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LUKIJALLE
Tämä materiaali kertoo rauhasta ja rauhattomuudesta. Jokainen meistä
tekee matkaa rauhaan – joku kaipaa sisäistä rauhaa ja tasapainoa, toinen
sopua läheisten kanssa, kolmas kaipaa maailmanrauhaa kuohuvan maailman keskellä.
Kutsumme sinut pohtimaan yhdessä kirjoittajien kanssa, millaisia eväitä
Raamattu antaa rauhan rakentamiseen. Tässä kirjassa saa äänen joukko
ihmisiä, jolla kullakin on oma ainutlaatuinen taustansa, maailmankatsomuksensa ja historiansa.
Millainen matkaopas Raamattu voi olla matkalla rauhaan?
Raamatussa rauhasta puhutaan yli 300 kertaa. Vanhan Testamentin
termi shalom tarkoittaa paljon muutakin kuin vain sodan poissaoloa.
Se tarkoittaa aktiivista pyrkimystä ihmisten välisten ristiriitojen 		
sovittamiseen, hyvinvointia ja levollista elämänasennetta. YK:n 		
päätöslauselmat rauhasta ovat itseasiassa varsin lähellä positiivisen
ja aktiivisen rauhan määritelmää Raamatussa.
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1.

Sodan ja rauhan kirja

JES. 2:4, MIIKA 4:3, JOEL 4:10,
5. MOOS. 20:16–17, PS. 36:7, JOONA 4:11, 
 MATT. 5:39, MATT. 10:34, MATT. 26:52

Raamattu on rauhan kirja – ja välillä sodankin. Sen sivuilla taotaan vuoroin miekkoja auroiksi ja auroja miekoiksi. Yhtäältä Raamatusta löytyvät ohjeet pyhään sotaan, jossa vihollisen siviilit ja
karjakin vihitään tuhon omiksi. Toisaalla välittyy tämän vastapainoksi kuva helläsydämisestä Jumalasta, joka säälii niin ihmisiä
kuin eläimiäkin. Jeesus kehotti olemaan tekemättä pahalle vastarintaa, mutta sanoi, ettei tuonut maailmaan rauhaa vaan miekan
– johon tarttuvien hän ennusti siihen myös kaatuvan.
Ei ole yhdentekevää, miten pyhää kirjaa luetaan. Vaikka länsimaiset yhteiskunnat ovat maallistuneet ja uskonnosta on tullut
niiden piirissä pitkälti yksityisasia, uskonnot eivät ole katoamassa
maailmasta. Globaalisti niiden merkitys on pikemminkin kasvussa. Myös Suomessa uskonto on yhä näkyvämpi osa poliittista
keskustelua ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Näin siitä huolimatta, että julkishallinto ja uskonnonharjoitus on meillä erotettu
toisistaan.
Uskonnot ovat vahvasti elossa, ja uskontulkinnat vaikuttavat
ihmisten elämään, hyvässä ja pahassa. Uutisotsikoissa vilisevät
islamistisen terrorin uhka, kristillis-kansallismielinen viharetoriikka ja buddhalaisten kiihkoilijoiden muslimivähemmistöihin
kohdistama vaino. Samaan aikaan uskonnolliset johtajat vetoavat
yhteisen hyvän ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, ja
uskonnollinen vakaumus saa joukoittain ihmisiä toimimaan
hädässä olevien auttamiseksi. Orjuuden lakkauttaminen,
rotusyrjinnän vastainen taistelu ja kehitysmaaliike kumpusivat
hengellisestä maaperästä.
Uskonnosta on moneksi, ja Raamattu antaa eväitä moneen.
Mielellään soisi, että sen käytössä korostuisivat ihmisyyden
parhaat puolet.
Raamatun kirjallisuushistoriassa voi nähdä toiveita herättäviä
kehityslinjoja. Kantaisien heimojumalasta kasvaa ihmiskuntaperheen taivaallinen Isä, jolle kaikki hänen lapsensa ovat saman-
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arvoisia. Vaikka Jumala ei lakkaa suhtautumasta
oikeudenmukaisuuteen, liipasinherkästä maailman
poliisista sukeutuu ajan oloon myötätuntoinen
rinnalla kulkija, jonka silmissä varpusista pieninkin
ansaitsee huolenpitoa.
Ja kun Jeesus vetoaa haavoittuvassa asemassa olevien puolesta, hän kiinnittää huomiota yhteiskunnan rakenteisiin. Köyhyysloukussa pyristelevien
leskien ja syrjintää kohtaavien muu kalaisten rinnalle hän nostaa ne, joita olemme valmiit kohtelemaan kaikkein säälimättömimmin:
MATT. 5:44–45

– Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.
Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin
pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin
jumalattomille.
Jokainen ihminen on Jumalan lapsi, ja jokainen
Jumalan lapsi ansaitsee tulla kohdelluksi ihmisenä,
vihollinenkin.

#syvemmälle
1. Tess. 5:21
Millä asenteella
luen Raamattua?

GAL . 5:2

2–23

Jumalan hyvyys ja kehotus ottaa siitä mallia ovat
Raamatun sanoman luovuttamattominta ydintä.
Ne yksin eivät kuitenkaan tee tyhjiksi Raamatun
myrkyllisimpiä ja väärinkäytölle alttiimpia osia.
”Vanhatestamentillinen” esiintyy yhä arkikielessä
alkukantaisen synonyymina, ja Uusi testamentti
huipentuu Ilmestyskirjaan, jonka väkivalta on paitsi kostonjanoista myös vahvasti sukupuolittunutta.
Raamatun voi valjastaa niin valon kuin pimeydenkin palvelukseen. Siksi kysymys kuuluu, minkälaisen hengen vallassa Raamattua luetaan. Suokoon
Jumala, että sen hedelmiin kuuluisi kaikkialla
rauha – ja miksei myös rakkaus, ilo, kärsivällisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, ja itsehillintä.
Petri Merenlahti

Kirjoittaja on teologian tohtori ja työskentelee
arkkipiispan teologisena erityisavustajana.
-5-

2.

Kohinaa

Edessä on tuttu vastustaja, vasenkätinen ja kova.
Sivuilla kiertävät siniset ja punaiset köydet. Valmentaja
nyökkää kulmassa. Katsomo on täynnä arvostelevia
silmäpareja. Pääni on täynnä valkoista kohinaa:
sellaista, mitä putkiruudusta näkyi yöllä ennen kuin
oli keksitty tv-chatit. Tässä mitataan kuukausien
harjoittelu. Ottelu ei ole vielä edes alkanut, mutta
huomaan jo hengästyväni.
”Minä jätän teille rauhan”, lupaa Jeesus ( Joh. 14:27).
Sitä rukoilen ennen matsia: rauhaa. Minun rauhani ei
ole puron solinaa, hiljaisuutta tai pysähtymistä. Minun
rauhani resonoi siellä, missä iskut rytmittävät säkkiä
tai tossut soittelevat pururataa. Rauha on asenne: luotan siihen, että tämä ottelu ja kaikki elämäni kamppailut ovat Jumalan hoidossa.

#syvemmälle
Hepr. 13:6
Jer. 1:4–8
Olenko valmis päästämään
irti hallinnan tunteesta?
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”Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”, 		
rohkaisee Jeesus. Miten elämä muuttuu, jos otan
ihan tosissaan tämän? Uskallanko astua kehään,
kaatua pyllylleni ja nauraa itselleni? Vapaudunko
hallinnan harhasta? Opinko arvostamaan itseäni,
vaikken tänään saisi mitään aikaiseksi?
Jännitä olkapäät ylös ja pidätä hengitystä. Rentouta
ja anna hengityksen tasaantua. Miltä hartioissa tuntuu, kun tajuaa päästää irti? Veri kiertää vapaammin, valkoinen kohina kirkastuu. Rauhan rukous
on näin yksinkertainen.
Hanna Paavilainen

Kirjoittaja on radiotoimittaja, nyrkkeilijä ja pappi.
Asuu Helsingissä, muttei koskaan ole stadilainen.

Vastakkaisen kulman vasuria pahempi rauhan vastustaja on kehän ulkopuolella. En halua saattaa valmentajaani häpeään. En halua kenenkään katsomossa
näkevän, jos
" Oman rauhani minä annan epäonnistun.
Pahin vastustateille, en sellaista,
jani olen minä
jonka maailma antaa.”
itse. Luon
itselleni paineet suorituksesta. Arkikin muuttuu helposti suorittamiseksi päiväkotihakujen, töiden ja velvollisuuksien
kehässä. Pitäisi olla kunnollinen ja menestyä. Tuttu
valkoinen kohina täyttää pään.
”Oman rauhani minä annan teille, en sellaista,
jonkamaailma antaa”, sanoo Jeesus ja kohdistaa
sanansa opetuslapsille. He eivät olleet mitään voittajia,
vaan pelkureita ja epäilijöitä. Juuri heille Jeesus tahtoi
antaa rauhansa. Eivät he kummoisia olleet, eikä tarvitse minunkaan olla. Jumala ei kaipaa suorituksiamme.
Hänelle ei tarvitse todistella mitään. Jumalan rauha on
sitä, että siirtää katseen pois omista suorituksistaan ja
itsestä. Kun ei pidä niin tarkkaa lukua itsestään, niin
ehkä se rauhakin löytyy.
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#syvemmälle
Miksi minä olen tällainen? Sitä minä pohdiskelen liian usein. Käännän
katseeni sisäänpäin: näen vikani, huonouteni ja kömpelyyteni. Haluaisin peilikuvalleni urheilullisemman kehon, sileämmän ihon ja hienompia ajatuksia. Katson itseäni armottomasti. Mitä piilotan tänään
ulkokuoren ja piikikkäiden sanojen alle? Nappaan 15 selfietä tarkkaan
valitusta kulmasta leveästi hymyillen kahvikupin kanssa, kelpuutan
niistä yhden, laitan pari filtteriä, keksin nasevan kuvatekstin ja osuvat
hashtagit. Haluan mahdollisimman paljon tykkäyksiä – hyväksyntää.

3.

Ihme minussa

Ihana päivä alkaa aamukahvilla. #kaunisaamu #aamukahvi #selfie
#positiivisuus #ihanaelämä #feelinggood

#syvemmälle
1. Moos. 1:31
Sef. 3:17
Millä asenteella
luen Raamattua?

Hymy on ehtinyt hyytyä jo kelvollista kuvaa valitessa: pyöreät posket,
kaksoisleuka, outo hymy, silmät puoliksi auki, tukka huonosti… tämä
saa kelvata. Miten ihmeessä kaikki muut näyttävät niin hyviltä, lähes
täydellisiltä? On valtavan helppoa verrata itseään niihin, joilla on
täydellinen vartalo, kauniit kasvot, koti kuin sisustuslehdestä ja vaatteet
juuri oikeaa merkkiä. Instatäydellisyyttä katsoessaan huomaa tunte-
vansa itsensä monella tavalla riman alittajaksi, arkisen harmaaksi ja
epätäydelliseksi täydellisten rinnalla. Tosin yleensä tarinat täydellisyyttä hipovien kuvien taustalla ovat usein hyvinkin epätäydellisiä:
seesteisen kuvan taustalla on korvia repivä meteli, ennen aurinkoista
hymykuvaa on juuri riidelty ja aurinkolasit peittävät itkuiset silmät tai
upeasta sisustuskuvasta on rajattu pois tiskit ja lehtipinot. Sitä kai me
kaikki teemme: rajaamme pois kaiken sen, mikä rikkoo kauniin kulissin. Silti pohdin, miksi minäkin suostun rajaamaan säröt pois.
Juuri kun olen kriittisyydenpuuskassa poistamassa julkaisemaani
selfietä, Raamattu-sovelluksen push-ilmoitus muistuttaa: ”Sinä olet
luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä
olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Psalmi 139:13–14) Jumala
ei katso minua ihmisen silmin, vaan näkee minut armon ja rakkauden
läpi. Aavistan ohuina hetkinä minuun syvälle kätketyn ihmeen. Arvoni
on muussa kuin tarkkaan rajatussa instatäydellisyydessä. Annan kuvan
olla, mutta lisään siihen #ihmeminussa. Jumala näkee ihmeen minussa
– aina. Kunpa olisikin helpompaa nähdä ihme itsessäni!

Anu Backman

Kirjoittaja on tubettava pappi, joka työskentelee Iisalmen seurakunnassa. Löytyy somesta nimellä unabac.
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Sinä olet luonut minut sisintäni
myöten, äitini kohdussa olet minut
punonut. Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Psalmi 139:13–14

4. Yli raja-aitojen
Raamattu on syntynyt kulttuurissa, joka kiistatta on patri
arkaalinen. Siihen kulttuuriin liittyy naisten alempiarvoisuus, homoseksuaalisen rakkauden vieroksuminen, orjuus
ja toisten ihmisten syrjiminen etnisen taustan perusteella.
Raamattu kertoo monessa kohtaa epäoikeudenmukaisuudesta ja sorrosta ihmisyyttä kohtaan. Näistä asioista lukeminen on monille ahdistavaa. ”Pyhä kirja” – mitä pyhää on
sorrossa?
Raamattua ei voi eikä tarvitse lukea niin, että se kertoo
kauttaaltaan siitä, miten asioiden tulisi olla. Eivät kaikki
asiat Raamatussa ole pyhää siinä mielessä. Raamattu näyttää ihmisyyttä kaikessa raadollisuudessaan. Pyhyys voi olla
juuri siinä surussa ja myötätunnossa, joka herää tekstin äärellä sorrettuja kohtaan.
Feministinen raamatunluenta haastaa tunnistamaan epäoikeudenmukaisuutta. Se myös etsii positiivista erityisyyttä
sorrettujen ryhmien edustajista. Esimerkiksi naiset Jeesuksen haudalla, aikansa epäluotettava taho, on Jumalalle
kyllin hyvä todistamaan ihmeellisestä ylösnousemuksesta!
Feministinen raamatunluenta myös haastaa huomaamaan,
että enemmistön käyttämä ja heille tuttu näkökulma Raamattuun ei aukene kaikille. Ei ole vain yhtä totuutta Raamatusta. Vaikkapa teksti roomalaisen sotilaan, sadanpäällikön
palvelijan parantamisesta (Matt. 8:5–13) saattaa näyttäytyä vain yhtenä Jeesuksen parannusteoista. Tekstissä sotilas
tulee pyytämään Jeesukselta apua palvelijansa parantamiseen, mutta arastelee pyytää Jeesusta kotiinsa. Niinpä Jeesus
parantaa kaukana olevan palvelijan siltä seisomalta pelkän
sanansa voimalla, ja ylistää kuulijoilleen sitä, kuinka vahva
usko sotilaalla on. Nykytiedon valossa tekstin tulkinta voi
laajentua. Jeesus ylitti aikansa sosiaalisen raja-aidan siinä,
että hän paransi toiseen kansaan kuuluvan ihmisen. Ylittikö hän myös toisen raja-aidan? Nykyään tiedetään myös,
että Roomassa isäntien ja palvelijoiden kumppanuussuhteet olivat yleisiä. On mahdollista, että tekstin palvelija on
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ollut sadanpäällikön rakastaja, kumppani. Sadanpäällikkö saattaa myös tietää,
että israelilaisten keskuudessa miestenväliset suhteet olivat vieras asia, eikä hän
siksi tohdi pyytää Jeesusta kotiinsa. Tällä
tavoin ymmärrettynä Jeesuksen ihmeparannus näyttäytyy myös hänen täydellisenä rakkautenaan ihmisiä kohtaan seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta.
Emme voi tavoittaa lopullista totuutta
vanhan kertomuksen takana. Joka tapauksessa Jeesuksen toiminnan ydin on
Jumalan rakkaus, joka kuuluu jokaiselle
ihmiselle riippumatta ihmisten rakentamista raja-aidoista.
Heli Yli-Räisänen

Kirjoittaja on toimittaja ja teologian
maisteri, joka on tutkinut sukupuolta ja
seksuaalisuutta Raamatussa.

#syvemmälle
Gal. 3:23–29
Joh. 4:3–26
Miten oma taustasi
vaikuttaa Raamatun
tulkintatapaasi?
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5. Rivienväleistä

tuulee hitaasti

							

Edessäsi oleva kirja on tuhansia vuosia vanha.
Se kertoo miehestä, joka kirjoitti hiekkaan.
Et malta päästää sitä käsistäsi.
Jos haluat kääntää sivua, sulje silmäsi.
Rivienväleistä tuulee hitaasti.
Sama puhallus herätti tomun ihmiseksi.
Rohkeinta, mitä voit tehdä: hengittää.
Tämä on kirja, joka osaa lukea.
Sinun haurailla, rapisevilla sivuillasi väreilee 		
kolme hiljaisuutta.
On Isän hiljaisuus,
joka on rakastanut sinut eläväksi.
Tunnet pölyjen tanssivan sisälläsi.
Kaipaus unohtaa sovinnaisuuden.
Mitäpä luomisen tuulessa syntynyt ei uskaltaisi?

#syvemmälle
Psalmi 104
Joh. 8:1–11
Milloin viimeksi olet
kuullut Jumalan kuiskauksen Raamatusta?
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On Pojan hiljaisuus, 				
joka ei tahdo kynää maan ja ajatusten väliin.
Kun hän lukee sinua, hän painaa kätensä lapaluillesi
ja kääntää korvansa ruumiisi puoleen.
Kaikki sanottu, sanomaton,
on muruina pojan edessä
ja hän piirtää niistä rauhaa ja voimaa.
Yhtäkkiä uskallat ajatella kaikkea sitä,
minkä olet jo pitkään halunnut työntää
mielestäsi pois.

On Hengen hiljaisuus.
Tunnet sen, kun katselet jotakin vihreänä elävää
kun puut ovat puita,
ja juuri siksi ne saavat suonesi kohisemaan.
Tämänkö hän kirjoitti?
Avaat silmäsi.
Kohtaat ikiaikaisen katseen.
Se on lempeä, utelias ja ilkikurinen.
Tämä kirja ei aio sulkea sinua.
Tiina Hallikainen

Kirjoittaja on pappi, sielunhoitaja ja retriitinohjaaja,
joka on kiinnostunut ignatiaanisesta spiritualiteetista
ja raamattumeditaatiosta.

”Eikö sydämemme hehkunut
innosta, kun hän kulkiessamme
puhui meille ja opetti meitä
ymmärtämään kirjoitukset?”
Luuk. 24:32
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Autuaita rauhantekijät: he saavat
Jumalan lapsen nimen. Matt. 5:9

6. Oudot mustelmat
joka voi muuttua, ja auttaa häntä hänen pyrkimyksissään tulla turvalliseksi läheiseksi puolisolle ja lapsille.

Joka viides suomalainen joutuu puolisonsa väkivallan kohteeksi jossain vaiheessa elämäänsä. Ja vaikka
lasten kurittaminen on ollut kiellettyä yli 30 vuotta,
neljä kymmenestä vanhemmasta tunnustaa käyttäneensä fyysistä kurittamista kasvatusmenetelmänä.

Rauhantekijä on se, joka ei siirrä itse kokemaansa
vääryyttä tulevien sukupolvien kannettavaksi vaan ottaa
vastuun omasta käytöksestään ja hakee apua väkivallan
ketjun katkaisemiseksi itsensä ja läheistensä elämässä.

Väkivalta perheen sisällä saa monenlaisia muotoja.
Se voi olla halventavia sanoja, nimittelyä, esineiden
heittelyä, tönimistä, lyömistä, taloudellista vallankäyttöä tai seksiin pakottamista. Väkivallan päämääränä on saada uhri toimimaan toivotulla tavalla
siksi että hän pelkää. Väkivalta on pelolla hallitsemista.

Väkivalta jatkuu salaisuuden turvissa. Siksi jokainen –
uhri, tekijä tai läheinen – joka auttaa tuomaan salaisuuden päivänvaloon, on rauhantekijä.
Autuaita ovat rauhantekijät, sanoo Jeesus. Heidän käy
elämässä hyvin.

”Autuaita ovat rauhantekijät” lupaa Jeesus Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Autuaalla Jeesus tarkoittaa ihmistä, jolle käy elämässä hyvin. Jokainen
voi olla rauhantekijä omassa lähipiirissään.
Rauhantekijä on se, joka ei sulje korvia naapurista
toistuvasti kantautuville hätähuudoille, vaan
menee ja soittaa ovikelloa ja kysyy mikä on hätänä.
Rauhantekijä on se, joka pihalla, koulussa tai päiväkodissa tunnistaa lapsen hädän ja ahdistuksen tai
kiinnittää huomiota epätavalliseen pelkoon. 		
Rauhantekijä ilmoittaa asiasta viranomaisille,
lastensuojeluun tai poliisille.
Rauhantekijä on se, joka tuttavapiirissään tai ammattinsa puolesta huomaa oudot vammat ja kysyy
suoraan, onko teidän parisuhteessa väkivaltaa.
Rauhantekijä on se, joka ohjaa ja rohkaisee ammattilaisavun piiriin. Rauhantekijä auttaa väkivallan
uhria huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja
rakentamaan väkivallasta vapaata elämää. Rauhantekijä on se, joka näkee väkivallan tekijässä ihmisen
- 14 -

Pekka Puukko

Kirjoittaja on pappi, perheneuvoja ja pari- ja perheterapeutti, joka on seurannut suomalaisen perhe-elämän
kehitystä vuodesta 1997.

#syvemmälle
Matt. 5:38–42
Psalmi 34:15
Miten väkivaltaan voi
puuttua?

- 15 -

7.

Maaseudun rauha?

Maisemaa halkoo roudan ja jään runtelema tie, eikä
kulkijoita näy. Vain tuuli juoksuttaa lunta pientareella.
Hiljaisuuden rikkoo korpin raakunta kaukaisuudessa.
Tätäkö on maaseudun rauha?
Tie on hyvä kuva maaseudun rauhasta, joskin kiire,
rauhattomuus ja elämään kuuluva kärsimys ovat läsnä
täälläkin. Toisinaan tiellä on liikennettä liiankin
tiuhaan väestön ikääntyessä ja muuttaessa taajamiin
palveluiden äärelle. Samaan aikaan kun nuoret muuttavat pois opiskelujen ja työn perässä. Tie vie.
Olen kuullut monen kertovan, että he palaisivat
takaisin synnyinseudulle, jos vain olisi mahdollisuus.
Useinkaan ei ole. Moni korpimaille jäävä kysyy, mitkä
ovat elämän ja toimeentulon edellytykset hiljenevien
ja lumen peittämien teiden varsilla. Maaseudun rauhassa asustaa ihmisiä, joille oma elinympäristö on
läheinen ja rakas, mutta samalla haasteellinen paikka
elää ja olla – "Ehkä toisaalla olisi sittenkin parempi".

#syvemmälle

Ps. 61:2–3
5. Moos. 4:31
Koska viimeksi
kysyit joltakulta,
mitä kuuluu?

ystävä lohduttelee vilpittömästi, mutta taitamattomasti: "Sinun asuinsijasi on rauhan
paikka. Kun tarkastat talosi ja tiluksesi näet,
että mitään ei puutu." ( Job. 5:24) Tämä ei 		
Jobia paljon lohduttanut.
Katso rohkeasti yksinäisyyttä silmiin. Se voi
osua kenen tahansa kohdalle. Aina se ei ole itse
valittua. Meistä jokainen tarvitsee nähdyksi ja
kuulluksi tulemista, toistemme kunnioittamista.
Ota aikaa pysähtyä ihmisen äärelle:puhelinsoitto sukulaiselle, pieni tervehdys naapurille.
Jokaisessa ihmisessä voi kohdata Kristuksen.
Jarkko Lievonen

Kirjoittaja on pappi Kainuun korpimailta sinisten
vaarojen kupeesta Sotkamosta. Hänelle tärkeitä
arvoja ovat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, ne luovat pohjaa rauhalle.

Hiljaisilta teiltä ja autioituvilta pihoilta löytyy monenlaisia tarinoita. Elämä antaa paljon onnea ja iloa, mutta se myös ottaa. On surua ja pettymyksiä. Arkisen
työni äärellä seurakuntapastorina kohtaan usein yksinäisyyttä. Se ei ole vain ikäihmisten kiusa, vaan myös
nuorten huoli jopa niin, että on vaikea löytää elämänkumppania saman ikäisten muuttaessa kauas pois.
Mitä ihmiselle tapahtuu, kun ympärillä ei enää olekaan heitä, joille omaa arkeaan jakaa? Kuka näkee,
kuka kuulee?
Sanotaan, että yksinäisyys on suomalaisten kansantauti. Miten lohduttaa silloin, kun kohtaa jonkun,
jonka elämä on ulkoisesti rauhallista mutta sisällä
myllertää syvä kaipuu ihmisten pariin? Ilmiö on tuttu
myös Raamatusta. Yksinäisyyden ja turhautumisen
kanssa kamppailleen ja kaikkensa menettäneen Jobin
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Minä kuulun paikkaan nimeltä Sápmi – Saamenmaa,
kuten sukupolvet ennen minua ja minun jälkeeni.

Oletko koskaan yhtäkkiä muistanut jotakin kaukaa
menneisyydestä ja alkanut miettiä sen syvempää
tarkoitusta?
Minulle kävi niin hiljattain. Muistin oman ylioppilasjuhlani ja kuinka esitimme siellä kappaleen, joka
kertoi matkasta kotiin. Se oli erikoinen valinta
ottaen huomioon, että olin lähdössä maailmalle,
nimenomaan pois kotoa.
Elämä kaupungissa oli aluksi ihanaa. Ei mennyt
kuitenkaan kauan, kun juuret alkoivat vetää vahvasti
kotiin. Kotoa lähtemisestä on tullut joka kerta vaikeampaa ja ikävä paisunut välillä niin isoksi, että sattui.
Olen ymmärtänyt, ettei tunnetta kodista synny
koskaan muualla.
Mitä pidempiä aikoja olen poissa, sitä enemmän
murehdin. Ajattelen, että minun pitäisi olla suojelemassa mittaamattoman arvokasta ympäristöämme
ulkopuolisilta paineilta. Ajattelen, että järvet, metsät
ja tunturit tarvitsevat minua, jotta ne voisivat olla
yhtä tärkeitä myös jälkipolville.
Poissa ollessani olen levoton. Yritän etsiä jotain,
joka muistuttaisi vähän kodista - ehkä paikkaa tai
ihmistä,joka toisi edes vähän siitä onnesta. Rauhattomuus syntyy myös väliaikaisuuden kokemuksesta.
Olen ollut kuin pitkällä retkellä maailmalla enkä voi
asettua, koska tiedän etten voi jäädä. Muiden saamelaisten kanssa kaupunkiympäristössä jutellessa tulen
usein sanoneeksi vuoi go livččen Sámis eli olisinpa
Saamenmaalla.

paikkaa, suvun maita, vesiä, kyliä tai muinaisia asuinpaikkoja. Kun emme ole siellä, olemme poissa. Pohjoissaamenkielellä kotipaikkaa tiedustellaankin gos leat eret
eli mistä olet pois.

8.

Mistä olet pois?

Olemme kuin suuren palapelin palasia; jokainen meistä
kuuluu isoon kuvaan. Muutaman palan puuttuminen		
tekee kokoamisesta hankalaa, mutta ei mahdotonta. 		
Palasta voi sovittaa toiseen palapeliin ja se voi näyttää
sopivankin, muttei koskaan täydellisesti. Pala asettuu
kunnolla paikalleen vain sen omaan paikkaan.
Minä kuulun paikkaan nimeltä Sápmi – Saamenmaa,
kuten sukupolvet ennen minua ja minun jälkeeni. Siellä
voin olla niin onnellinen, että itkettää. Ymmärrän, että
ylioppilasjuhlan kappalevalinta osui enemmän oikeaan
kuin moni muu asia elämässäni; olen koko ajan ollut
matkalla kotiin.
Anni Koivisto

Kirjoittaja on yhteiskunnasta kiinnostunut utsjokelainen,
joka työskentelee opiskelijoiden paremman huomisen
puolesta ja rakastaa kotia.

#syvemmälle

Psalmi 104
1. Moos. 1
Mistä paikasta sinä
olet pois?

Vahva sidos paikkoihin tulee kulttuuristamme.
Saamelaisten suhde paikkoihin on edelleen erityinen,
vaikka kaupungistuminen koskettaa myös kansaamme. Suurin osa Suomen puolen saamelaisista asuu
nykyisin saamelaisalueen ulkopuolella, mutta vahva
yhteys paikkoihin on säilynyt. Koti ei tarkoita vain
omaa kotitaloa vaan tuttuja paikkoja; ehkä synnyin-
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9. Saunan taakse
Kun sain kuulla ensimmäisen kerran, että pääsen
toteuttamaan unelmaani radiotoimittajana Yle
Puheella yhdessä Yagmur Özberkanin kanssa, olin
haltioissani. Mahadura & Özberkan -radio-ohjelma
oli ensimmäinen työpaikkani ihan oikeana toimittajana media-alalla. Olin lapsesta saakka haaveillut
ammatista tarinankertojana ja nyt se toteutuisi.
Saatoin olla naiivi ja hölmö, mutten täysin ymmärtänyt, minkälaisiin saappaisiin olin astumassa. En
osannut aavistaa, miten ihmiset saattaisivat reagoida
minuun ruskeana toimittajana, mutta ensimmäiset
saamani kommentit radio-ohjelmamme alkamisesta
pistivät hiljaiseksi.
“Viekää saunan taakse lahdattavaksi nuo kaksi”,
oli yksi ensimmäisistä kommenteista, jonka luin.
En ikinä unohda tuota lausetta. Kaikki ilo ensimmäisestä työpaikastani katosi ja tilalle tuli suru,
ahdistus ja pelko. Miksi joku toivoisi kuolemaani
pelkästään ihonvärini perusteella?
Viha ja vihapuhe tuntuu olevan osa suomalaista
arkeamme. 80% suomalaisista koki vuonna 2016
suomalaisen ilmapiirin ahdistavaksi. Välillä mietin,
missä kohtaa mokasimme näin pahasti? Milloin ja
miksi meistä tuli näin vihaisia?
On mielenkiintoista havaita, että tarinat ja opetukset vihasta ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle
ja tallentuneet pyhiin kirjoituksiin kautta aikojen.
Olen buddhalainen, mutta etsin jatkuvasti yhtymä-
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kohtia ja ajatuksia muista uskonnoista, joilla voin
peilata omaa uskoani.
Ensimmäinen mies, joka Raamatun sivuilla tunsi
syvää vihaa, oli Kain, Aatamin ja Eevan poika.
Kainin viha yltyi niin suureksi, että hän tappoi
oman veljensä Abelin vain siitä syystä, että Jumala mieltyi enemmän Abelin tarjoamaan uhrilahjaan
kuin Kainin.
Tarina tuntuu aika järjettömältä ja epärealistiselta.
Kuka nyt tuntisi niin suurta kateutta, että se johtaisi
vihaan ja sitä kautta murhaan?
Niin. Kuka nyt tuntisi niin suurta inhoa jotain
ihmistä kohtaan, että se johtaisi vihaan ja sitä kautta
vihapuheeseen, väkivaltaan ja tappouhkauksiin?
Miten Kainin kokema viha poikkeaa tämän päivän
vihasta? Ei juuri mitenkään, sillä kipinä vihalle ja
vihapuheelle voi syttyä mistä vain; sukupuolesta,
seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta,
ihonväristä, mielipide-eroista, poliittisesta suuntautumisesta, uskonnosta, ulkonäöstä, vaatetyylistä,
puhetyylistä, mustasukkaisuudesta tai vaikka kateudesta kuten Kainin kohdalla. Ihminen voi keksiä
mitä kummallisimpia syitä vihata toista ihmistä,
vaikka meitä kannustetaankin rakastamaan lähimmäistä kuten rakastamme itseämme. Harva vain
muistaa tämän Raamatun käskyn toivoessaan kuolemaa toiselle ihmiselle Facebookin keskusteluketjuissa.

En yritä esittää mitään pyhimystä. Uskon, että viha on
loppujen lopuksi aika inhimillinen piirre meissä ihmisissä,
mutta voimme valita annammeko tunteelle vallan ja annammeko sen vaikuttaa sanoihimme tai tekoihimme.
Mielestäni tarina Kainista on nimenomaan
opetus vihan hallinnasta. Viha kasvaa sisällämme, jos annamme sille vallan ja silloin
saatamme tehdä jotain harkitsematonta,
joka jättää pysyvät jäljet.
Miten päästää irti vihasta, kun tuntuu siltä,
että aivoissa sauhuaa?
Kirje efesolaisille antaa mielestäni aika yksinkertaisen neuvon, joka istuu buddhalaiseen
ajattelumaailmaani: “Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen,
kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan
ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne
anteeksi.”

#syvemmälle

Matt. 5:43–44
Kol. 3:13
Miten päästää irti vihasta, kun tuntuu
siltä, että aivoissa sauhuaa?

Niin yksinkertaista se loppujen lopuksi on. Meidän 		
tulee kohdella toisiamme ystävällisesti ja lempeästi, sillä
suurin voima kaikista on rakkaus.
Susani Mahadura

Kirjoittaja on savon-srilankalainen toimittaja ja dokumenttiohjaaja, joka pohtii maailmanmenoa radio-ohjelmassaan
nimeltä Mahadura & Özberkan.
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10.

Oikeudenmukaisuuden
jano

Taistelu kohti parempaa maailmaa on minulle
tärkeää. Tahdon muuttaa maailmaa tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Kannan
huolta myös luonnon hyvinvoinnista. En usko
olevani yksin – maailmantuska on varmasti 		
monelle tuttu kokemus. Oikeudenmukaisuuden
jano on väline, joka meille ihmisille on annettu,
jotta saisimme intoa lähteä toimimaan paremman
maailman puolesta. Toive yhteiskunnasta, jossa
oikeudenmukaisuus radikaalilla tavalla toteutuisi,
ei ole ääripää.
Usein suhtaudun minulle tärkeisiin arvoihin ja
asioihin suorastaan intohimoisesti. Joskus kuitenkin mietin, voiko oikeudenmukaisuuden janoni
olla myös sokaisevaa. Missä menee taisteluun
käymisen raja? Rakennanko rauhan sijasta riitaa
tai kahtiajakoja? Syntyykö oikeudenmukaisuuden
janosta – hyvästä työvälineestä – lopulta ase,
jonka kohotan toisia vastaan?

#syvemmälle

Miika 6:8
Luuk. 4:16–21
Mikä saa sinun sisäisen
aktivistisi heräämään?

Jumala lupaa Miikan kirjassa:
Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat,
hän jakaa oikeutta väkeville kansoille
lähellä ja kaukana.
Niin taotaan miekat auran teriksi
ja keihäät vesureiksi.
Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista
vastaan eikä harjoittele sotataitoja.
Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä
oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla.
Näin on Herra Sebaot sanonut.
(Miika 4:3–4)

opetti, että Jumalan valtakunta versoo ihmisten
keskellä. Se on oikeudenmukaisuutta ja rauhaa,
joiden välähdyksiä voimme nähdä elämässämme
ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
Kristinuskon mullistava väite on, että ikiaikojen
Jumala haluaa muuttaa tätä maailmaa ja käyttää
siinä ihmisiä työtovereinaan. Ajattelen, että tässä piilee kristityn syvin kutsumus: saamme olla
muuttamassa maailmaa paremmaksi.
Kun näen tässä maailmassa – tai itsessäni –
merkkejä sodasta, riidasta ja rikkinäisyydestä, palaan Jumalan lupauksen ääreen. Maailma
muuttuu vielä mullistavalla tavalla. Miikan
kirjan mukaan ”miekat taotaan auran teriksi ja
keihäät vesureiksi”. Ne välineet meissä, joilla
olemme ennen käyneet toisiamme vastaan, muutetaan työvälineiksi, joiden avulla toimia yhdessä.
Anne Heikkinen

Kirjoittaja on teologian opiskelija ja nuori
maailmanmuuttaja, joka haaveilee Jumalan
valtakunnan murtautumisesta maailmaan.

Jumalan lupaus tulevaisuudesta on valtakunta,
jossa vallitsee ilo, vapaus ja pelon poissaolo.
Taivaassa nämä asiat ovat totta, mutta ne voivat
murtautua esiin myös tässä maailmassa. Jeesus
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Synnyin Ruandassa 40 vuotta sitten. Elin kristityssä
perheessä vanhempieni ja sisarusteni kanssa. Kotonamme rukoiltiin usein. Äitini toimi vapaaehtoisena
adventtikirkon diakoniatyössä ja isä luki ruokarukouksen ennen ateriaa. Muistan, kuinka isoäidin kanssa
lauloimme rakkaudella virsiä.
Rukoilin usein ja ajattelin, että minun Jumalani rakastaa kaikkia ja on hyvä sekä anteeksiantava. Jumala on
luonut maailman ja haluaa ihmisille hyvää. Minulla oli
tavallisia nuoren ihmisen unelmia: unelmoin koulutuksesta, työnteosta, aviomiehestä ja perheestä.
Huhtikuussa 1994 kaikki muuttui, kun Ruandassa
alkoi sisällissota. Olin silloin 15-vuotias. Rauha oli
yhtäkkiä muuttunut avustusjärjestön kriisileiriksi.
Huhut levisivät, että kaikki nuoret ihmiset tapetaan.
Hallitus ei luvannut suojella enää ketään. Äiti ja isä
päättivät lähettää minut ja sisareni pakomatkalle.
Perheeni hajosi.
Pakkasin mukaani vain vähän vaatteita ja valokuvia.
Neljä vuotta elin eri Afrikan maissa ilman kotia ja
turvaa. Tulevaisuuden suunnittelu oli mahdotonta ja
elämä oli päivästä toiseen täynnä epätietoisuutta ja
huolta. Minulla ei ollut rahaa opiskella, enkä paperittomana voinut tehdä töitä. Olin loukussa.
Noina aikoina kävin kirkossa ja rukoilin Jumalalta apua. Kirkossa koin turvallisuutta, jota minulla ei
muutoin ollut. Minua lohdutti erityisesti Johanneksen
evankeliumin kohta 14:27: ”Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”
Viimein neljän pitkän ja turvattoman vuoden jälkeen
rukouksiini tuli vastaus. Suomi otti minut kiintiöpakolaisten listalle. Pääsin Suomeen syksyllä 1998. Vieraassa maassa kaikki oli uutta ja erilaista. Kulttuuri ja kieli
olivat uusia, mutta maa tuntui siistiltä ja rauhalliselta
ja ihmiset ystävällisiltä. Pelko kuitenkin seurasi mukanani. Minun piti lakata piileksimästä ja opetella jälleen
luottamaan ihmisiin. Se vaati paljon uskallusta. Osa
perheestäni virui vankilassa, itse olin turvassa. En
voinut auttaa heitä, mutta itseäni minä saatoin auttaa.
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11.

Pitkä tie turvaan

Suomessa elämäni alkoi vähitellen asettua uomiinsa:
sain tukea kotoutumiseen ja kielen opiskeluun.
Sain suoritettua kesken jääneet opintoni loppuun:
valmistuin yo-merkonomiksi ja tradenomiksi.
Opintojen jälkeen perustin oman yritykseni. Liityin
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kävin
rippikoulun. Kirkko on tuttu ja turvallinen paikka.
Elämääni tuli myös rakkaus ja tutustuin nykyiseen
aviomieheeni, jonka kanssa sain kaksi lasta. Minulla
on nykyisin oma taloushallintoalan yritys.
En ole käynyt Ruandassa lähtöni jälkeen, mutta
perheeni selvisi hengissä kansanmurhasta ja 		
sodasta. Sisarukseni ovat asettuneet ympäri 		
Afrikkaa ja Eurooppaa. Äitini ei enää hymyile.
Hän ei katsele silmiin eikä pysty puhumaan sodanaikaisista tapahtumista. Isäni vapautettiin, mutta
hän kuoli vanhana ja sairaana.
Rauha on minulle kaikki kaikessa, elämää ja turvallisuutta. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus elää
rauhassa. Asiat tulisi voida aina ratkaista rauhan
keinoin. Sota tuo vain vihaa, kuolemaa, pelkoa,
kaaosta ja epätoivoa. Sodalla saavutettu voitto on
aina saatu tuholla ja tahrattu verellä. Sotien suurimmat kärsijät ovat tavallisia kansalaisia. Omassa elämässäni ja omalla toiminnallani haluan kaikin tavoin
olla rauhan puolella. Puhun tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta ja rasismia vastaan. Tunnen
itseni suomalaiseksi ja olen kiitollinen monista
asioista elämässäni. Rukoilen usein ja kiitän suurta kiitollisuutta tuntien Jumalaa kaikesta hyvästä
elämässäni. Haluan auttaa ihmisiä ja olla toisille
ihmisille hyvä, kuten Jumala meitä kehottaa. Uskon
ihmisten hyvyyden toisiaan kohtaan olevan myös
vahvasti rauhaa luova asia.
Rita Kostama

Kirjoittaja on valittu Vuoden Pakolaisnaiseksi vuonna
2016. Hän toimii yrittäjänä omassa yrityksessään
Kirjanpitopalvelu Kostama ja kunnanvaltuutettuna
Järvenpäässä.

#syvemmälle

Room. 8:38–39
Hepr. 13:2
Mistä olen kiitollinen
tänään?
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12 

Ilmastoahdistus
ja toivo
todellisuudesta paljastuu erilaisia
asioita, kun tarkennamme katseemme eri tavoin. Löytyy sekä hyvää että
pahaa. On tärkeää opetella tarkentamaan katse toivon lähteisiin, jotta
toimintakykymme säilyisi.

Onko meillä toivoa?
Tätä kysytään usein ilmastonmuutoksen
suhteen. Kaikki riippuu siitä, mitä toivolla
tarkoitetaan. Jos taustalta paljastuva varsinainen kysymys on: ”Voimmeko jatkaa
elämäämme kuten tähänkin asti ja silti
säilyttää luonnon kantokyvyn?”, vastaus on
ei. Sellaista ”toivoa” ei ole. Jotta planeettamme voi säilyä tuleville sukupolville,
meidän täytyy uudistaa elämäntapaamme
ja asenteitamme.

Minulle itselleni toivoa tuo se, että
lukuisat ihmiset ympäri maailmaa
toimivat paremman tulevaisuuden
puolesta. Ympäristöasioissa on tapahtunut myös edistystä. Lapset ja nuoret
ilmentävät elämänvoimaa. Luonnossa
ajan viettäminen auttaa aina. Joskus
masentaa ja yritän hyväksyä myös sen.
Aivan kuten luonnossa on vuodenaikoja, on olemassa myös mielen vuodenaikoja. Pimeinä aikoina odotetaan
kevättä ja yritetään nauttia myös niistä
kiitollisuuden aiheista, joita
talvenkin keskellä on.

Moni on vahvasti huolissaan tulevaisuudesta. Huoli on perusteltu. Maapallon
ympäristöongelmat ovat vakavia. Usein
ne liittyvät yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi köyhyys
pahentaa sademetsien hakkuita. Planeetan
suojelemiseksi tarvitaankin laajoja pyrkimyksiä kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
Ihmisen mielessä erilaiset ahdistavat asiat
nivoutuvat yhteen toistensa kanssa. Ammatinvalinta, perheen perustaminen ja
ilmastohuoli liittyvät toisiinsa. Se, kykeneekö ihminen luottamaan tulevaisuuteen,
vaikuttaa koko hänen elämäänsä.
Syvemmin ymmärrettynä meillä on silti
toivoa. Toivo on eri asia kuin optimismi.
Optimismissa uskotaan, että asia onnistuu. Toivon asenne on sellainen, jossa
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#syvemmälle
roikutaan kiinni elämän merkityksellisyydessä,
riippumatta siitä, miten käy.

Room. 8:22–26
Ps. 90:12
Jes. 41:10
Mitkä asiat herättävät
minussa toivoa?

Kristinuskossa meille tarjotaan valtava lahja:
Jumala asettuu toivon vahvistajaksi. ”Myös
Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja.
” Niinä hetkinä, jolloin emme jaksa harjoittaa
aktiivista toivoa, saamme jättäytyä passiivisen
toivon ja Jumalan varaan. Myös epävarmoina
aikoina uskon ytimessä säilyy vapautus
– ja jopa ilo.
Panu Pihkala

TT Panu Pihkala toimii tutkijatohtorina Helsingin
yliopistossa. Hän on myös pastori ja kirjailija, jonka
erityisalaa ovat ympäristöön liittyvät kysymykset.

Olen ehdottanut, että jokaisen kannattaa harjoittaa ”kahden tason näkökykyä”. Ympäröivästä
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Teksti: pekka haavisto
Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat
ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
(Jes.58:6)

13. 

Rauha kannattaa

Hassan Al-Turabi oli Sudanin islamilaisen
vallankumouksen isä. Istuin usein hänen 		
kotisohvallaan Khartumissa. Yksi keskustelu
jo edesmenneen Al-Turabin kanssa jäi mieleen.
Hän kysyi minulta: "Luuletko, että vihaamme
teitä eurooppalaisia ja länsimaalaisia sen vuoksi, että olette kristittyjä?" Al-Turabi jatkoi:
"Emme vihaa teitä siksi, että olette kristittyjä.
Vihaamme teitä siksi, että olette niin huonoja
kristittyjä."
Tämä lause vei meidät syvälle keskusteluun
siitä, mitä usko on, ja miten uskoa arjessa tulee
toteuttaa. Islamilaisissa tasavalloissa uskonto
ja laki ovat usein synonyymeja, meillä taas
vallitsee uskonnonvapaus – oikeus uskoa,
mutta oikeus olla myös uskomatta.
Uskontoja on käytetty ja käytetään sekä
rauhanrakennukseen että sodanlietsontaan.
Kaikista uskonnoista löytyy kuitenkin rauhan
sanoma, joka antaa pohjan eettisille valinnoille
rauhan puolesta.

Uskonnollisten yhteisöjen voimavarat ja
asiantuntemus saadaan palvelemaan rauhaa. Uskonto luo pohjan rauhan etiikalle.
Rauhanrakennusta haittaavat joskus stereotypiat. Konflikteja selitetään uskonnollisilla
eroilla, vaikka kautta maailmanhistorian on
naapurustoja, joissa kristityt, muslimit ja
juutalaiset ovat eläneet keskenään sulassa
sovussa. Kaikki maailman shiiat ja sunnit
eivät käy taistelua keskenään.
Kyynisyys on nykyajan myrkkyä. Selitämme ongelmat ylipääsemättömiksi tai liian
vaikeiksi ratkaista. Se estää meitä puuttumasta niihin. Avunantajien ja hyväntekijöiden paratiiseissa kiinnitämme ensimmäiseksi huomiomme käärmeisiin: onko
motiivi puhdas, menevätkö kerätyt rahat
oikeaan paikkaan, onko avuntarvitsijan
hätä todellinen? Järkeilemme, miksi avun
antaminen ei oikeastaan kannatakaan.

Kyynisyys
Jos maailmanrauhaa tavoitellaan
lamaannuttaa.
vain oman uskonnon kautta, sano- Matt. 5:14–16
Rauhan rakentaminen on vaikeaa
massa piilee kuitenkin konfliktin
Jer. 29:11
ja prosessit ovat
siemen. Rauha tulisi vasta silloin,
Miten sinä rakennat rauhaa?
pitkiä. Historia
kun kaikki ovat taipuneet saman
kuitenkin osoituskonnon alle.
taa, että rauhan rakentaminen ei koskaan
Toinen tapa on ekumenian ja eri uskontojen
ole ollut turhaa. Rauha kannattaa aina.
välisen dialogin ja rauhanomaisen rinnakkainelon korostaminen. Uskonnon etiikka edelPekka Haavisto
Kirjoittaja on kansanedustaja ja Euroopan
lyttää dialogia, toisen ihmisen ymmärtämistä,
rauhaninstituutin (EIP) puheenjohtaja.
heikomman auttamista, marginaaliin syöstyn
ihmisen tai vähemmistön tilanteen korjaamista. Nämä kaikki ovat rauhan rakennuspuita.

#syvemmälle
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14. Apinoiden

kuningas
ja ikuinen rauha

Katsoin uuden Tarzan-elokuvan. Viidakon eläimet ajoivat Tarzanin johdolla
palkkasoturit ja muut tunkeilijat käpälämäkeen. Harmonia palasi ennalleen.
Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Mutta luonnon harmonia tarkoittaa sitä, että savannilla antilooppi pakenee yhä
leijonaa. Luonnon harmonia on jatkuvan sodan tila. Elämä sellaisena kuin me sen
tunnemme, on aina sidoksissa kuolemaan. Se on syömisen ja syödyksi tulemisen,
lahoamisen ja kukoistuksen elämää.
Me olemme kaikki veren vankeja.
Kristinusko kuitenkin lupaa, että kerran luodaan uusi taivas ja uusi maa. Kerran
peto ja saalis lekottelevat toisiaan pelkäämättä. Kerran synnytystuskissaan
huokaavan luomakunnan kaipaukseen vastataan.
Kristillinen visio harmoniasta on siis radikaalimpi kuin Tarzanin. Se ei sisällä
toisiaan raatelevia eläimiä. Kristillisen julistuksen harmonia ei ole jatkuvan sodan
tila vaan ikuinen rauha. Kuten Jesajan kirjassa kauniisti kuvataan:
Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka
ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut,
ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään
vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa,
ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta
niin kuin meri on vettä tulvillaan. ( Jes. 11:6–9)

#syvemmälle
Room. 8:18–21
Ilm. 21:1–4
Millainen on sinun unelmasi
rauhasta?

Mikäli saalistaan raatelevan pedon kauneus halutaan varauksetta vahvistaa, on
kristinusko ilonpilaaja. Kristitty virittää maailman väkivaltaisten piirteiden äärellä
valitusvirren.
Mutta samalla kristitty iloitsee maailmasta vielä perustavammalla tasolla. Maailma
ei ole vain materiaa, joka kosmisen törmäilyn kautta sattuu asettumaan tiettyihin
uomiin. Maailman läpäisee Jumalan luova ja rakastava Henki.
Kirjailija G. K. Chesterton on todennut, että on rakastettava maailmaa olematta
maailmallinen. Nähdäkseni juuri rakkauden ja kriittisyyden suhde on ikuisen
elämän kaipuun ydintä. Ikuinen elämä ei kumoa maailmaa vaan täydellistää sen.
Apinoiden kuningas ei saa viimeistä sanaa. Se kun kuuluu Ihmisen Pojalle.
Lauri Kemppainen

Kirjoittaja on rap-artisti, pastori ja teologian tohtori.
- 30 -

- 31 -

Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja uskoa tulevaisuuteen
– myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.
Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännöstyötä, edistää 		
lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen asemaa, kustantaa 		
Raamattuja sekä herättää mielenkiintoa sanaa kohtaan. 		
Työn kautta Raamatun sanomat tuodaan lähelle ihmistä 		
– hänen omalla kielellään.
Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen			
(United Bible Societies) verkostoon, joka toimii 200 maassa.
Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät 		
tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä 		
puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.
Rauha on kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018–2019.
Lue lisää www.rauhamaassa.fi #rauha

voimasanoja

PIPLiA.
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