin kor-
jaaminen. Hän suunnitteli, asetteli kiviä kivien lomaan ja 
koulutti vasta-alkajia. Haastavinta oli portin tekeminen, 
kaaren huipun kulmakiven asettaminen. Vaikka työ oli 
sitä samaa, jonka raskauteen ja yksitoikkoisuuteen hän 
oli jo Baabelissa monta kertaa kyllästynyt, se sai täällä 
aivan uuden merkityksen. Hän oli nyt omassa maassaan, 
tarinoiden pääkaupungissa, Temppelivuorella. Maa ei 
tosin ollut vielä vapaa, kaupunki oli keskeneräinen eikä 
Kuningas ollut vielä saapunut. Mutta lupaukset olivat 
täyttymässä ja hän sai elää niitä todeksi. 

Työ oli uuvuttavaa. Mielessä pyöri vihollisen pilkka: 
“Mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? – – Voivatko 
he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä?” Kes-
kipäivän koittaessa vesikannua oli kallisteltava tiuhaan. 
Useamman kerran hän oli nähnyt yöllä unta virvoittavas-
ta vedestä ja herännyt janoisena. Oliko unella sanoma? 
Sananlasku sanoi: “Kuin nääntyväiselle raikas vesi on 
hyvä sanoma kaukaisesta maasta.”

Illalla pimeys tuli nopeasti. Työpäivän jälkeen uni oli 
makea. Tähtitaivas loisti nukkujien yllä. Hän näki jälleen 
unta, tällä kertaa kirkkaasta tähtijoukosta, heimosta, 
joka kasvaa suureksi ja väkeväksi väeksi ja johon liit-
tyy paljon pakanoita. Se väki jatkoi työtä, muurasi kau-
pungin muuria, sulautui valtavan kaupungin hohtavaan 
rakennelmaan Kulmakiven loistaessa kirkkaimpana ...

Herättyään hän ei tiennyt, oliko nähnyt unta vai ei, sa-
isiko hän olla rakentamassa vielä suurempaa kaupun-
kia, olivatko Mestarin muokkaamat elävät kivet ihmisiä, 
oliko Kaikkivaltias laittanut sanansa vihollisen suuhun, 
suodaanko hänelle armo olla esimerkkinä tulevalle pol-
velle, onko tavallisella työntekijälläkin paikkansa Mes-
tarin suunnitelmissa, Kuninkaan palveluksessa, Mes-
siaan valtakunnassa. Ainakin hän voisi mainita asiasta 
sotaväen Päämiehelle aamurukouksessa.

sotaväen 
erikoisreservijoukon 
sotilas
teksti >> Kristoforos
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“Petteri Nummelin puolustaa täydellä sydämellä!” – täs-
sä valittu poiminta selostuskopista toukokuisista jääkie-
kon MM-kilpailuista. Nummelin todella puolusti täydellä 
sydämellä: jääkiekkovaikuttaja Juhani Tammisen mu-
kaan niin hyvin, että hän oli ehdottomasti kisojen paras 
pelaaja. Onnistujia onneksi löytyy muualtakin: jokainen 
meistä tekee parhaansa mukaan sellaisia asioita, joista 
on innostunut. Mutta mikä saa meidät innostumaan ja 
täyttää sydämemme?

Vastauksia lienee melkein yhtä paljon kuin niitä, joilta 
kysytään. Minun ensimmäinen suuri rakkauteni oli jal-
kapallo. Orastavaa menestystä lajissa alkoi tulla, mut-
ta koska se ei tuonut pysyvää tyydytystä, innostus lajiin 
laimeni. Mikä ratkaisuksi ongelmaan – lajinvaihto totta 
kai.

Niinpä siirryin koripalloon, sitten rullalautailuun, sen 
jälkeen lumilautailuun ja niin eteenpäin. Kun menestyk-
sestä ei tullut pysyvää täytettä sydämeeni, aloin harras-
taa erästä hieman passiivisempaa lajia: musiikin kuunte-
lua. Ensin kuuntelin metallia, mutta kun se alkoi maistua 
liian pitkään syödyltä purukumilta, siirryin trendikkäästi 
grungeen ja lopulta brittipoppiin. Musiikin lisäksi päätin 
löytää myös hyvän tyttöystävän, koska ajattelin sen tuo-
van nostetta elämääni.

Tyttö löytyikin ja seurustelu sujui alkuun ihan hyvin. 
Mutta sitten osin oman itsekkyyteni takia jouduin hylä-
tyksi. Tyttöystäväkään ei näyttänyt ratkaisevan kasvavia 
ongelmiani. Joskus mennessäni yksin nukkumaan per-
jantai-illan jälkeen mietin, kuinka tyhjä sisimpäni todelli-
suudessa oli. Kaverit, opiskelumenestys ja lukuisat muut 
asiat mahtuivat sydämeeni, mutta eivät täyttäneet sitä 
pysyvästi ja kokonaan: aina jäi tyhjää tilaa, joka aiheut-
ti tyytymättömyyttä, epämukavuutta ja rauhattomuutta. 
Mikä täyttäisi pysyvästi sydämeni ja samalla tyydyttäisi 
kasvavan elämänjanoni?

Jossain törmäsin ranskalaisen matemaatikon ja filosofin 
Blaise Pascalin sanoihin: “Jokaisen ihmisen sisimmässä 
on Jumalan muotoinen tyhjiö. Mikään luotu ei voi sitä 
täyttää, vain ja ainoastaan Luoja, jonka opimme tunte-
maan Jeesuksen Kristuksen välityksellä.”

Mietin, voisiko asia olla näin. Kokemukseni vuosien 
varrelta puhuivat ajatuksen todenmukaisuuden puoles-
ta. Mitä jos olinkin etsinyt tarkoitusta elämääni asioista, 
jotka ovat luonteeltaan katoavia ja ovat sinänsä tärkei-
tä, mutta ikäänkuin palapelin paloja väärään paikkaan? 
Mitä jos oikea pala sydämeni tyhjyyteen olikin Jumalan 
rakkaus ja armo, joka ei perustu onnistumisiini, eikä 
kaadu epäonnistumisiin?

Luin Raamatusta Jeesuksen sanat “Minä olen tullut, 
että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys”. Ne rohkaisivat 
minua, mutta laittoivat myös miettimään perusteellises-
ti elämääni. Olin elänyt elämääni itsekkäästi ja tunnistin 
sydämessäni tarpeen saada itsekkyys anteeksi – eikä 
vain ihmisiltä, joita olin loukannut, vaan myös Jumalal-
ta.

Muistin lukeneeni ja kuulleeni, että Jeesus meni ristil-
le juuri sen takia, että hän halusi kantaa rangaistuksen 
synneistämme ja antaa ne anteeksi. Tästä rohkaistunee-
na päätin eräs ilta omassa sängyssäni rukoilla: “Jeesus, 
tunnustan syntini, anna ne anteeksi, tule sydämeeni ja 
täytä se elämälläsi.” Rukoukseni kuultiin: Jumala antoi 
syntini anteeksi, tuli sydämeeni ja antoi uuden elämän. 
Muutoksesta todisti rauha sydämessä.

Siitä illasta lähtien elämäni on ollut elämää täydellä 
sydämellä – nyt jo yhdeksän vuoden ajan. Elämän tyh-
jyys ja tarkoituksettomuus ovat pysyvästi poissa. Roh-
kaisen sinuakin pyytämään samaa kuin minä. Oikea 
pala tyhjään paikkaan sydämessäsi on löydettävissä. 
Älä lannistu, vaikka et olisikaan ennen rukoillut: Jumala 
on luvannut kuulla ja vastata sinulle. “Avuksesi huuda 
minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua” 
(Ps.50:15). “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen 
elämä” (Joh.3:16). 

Jos haluat, mailaa minulle – aloitetaan rakentava säh-
köpostikeskustelu.

Täydellä 
sydämellä

teksti >> Tuomo Kujanpää
>> tuomo.kujanpaa@tkk.fi



Ohjelmaa

Alkusyksyn ohjelmaa, tapahtumat 
Otaniemen kappelilla jollei toisin mainita

5.—6.9. >> TKY:n fuKsisuunnisTus
13.9. >> fuKsi-iLTa KeLLo 19
20.9. >> avaJaisTeeiLTa KeLLo 19
21.9. >> fuKsien LöYLYTYs KeLLo 18
— saunaiLTa oTanieMen RanTasaunaLLa

Lisätietoja puheenjohtaja Minna Aarnio, tiedottaja 
Juho Östman (sähköpostit titteli@ristinkilta.fi) tai 
ohjelmavastaava Jaakko Luttinen (etunimi.suku-
nimi@tkk.fi).

14.10.: Lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä tukeva, 
Ristin killan perustama järjestö Lähetyksen tekni-
nen tuki täyttää 20 vuotta. Juhlaseminaari Dipolis-
sa (Otaniemi, Espoo). Lisätietoja kotisivulla: http://
www.ltt.ristinkilta.fi/seminaarit/20061014/

Ristin kilta

Ristin kilta on yhteiskristillinen opiskelijayh-
distys, joka toimii pääasiassa TKK:n opis-
kelijoiden parissa Espoon Otaniemessä. 
Aktiivikävijöitä on noin 60, joukossa reilut 
kymmenen ei-teekkaria.
Yhdistys järjestää monipuolista toimintaa 
hupiviikonlopuista vierailevien puhujien 
opetuksiin. Oman toiminnan lisäksi Ristin 
kilta rahoittaa ja itsekin tekee lähetystyötä 
Suomessa ja ulkomailla.

”Killan” viikoittainen tapaaminen on 
otaniemen kappelilla (Jämeräntaival 8, 
02150 espoo) joka keskiviikko kello 19.
Ohjelmassa voi olla opetusta, teekkari-
maisen jäykkää yhdessäoloa tai kenties 
molempia. Tervetuloa! 

 (Ristin kilta mukana)


