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1. Johdanto 

Istuin Pashupatinathin temppelin alueella Bagmati-joen rannalla katsomassa 

nepalilaisten hindulaisten polttohautausmenoja joen toisella puolella, kun vieressäni 

istuva nepalilainen ohjaajani sanoi: ”Kuulitko tuon äänen? Se oli aivojen räjähtäminen.” 

(”Did you hear that sound? That was the brain exploding.”) Olin ollut Nepalissa vasta 

alle viikon ja tuo lausahdus painui lähtemättömästi mieleeni, koska se olisi voinut hyvin 

– toki vähemmän konkreettisesti – kuvata myös omaa mielentilaani. Nepaliin 

saapuminen oli kaikki aistit valtaava kokemus.  

Heti lentokentällä tulivat vastaan, sellaiset äänet, hajut ja värikirjo, joita en ollut ennen 

kokenut. Liikenteessä vallitseva ääni oli torvien töötötys ja kaduilla kulki paljon 

kulkukoiria sekä joitakin lehmiä. Katujen varsilla tuli vastaan melko tiheään tahtiin 

erilaisia hindulaisten jumalien patsaita. Rekkojen kylkiin oli maalattu Shivan kuvia ja 

bussien radioista tuli Bollywood-lauluja (tai Justin Bieberin Baby). En ymmärtänyt 

nepalin kieltä ja nepalilaisesta englannin aksentista oli aluksi vaikea saada selvää. 

Ihmisten reaktioita oli myös hankala tulkita. Opin vähitellen esimerkiksi, että pään 

keikutus sivuttain tarkoittaakin Nepalissa suunnilleen ”kyllä” tai ”ok” eikä suinkaan ”en 

ymmärrä” niin kuin suomalaisena sen ensin tulkitsin, koska ele muistutti mielestäni 

pään pudistamista. Koin varsinkin alussa piinaavaa noloutta, koska en ollut varma, 

ymmärsinkö oikein ihmisten sanat ja reaktiot. 

Minusta tuntui siltä, että jouduin päistikkaa keskelle minulle aivan vierasta kulttuuria ja 

ehkä suurin ”that was the brain exploding” -kokemukseni tuli itse asiassa jo muutama 

päivä ennen käyntiä Pashupatinathin temppelillä. Olin ehtinyt olla Kathmandussa yhden 

kokonaisen päivän, kun pääsin seuraamaan Kathmandussa vietettävää Indra Jatra -

juhlaa, jossa juhlitaan sateen jumalaa Indraa ja samalla monsuunikauden loppua. 

Seurasin Kathmandun Durbar Squarella, kuinka juhlan huipentumassa kuljetettiin 

elävää jumalatarta Kumaria suuressa kantorakennelmassa juhlakulkueessa. Opin, että 

Kumari on newarien alkuperäiskansan keskuudesta valittava ja tarkat kriteerit täyttävä 

nuori tyttölapsi, jota palvotaan jumalattarena siihen asti, kunnes hän saa ensimmäiset 

kuukautisensa tai muuten menettää verta ja jumaluus poistuu hänestä. Tämän jälkeen 

valitaan aina uusi Kumari. 
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Kumarin kulkuetta oli seuraamassa valtava väkijoukko, jota sotilaat ja poliisit valvoivat. 

Otin kuvan siitä, kuinka itse pääministeri ja joukko muita silmäätekeviä poliitikkoja 

tervehtivät Kumaria palatsin parvekkeelta. Olin hyvin häkeltynyt valtavasta ja tiukkaan 

pakkautuneesta väenpaljoudesta, oudosta kovaäänisestä musiikista ja koko täysin ennen 

kokemattomasta tilanteesta. Tajusin kuitenkin jo tässä juhlassa, että hindulaisuus on 

todella voimakkaasti läsnä nepalilaisten arjessa, ympäristössä, kulttuurissa ja myös 

valtion tasolla. Olin lukenut Nepalin historiasta sen olleen hindukuningaskunta ja 

minusta näytti vahvasti siltä, että vaikka kuningas ei enää ole vallassa, hindulaisuus on 

silti syvälle juurtunut osa Nepalin kulttuuria ja yhteiskuntaa. Miten tällaisessa valtiossa 

siis on syntynyt pieni, mutta kasvava kristittyjen joukko ja miten se kehittyy vahvasti 

hindulaisessa ympäristössä?  

Punaiseksi värjäytyneiden patsaiden, jumalten kirkasväristen kuvien ja kukkasin 

koristeltujen upeiden temppelien jälkeen kristittyjen kirkot vaikuttivat hyvin 

vaatimattomilta vain vähän tavallista suuremmilta taloilta. Bhaktapurin pieni 

kirkkorakennus oli itse asiassa vielä vasta puolivalmis, kun kävin siellä, mutta silti 

jumalanpalveluksissa vaikutti riittävän väkeä.  

Lalitpurissa sijaistevasta asunnostani noin korttelin päässä olevasta pienestä 

nepalilaisten kirkosta kantautui aina jumalanpalvelusten aikaan kovaääninen, 

kaiuttimilla vahvistettu, laulu makuuhuoneeni ikkunasta sisään. Nepalilaiset 

jumalanpalvelukset pidetään lauantaisin ja tuolloin ainakin suuremmissa Patanin ja 

Gyaneshworin kirkoissa pidetään useampi jumalanpalvelus peräkkäin, jotta kaikki 

pääsevät kuulemaan. Kirkkosalissa istutaan matoilla, miehet oikealla ja naiset 

vasemmalla, mutta jumalanpalvelustilaa jatketaan tarvittaessa myös ulos asti laittamalla 

muovituoleja kirkon pihalle. Perinteisissä suomalaisissa kirkonkylissä ja vanhoissa 

kaupungeissa kirkot ovat suuria ja ympäristöstä selvästi eroavia rakennuksia, jotka 

sijaitsevat keskeisillä paikoilla. Nepalilaisissa kirkoissa riittää kuitenkin kävijöitä, 

vaikka ne sijaitsevatkin joskus vaikeasti löydettävissä paikoissa erilaisten hindulaisten 

ja buddhalaisten pyhäkköjen ympäröiminä. 
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1.1 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen teemat 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on selvittää sitä, miten nepalilaiset kristityksi 

kääntyneet ja toisen sukupolven kristityt rakentavat kristillistä identiteettiään 

hindulaisessa (ja vähemmässä määrin buddhalaisessa) ympäristössä. Haluan kiinnittää 

erityistä huomiota kristityksi kääntymiseen ja kristillisen identiteetin muodotukseen 

vaikuttavaan nepalilaiseen kontekstiin. Pyrin myös näyttämään tutkimuksessani sen, 

miten toisen sukupolven kristityt ovat kääntyjien kanssa yhdessä määrittämässä yhteistä 

kristillistä identiteettiä. Kristityt määrittävät Nepalissa jatkuvasti sitä, mikä katsotaan 

kristityille hyväksi elämäntavaksi ja miten he suhtautuvat ympäröivään hindulaiseen 

yhteiskuntaan.  

Tarkoitukseni on osoittaa, että kääntyminen ei ole yksittäinen ja selvärajainen 

tapahtuma. Se ei välttämättä ole Raamatun Paavalin tapainen ilmestyksen hetki (tai 

”that was the brain exploding” -tapainen tajunnan räjäyttävä kokemus). Toki 

kääntymiseen saattaa liittyä myös näitä hetkiä, mutta minusta tärkeää on tarkastella 

kääntymisestä monipolvisena prosessina, joka vaikuttaa paitsi yksilöön itseensä, myös 

hänen ympäristöönsä ja siihen uskonnolliseen ryhmään, jonka osaksi hän liittyy. 

Kiinnitän tässä tutkimuksessa erityisesti huomiota siihen kontekstiin, jossa kääntyminen 

tapahtuu. Tarkoitan tällä Lewis R. Rambon tapaan sitä sosiaalisten, kulttuuristen, 

uskonnollisten ja henkilökohtaisten dimensioiden joukkoa, joka vaikuttaa kääntymiseen 

(1993, 20).  Kääntymiseen liittyy myös tärkeänä osana käännyttäminen, jolla alalla 

nepalilaiset kristityt ovat hyvin aktiivisia. Tarkoitukseni on ottaa huomioon myös 

käännyttämään ryhtyminen osana kääntyneistä ja ensimmäisen polven kristityistä 

koostuvien Nepalin kirkkojen kehitystä. Pyrin selvittämään tutkimuksen taustalla 

vaikuttavaa Nepalin kristittyjen historiaa ja sitä, miten nopeasti kirkot ovat kasvaneet 

viimeisten vuosikymmenten aikana.  

Tutkimus on osa antropologista uskonnon tutkimusta ja tarkemmin uskonnollisen 

kääntymisen tutkimusta. Kääntymistutkimuksia on suuri ja kasvava joukko. Tässä 

tutkimuksessa on tarkoituksena keskittyä nepalin kristittyjen kääntymisprosessin 

kontekstiin ja kääntymisen vaikutuksiin sekä kääntyneiden viiteryhmän 

muodostamiseen hindulaisessa nepaliyhteiskunnassa. Robert Hefner (1993) on 

argumentoinut sen puolesta, että viiteryhmäteoriaa käytettäisiin kääntymiseen liittyvän 

identiteetin muodostamisen tutkimuksessa, joten tarkoituksenani on kokeilla tätä teoriaa 



 

4 
 

nepalilaisessa kontekstissa. Kääntymisen tutkimuksissa on keskitytty paljon yksilön 

tasoon, mutta haluaisin tässä tutkimuksessa nostaa esiin myös kääntymisen vaikutukset 

koko uskonnollisen yhteisön tasolla ja toisaalta ympäröivän uskonnollisen yhteisön 

vaikutukset kääntymisen prosessiin. 

Tarkoitukseni on myös pitää tutkimuksen läpi mielessä sitä, että tässä tutkimuksessa on 

kyse juuri kristinuskoon kääntymisestä ja miten kristillisen kääntymiskäsityksen 

erityispiirteet saattavat vaikuttaa siihen, miten kääntyminen koetaan. Jotkut antropologit 

ovat liittäneet kristinuskoon kääntymisen moderniin ajattelutapaan siirtymiseen (ks. van 

der Veer 1996), mutta minusta tämä ei ole hedelmällinen tutkimusura nykypäivän 

nepalilaisten kaupunkilaisten kääntymisen tutkimiseen, koska tuo kuvattu moderni 

ajattelutapa liittyy Nepalissa myös niin paljon myös muihin seikkoihin kuin vain 

kristinuskoon (ks. Liechty 2003). Toki kristinuskoon kääntymisessä tapahtuu myös 

ajattelutavan muutoksia, mutta tässä tutkimuksessa niiden liittämien modernin 

käsitteeseen ei ole tärkein kysymys. 

 

1.2 Tutkijan asema 

Saavuin 2011 syksyllä Nepaliin Lähetysseuran vapaaehtoisena työntekijänä kahden 

muun suomalaisen naisen kanssa kolmeksi kuukaudeksi tutustumaan Lähetysseuran ja 

sen kumppanijärjestöjen toimintaan Nepalissa. Suomen Lähetysseura on toiminut 

Nepalissa vuodesta 1978 alkaen ja se tunnetaan Nepalissa nimellä FELM (The Finnish 

Evangelical Lutheran Mission). FELM rekisteröityi vuonna 2009 Nepalissa 

kansalaisjärjestöksi ja se tekee yhteistyötä paikallisten kumppaniensa kanssa monissa 

projekteissa eri puolilla Nepalia. Toiminnallaan FELM tukee muun muassa 

yhteiskunnallista kehitystä, ruokaturvaa, sanitaatiota, veden saantia, terveyttä, 

vammaistyötä ja mielenterveystyötä, rauhantyötä ja katastrofityötä. Itse sain 

pääasiallisen työpaikkani pyhäkoulutyötä ja pyhäkouluopettajien koulutusta edistävän 

TEACH Ministryn lisäksi käydä välillä tutustumassa FELM:n kumppaneiden 

toimintaan myös Kathmandun ulkopuolella. Tiesin, että tulen viettämään paljon aikaa 

nepalilaisten kristittyjen parissa ja tarkoituksenani oli myös havainnoida ja tehdä 

haastatteluja nepalilaisten kristittyjen keskuudessa tutkimustani varten. Rajaan 
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tutkimukseni Kathmandun laaksoon, koska informanttini ovat sieltä enkä viettänyt 

muissa paikoissa tarpeeksi aikaa. 

Olen antropologian opintojeni aikana oppinut, että tutkija itse on aina tärkeä osa 

prosessia, koska hänen oma maailmankuvansa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten 

tutija ymmärtää informanttiensa maailmaa. Pyrkimyksenä voi olla kuvata informanttien 

kokema maailma ja heidän näkemyksensä siitä mahdollisimman suoraan juuri sellaisena 

kuin informantit ne itse kokevat ja ilmaisevat, kuten itsellänikin on mahdollisuuksien 

mukaan pyrkimyksenä tässä tutkimuksessa. Tutkijan oma kulttuuritausta vaikuttaa 

kuitenkin aina hänen käsitykseensä siitä, miten informantit ymmärtävät omaa 

maailmaansa. Tämän takia olen sitä mieltä, että tutkija ei saa koskaan olettaa olevansa 

täysin neutraali havainnoija, joka ei mitenkään vaikuta tutkimaansa kohteeseen ja 

pystyy havainnoimaan sitä täysin ilman joitakin taustaoletuksia. Mielestäni tutkijan on 

pyrittävä mahdollisimman hyvin tunnistamaan omat lähtökohtaiset oletuksensa, jotta 

hän voisi arvioida niiden vaikutuksia omiin havaintoihinsa. Pyrin tässä tutkimuksessa 

tekemään juuri sitä.  

Olen kiinnostunut valitsemastani aiheesta osittain siksi, koska en ole koskaan itse 

kokenut kääntymistä enkä, varsinkaan nepalilaisessa kontekstissa. Minulle on Suomessa 

aina ollut täysin normaalia ja luonnollista olla kristitty enkä ole koskaan kokenut halua 

vaihtaa uskontoani tai luopua siitä kokonaan. Lewis R. Rambo kysyy kirjassaan 

Understanding Religious Conversion, voiko kukaan uskonnolliseen ryhmään kuuluva 

tai kuulumaton arvioida ”objektiivisesti” (lainausmerkit Rambon) uskonnollista 

kääntymistä (1993, 144). Olen hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, että tutkijan on tärkeä 

kääntymisen kysymyksiä arvioidessaan paljastaa omat lähtökohtansa sekä itselleen, että 

tutkimuksen lukijoille, jotta hän itse tunnistaa oman ennakko-oletuksensa ja toisaalta 

lukijat pystyvät myös itse arvioimaan tutkijan lähtökohtien vaikutusta hänen tekemiinsä 

havaintoihin ja päätelmiin.  

Rambo esittää kirjassaan listan kysymyksiä, joiden avulla tutkija voi paljastaa oman 

näkökulmansa (mts. 144). Ensimmäinen kysymys, johon tutkijan pitää vastata, on: 

”Olenko uskonnollinen vai en?” Tähän vastaan kyllä, koska olen lapsesta asti uskonut 

Jumalaan enkä ole luopunut uskostani. Rambon toinen kysymys on: ”Olenko 

uskonnollinen tavalla, joka on sama tai samankaltainen kuin sen henkilön, jota arvioin?” 

(Mts. 144.) Tähän vastaan myös suurelta osin kyllä, koska olen Suomen evankelis-
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luterilaiseen kirkkoon kuuluva protestanttinen kristitty ja tutkittavani ovat myös 

protestantteja kristittyjä. Vastaukseen sisältyy kuitenkin se varaus, että en missään 

nimessä halua väittää ylivoimaiselta enemmistöltään hindulaisen Nepalin moniin uusiin 

protestanttisiin kirkkoihin kääntyneiden kristittyjen uskon olevan tismalleen samanlaista 

kuin oma kristillisyyteni, joka on kehittynyt kristityssä perheessä, kristityssä suvussa ja 

enemmistöltään kristillisessä Suomessa.  

Rambon kolmas kysymys on niille, jotka eivät ole uskonnollisia, joten en vastaa siihen. 

Neljäs kysymys kuuluu: ”Olenko torjuva vai houkuttunut?” (1993, 144.)Vastaisin tähän, 

että en ole ainakaan torjuva, vaan enemmän houkuttunut, koska ennen Nepaliin 

menemistä olin hyvin kiinnostunut nepalikristittyjen oloista ja heidän ajatuksistaan 

kristinuskosta ja kääntymisestä. Matkani jälkeen tunnen hyvin myönteisiä ystävyyden ja 

kiitollisuuden tunteita tapaamiani ihmisiä kohtaan, ajattelen heitä lämmöllä, kunnioitan 

heidän tekemäänsä työtä ja huolehdin heidän turvallisuudestaan, vaikka en olekaan 

aivan samalla kannalla kaikkien heidän käsitystensä kanssa esimerkiksi naisten roolista 

tai lasten kurittamistavoista. 

Rambon viimeinen kysymys kuuluu: ”Mikä on perustava agendani tällaisten ilmiöiden 

tutkimisessa?” (mts. 144.) Agendani nepalilaisen kristillisen kääntymisen ja kääntyjien 

muodostamien yhteisöjen tutkimisessa on se, että haluan paremmin ymmärtää, 

millaisessa kontekstissa kääntymiset tapahtuvat Nepalissa ja miten nepalilaiset kristityt 

itse kokevat kääntymisensä ja elämänsä kristittyinä hinduenemmistöisessä maassa. 

Tarkoittaako kristittynä oleminen edes tismalleen samaa asiaa niin erilaisessa 

ympäristössä? Uskon itse Jumalaan, mutta tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ottaa 

kantaa siihen, ovatko informanttieni uskonnolliset kokemukset aitoja vai kuviteltuja. 

Tutkin kristinuskoon kääntymistä, joten kristillisessä kulttuuripiirissä syntyneet 

taustaoletukseni kääntymisestä yksilön henkilökohtaisena valintana ovat luultavasti 

samoja, jotka myös nepalilainen kristinuskoon (ja tarkemmin protestanttiseen 

kristinuskoon) kääntyjä oppii kääntyessään. Tunnistan myös itsestäni länsimaisen 

modernin käsityksen uskosta hyvin yksityisenä ja sisäisenä asiana, mikä hankaloitti 

välillä suorien kysymysten esittämistä. 

Tarkoituksenani on ymmärtää ja esittää kääntyneistä ja toisen sukupolven kristityistä 

koostuvien nepalilaisten – tai tarkemmin Kathmandun laaksossa asuvien – kristittyjen 

omia käsityksiä asemastaan ja ympäristöstään sellaisena kuin he sitä minulle kuvasivat 
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ja sitä itse havainnoin. En ole tehnyt tätä tutkimusta minkään tietyn tahon hyväksi, vaan 

olen itse päättänyt tutkimuskohteeni, -kysymykseni ja -metodini. Se, millaisiin 

informantteihin sain kontaktin ja millaisia tilanteita pääsin havainnoimaan, on johtunut 

siitä, että pääsin Lähetysseuran kautta pyhäkoulunopettajia kouluttavaan TEACH 

Ministryyn vapaaehtoiseksi. Suunnittelin siellä muun muassa erilaisia pyhäkouluissa 

toteutettavaksi sopivia askartelutöitä ja seurasin TEACH Ministryn pitämiä 

pyhäkoulunopettajien koulutuksia. 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Ensimmäinen tutkimusmetodini oli osallistuva havainnointi erilaisissa kristillisissä 

tilaisuuksissa kuten esimerkiksi TEACH Ministryn koulutukset, eri kirkkojen 

jumalanpalvelukset sekä kahdet häät. Tein myös Kathmandussa viettämieni kolmen 

kuukauden loppupuoliskolla nauhoitettuja haastatteluja. Haastateltavilleni kerroin 

olevani Lähetysseuran vapaaehtoinen työntekijä ja selitin, että opintoihini liittyvä 

tutkimukseni ei liity Lähetysseuran minulle antamaan tehtävään, vaan teen tutkimusta 

muiden tehtävieni ohella. En esitä tässä tutkimuksessa haastattelemieni informanttien 

nimiä, koska osa materiaalista oli luonteeltaan hyvin henkilökohtaista.  

Kaksi ensimmäistä haastattelua minulle järjestyi itse asiassa FELM:n vapaaehtoisten 

ohjaajan avulla kristillisistä seurakunnista. Siellä sain haastateltavakseni pyhäkoulun 

opettajia. Ensimmäinen haastatteluista oli hankalin, koska yllätyksekseni haastatteluun 

tulikin kerralla kahdeksan nuorta naista, joista kuitenkin käytännössä vain kolme vastasi 

kysymyksiini. Tarkoitukseni oli tehdä puolistrukturoitu haastattelu niin, että kysyisin 

kysymyspaperistani kysymyksiä, joihin informanttini saisivat vapaasti vastata ja voisin 

tilanteesta riippuen kysyä myös lisäkysymyksiä. Halusin, että informanttini voisivat itse 

nostaa esiin heille tärkeitä asioita, joten yritin siksi muotoilla kysymykseni 

mahdollisimman avoimiksi ja neutraaleiksi. Jouduin tekemään myös toisen haastatteluni 

ryhmähaastatteluna, mutta siinä keskustelua syntyi jo luontevammin, koska 

haastateltavia oli vain kolme. Loput haastattelut pystyin tekemään informanttieni kanssa 

kahden kesken.  

Haastatteluni koskivat informanttieni omia kokemuksia kääntyneinä tai toisen 

sukupolven kristittyinä sekä heidän ajatuksiaan pyhäkoulutyöstä ja yleisemmin 
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kristittyjen ja hindujen rinnakkaiselosta. Haastattelin pyhäkoulunopettajien lisäksi 

neljää TEACH Ministryn työntekijää, yhtä FELM:n nepalilaista työntekijää, ja yhtä 

pastoria. Pitkäaikaista Nepalin lähettiä Kirsi Kirjavaista haastattelin yleisemmin Nepalin 

kristittyihin liittyvistä asioista. Tärkeimmät informanttini olivat TEACH Ministryn 

työntekijät, joiden kanssa kävin haastattelujen lisäksi monia keskusteluja Nepalin 

kristittyjen asemasta ja heidän omista kokemuksistaan esimerkiksi ruokatauoilla ja 

muutenkin työn lomassa. Pääsin myös vierailemaan muutamien informanttieni kodeissa 

ja sain heidän kauttaan kutsun kaksiin nepalilaisiin kristillisiin häihin. 

Informanttieni valikoimaan vaikutti se, että en puhu nepalia, joten pystyin 

haastattelemaan ainoastaan niitä työtovereitani ja pyhäkoulunopettajia, jotka osasivat 

englantia. TEACH Ministryn toimistossa oli muutamia työtekijöitä ja 

pyhäkoulunopettajien joukossa oli joitakin nuoria naisia, joiden näkemyksistä en voinut 

muodostaa käsitystä kielimuurin takia. Yleisesti kuitenkin informanttini puhuivat ja 

ymmärsivät englantia oikein hyvin, joten en huomannut esimerkiksi heidän ymmärtävän 

väärin kysymyksiäni. Käsitykseeni kristittyjen toiminnasta hyväntekeväisyysjärjestöissä 

on vaikuttanut se, miten pääsin tutustumaan FELM Nepalin kanssa yhteistyötä tekevien 

nepalilaisten kristillisten vammaistyötä ja muuta avustustyötä tekevien järjestöjen 

toimipisteisiin Kathmandussa ja Tansenissa sekä osallistuin FELM:n edustajana 

kristilliseen konferenssin Laksmipurin luterilaisessa seurakunnassa (Morangin alueella), 

jossa minulle esiteltiin santali-yhteisön kehitysprojekteja. 

Suomeen palattuani lähetin seitsemälle Nepalissa tapaamalleni kristityille (joista osaa 

olin jo haastatellut ja osaa en) sähköpostilla kyselyn, jonka tarkoituksena oli valaista 

lisää heidän ajatuksiaan kääntymisestä ja halusin myös yrittää saada lisää yksilöllisiä 

vastauksia kääntymistä koskeviin kysymyksiin, joita en ollut ryhmähaastatteluissa 

pystynyt kovin hyvin käsittelemään. Pyysin kyselyyn vastaajia lähettämään 

mahdollisuuksiensa mukaan kyselyä eteenpäin tuntemilleen kristityille Kathmandussa. 

Rajasin kyselyni kahteentoista kysymykseen, jotta kysymyksiin ehtisi hyvin vastata 

ajatuksella ja pyrin käyttämään niissä mahdollisimman selkeää kieltä ja muotoilemaan 

ne siten, että niitä ei olisi helppo ymmärtää väärin. Halusin, että kysymykset ovat 

mahdollisimman avoimia, jotta vastaaja voisi vastauksessaan kertoa haluamistaan 

asioista mahdollisimman vähällä johdattelulla. Sain kyselyihini vastaukset 

kahdeksaltatoista henkilöltä. 
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Haastattelujen ja kyselyiden vastauksen kontekstiin on osaltaan vaikuttanut se, että 

vastaukset on kerrottu suomalaiselle kristitylle naiselle, jonka vastaajat tiesivät olevan 

tai olleen vapaaehtoisena kristillisissä töissä Nepalissa. Minusta vaikutti siltä, että 

informanttieni ei ollut vaikea puhua minulle kristinuskoon liittyvistä asioista, koska he 

olettivat minun jo valmiiksi ymmärtävän, mitä kristittynä oleminen on ja olevan heidän 

kanssaan samaa mieltä monista asioista. Halusin, että informanttini kertovat omista 

mielipiteistään, joten yritin varsinkin haastattelutilanteissa välttää omien ajatusteni esiin 

tuomista. Yritin itse esittää kysymykseni mahdollisimman ystävällisesti ja riittävän 

avoimina, jotta informanttini saattaisivat vastata niihin haluamallaan tavalla. Olin 

suomalaisena ulkopuolinen Nepalissa, mutta sain sen kuvan, että nepalilaiset 

informanttini katsoivat minun olevan kuitenkin jonkinlaisen kuvitellun kristittyjen 

maailmanlaajuisen yhteisön jäsen.  

Haastattelemani informantit ja sähköpostikyselyyni vastanneet vastasivat kysymyksiini 

esimerkiksi kääntymisensä syistä niin kuin ovat kristittyinä oppineet vastaamaan toisille 

kristityille. En luule tämän kuitenkaan merkittävästi eroavan siitä, miten he kristittyinä 

vastaisivat ei-kristityille, paitsi ehkä siinä, että he eivät mahdollisesti kokeneet toiselle 

kristitylle kertoessaan niin suurta tarvetta perustella valintansa oikeutta kuin olisivat 

saattaneet tuntea, jos en olisi ollut kristitty. Luulen näin siksi, että huomasin 

nepalilaisten kristittyjen korostavan uskostaan jakamista ja olevan hyvin lähetysintoisia, 

joten mikäli en olisi ollut kristitty, olisivat he saattaneet yrittää perusteluillaan enemmän 

vakuuttaa minua valintansa hyvistä puolista. Vastaajani vaikuttivat puhuvan minulle 

avoimesti myös nepalilaisena kristittynä olemisen huonoista puolista ja kohdatuista 

vaikeuksista. Minusta vaikutti siltä, että useimmiten minulta odotettiin näiden 

kertomusten osalta sympaattista asennetta. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tarkoituksenani on seuraavassa kappaleessa esittää se maailma ja historiallinen 

konteksti, johon tutkimukseni sijoittuu. Konteksti on antropologisessa tutkimuksessa 

tärkeää, koska tutkitut ilmiöt eivät tapahdu muusta maailmasta eristetyssä tyhjiössä ja 

niillä on myös oma historiansa ja kehityskulkunsa. Nepalin kristittyjen kontekstiin 

liittyvät paitsi Nepalin valtio, sen historia, kulttuuri, väestö ja nykytilanne, myös se, 
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miten kristittyihin on Nepalissa suhtauduttu ja miten tuo historia vaikuttaa heidän 

asemaansa nykyään. Hindulaisia kulttuureja tutkittaessa on myös syytä kiinnittää 

huomiota kastijärjestelmään ja siihen liittyvään käsitykseen ihmisen paikasta 

maailmassa. Esittelen lyhyesti Louis Dumontin ajatuksia kasteista ja erityisesti niiden 

kastijärjestelmän suhteesta kristinuskoon. 

Seuraavassa kappaleessa pyrin esittelemään sitä antropologisten tutkimusten maailmaa, 

johon oma tutkimukseni sijoittuu. Tutkimukseni on paitsi tutkimus kääntymisestä ja sen 

kontekstista, myös erityisesti kristinuskoon kääntymisestä, mitä kautta se liittyy myös 

antropologisiin tutkimuksiin kristinuskosta. Tämän kappaleen jälkeen tarkoituksenani 

on esitellä keräämääni materiaalia ja analysoida sen keskeisiä teemoja erityisesti Lewis 

Rambon ja Robert Hefnerin esittämistä näkökulmista. Esittelen ensin tarkemmin 

tutkimiani ihmisiä ja selvitän sitten kääntymisen kontekstin monia puolia. Käsittelen 

kääntymisen motiiveja ja uuden kristillisen identiteetin muodostamisen prosessia sekä 

esittelen vielä kääntymisen seurauksia. Lopuksi esitän johtopäätökseni. 

 

2. Taustaa Nepalista 

2.1 Nepalin historia ja nykypäivä 

Himalajan vuoristossa Kiinan ja Intian välissä sijaitseva Nepalin valtio oli vuosisatoja 

tarkoituksellisen eristäytynyt ulkopuolisilta eikä esimerkiksi brittien Intian kolonisaatio 

ulottunut sinne. Vasta 1951 monarkia ja modernisointihaluiset intellektuellit 

kaappasivat pääministereinä itsevaltaisesti hallinneen Rana-suvulta vallan ja Nepal 

lopetti vuosisataisen eristäytymisen politiikkansa. Nepalissa oli vähän aikaa 

parlamentaarinen demokratia, mutta kuningas keskitti vallan itselleen 1960 ja 

demokratia palasi vasta 1990, kun sitä vaadittiin suurissa protesteissa ja kuninkaan 

valtaa vähennettiin uudessa perustuslaissa. Maolaisten kapinaliike voimistui 1990-luvun 

lopussa ja kehittyi sotatilaksi. Vuonna 2006 hallitus sai aikaan rauhan maolaisten 

kapinallisten kanssa ja 2007 laadittiin väliaikainen perustuslaki, joka on edelleenkin 

voimassa. Vuonna 2008 monarkia poistettiin lopulta kokonaan ja entisestä 

hindukuningaskunnasta tuli tasavalta. (Whelpton 2012; Ensyclopædia Britannica 2015.) 



 

11 
 

Nepalissa oli vuoden 2011 väestönlaskun mukaan noin 26,5 miljoonaa asukasta, joista 

kaupungeissa asui 17 prosenttia (Central Bureau of Statistics 2012, 3). Hangen ja 

Lawoti kirjoittavat Nepalissa olevan lukuisia osittain päällekkäisiä 

identiteettikategorioita (2013, 9). Vuoden 2011 väestönlaskennassa laskettiin yhteensä 

125 kasti/etnistä ryhmää ja 123 äidinkielenä puhuttua kieltä (Central Bureau of 

Statistics 2012, 4). Hangenin ja Lawotin mukaan poliittisesti merkittävimpiä sosio-

kulttuurisia ryhmiä ovat ”kasti kukkula hindu eliitti” eli korkeakastiset hindut Nepalin 

kukkula-alueelta, dalitit eli alakastiset hindut, alkuperäiskansat (adivasi janajati), 

muslimit ja madhesit eli Tarain alankoalueen kansanryhmät, joihin kuuluu sekä 

alkuperäiskansoja että kastiryhmiä. (2013, 9). 

Eri kansanryhmien kirjo on suuri, mutta uskonnoista yksi on Nepalissa ylivoimainen. 

Hinduja on vuoden 2011 väestönlaskennan perusteella nepalialisista 81,3 prosenttia eli 

suuri enemmistö. Buddhalaisia on 9 prosenttia, muslimeja 4,4 prosenttia ja kirat-

uskontoa harjoittaa 3,1 prosenttia. (Central Bureau of Statistics 2012, 4.) Vuoden 2007 

väliaikaiseen perustuslakiin on kirjattu pykälä uskonnonvapaudesta. Käännyttäminen on 

kuitenkin Nepalissa edelleen vastoin lakia. (UNDP Nepal 2010, 74.) Uskontojen 

prosenttiosuuksia tarkastellessa on hyvä muistaa, että Nepalissa minulle kerrottiin, 

kuinka esimerkiksi monet hindut palvovat sekä hindulaisia että buddhalaisia jumalia ja 

näin yksi ihminen voidaan käytännössä katsoa useamman kuin yhden uskonnon 

jäseneksi.  

Kristittyjä on vuoden 2011 väestönlaskennan perusteella 1,4 prosenttia (375 699 

henkeä) (mts. 4), mikä on merkittävä lisäys verrattuna vuoden 2001 väestönlaskentaan, 

jolloin kristittyjä laskettiin olevan 0,45 prosenttia (Censusinfo Nepal 2011). Tapasin 

Nepalissa joitakin aktiivisesti vaikuttamistyöhön osallistuvia kristittyjä, jotka puhuivat 

kristittyjen määrän kasvusta.  Heiltä kuulin, että vähemmistöuskontojen edustajat 

katsovat heidän määränsä olevan todellisuudessa suurempia kuin miltä virallisissa 

väestönlaskennoissa näyttää.  

Esittelen seuraavaksi Nepalin kastijärjestelmän taustaa. Sambriddhi Kharel kirjoittaa, 

että kastijärjestelmää alettiin soveltaa Nepalissa 1700-luvun loppupuoliskolla 

hindulaistumisen seurauksena. Sitä ennen Nepalin alueella oli itsenäisiä, mutta häilyviä 

yhteisöjä, joilla oli omat uskontonsa, kielensä ja kulttuurinsa. (Kharel 2010, 113.) David 

N. Gellner siteeraa modernin Nepalin valtion perustajaa Pritvi Narayan Shahta (hallitsi 
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1743–1775; Whelpton 2007, 35), joka kutsui kuningaskuntaansa ”neljän varṇan ja 

kolmenkymmenenkuuden jātin puutarhaksi” (Gellner 1997a, 23). Jāt tarkoittaa kastia. 

Varṇat ovat hindulaisuuden neljä statusryhmää, joita Gellnerin mukaan voisi tavallaan 

verrata keskiaikaisen Euroopan papistoon, aatelistoon ja talonpoikiin. Ryhmät ovat 

brahmaanit (papit), kshatriyat (johtajat ja soturit) vaišyot (kauppiaat tai maanviljelijät) 

ja šudrat (palvelijat). (Gellner 1997a, 23.)  

Viittaan tässä tutkimuksessa usein nimellä dalit niihin ryhmiin, joita kastijärjestelmässä 

pidetään uskonnollisesti saastaisina ja kutsutaan myös koskemattomiksi tai joskus 

kastittomiksi. Heidän ryhmänsä ovat edellä mainittujen neljän statusryhmän 

ulkopuolella. Daliteiksi näitä ryhmiä kutsuvat myös esimerkiksi Hangen ja Lawoti 

(2013). Tässä tutkimuksessa käytän myös Hangenin ja Lawotin tapaan sanoja kasti ja 

etninen ryhmä, kun puhun nepalilaisten eri ryhmistä. Tämä on mielestäni perusteltua, 

koska käytin tutkimusta tehdessäni englannin termejä caste ja ethnicity kysyessäni 

informanteiltani näistä ryhmistä. Sana kasti tarkoittaa tässä tutkimuksessa siis sekä 

statusryhmiä että jāteja.  

Louis Dumont käsittelee kuuluisassa tutkimuksessaan Homo Hierarchicus (1980) sitä, 

kuinka hierarkkisissa ja holistisissa kulttuureissa kokonaisuus on osaa tärkeämpi toisin 

kuin individualistisissa kulttuureissa. Dumont kritisoi näkemystä, jonka mukaan 

moderni tasa-arvoa kannattava ideologia olisi universaali totuus ja hänen mukaansa näin 

olettamalla ei voi ymmärtää kastijärjestelmän ideologiaa (1980, 4). Dumontin teoksessa 

hindujen kastijärjestelmän tärkein periaate on hierarkia ja toinen tärkeä periaate on 

uskonnollinen erotus puhtaan ja saastaisen välillä (mts.). Dumont käsittelee siis 

kastijärjestelmän edustamia perustavanlaatuisia oletuksia yksilön suhteesta 

kokonaisuuteen.  

Nicholas B. Dirks taas tuo esiin kastijärjestelmään liittyvää poliittista diskurssia. Hän 

kertoo siitä, kuinka 1800-luvulla Intiassa toimineet brittiläiset lähetyssaarnaajat olivat 

virallista brittihallintoa kriittisempiä kastijärjestelmää kohtaan ja heidän mukaansa kasti 

oli suurin este kristinuskoon kääntymiselle. Se nähtiin osoituksena siitä, kuinka 

hindulaisuus oli täynnä barbarismia ja turmelusta. (1996, 116.) Dirksin mukaan Intian 

nykyinen poliittinen diskurssi vaikuttaa toistavan kolonialismin aikaisen sosiologian ja 

historian piirteitä kastiin suhtautumisessa. Kasti saatetaan edelleen nähdä vanhan 
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dekadenssin symbolina, joka pitäisi korvata muilla traditioilla. (Dirks 1996, 118.) 

Kastijärjestelmän kannatus ei siis ole Intiassa selvä asia ja se on virallisesti poistettu. 

Uudet tuulet ovat puhaltaneet myös Nepalissa ja virallinen laki kastihierarkian tueksi 

poistettiin vuonna 1962, mutta kastien tilannetta tämä ei kuitenkaan muuttanut 

(Whelpton 1997, 49). Sambriddhi Kharelin mukaan Nepalissa on kuitenkin nykyään 

meneillään kulttuurinen muutos siten, että kasti- ja etniset identiteettikategoriat eivät 

enää niin selkeästi ole sosiaalisen statuksen ja taloudellisen ja poliittisen vallan pohjana. 

Suunta on Kharelin mukaan ”kohti avoimempaa luokkarakenteista yhteiskuntaa, jossa 

status pohjautuu attribuutteihin kuten koulutus, varakkuus ja poliittinen vaikutusvalta, 

jotka (ainakin teoreettisesti) voi saavuttaa yksilöllisen ponnistelun kautta”. (2010, 113.) 

Sain Nepalissa ollessani sen kuvan, että yhteiskunta on kaupungeissa muuttumassa 

nopeammin kuin maaseudulla. 

Tein tutkimukseni Kathmandun laaksossa, jossa on pääkaupungin Kathmandun lisäksi 

myös Lalitpurin ja Bhaktapurin kaupungit. Ne muodostavat yhdessä kasvavan ja 

Nepalin tiheimmin asutun 2,51 miljoonan asukkaan kaupunkikokonaisuuden (Sharma 

2011). Mark Liechty kuvaa Nepalia köyhänä maana, jonka pääkaupungissa liikkuu 

kuitenkin yllättävän paljon rahaa. Sen Liechty päättelee tulleen ulkomaisesta avusta, 

turismista, käsintehtyjen mattojen markkinoista ja ulkomailla työskenteleviltä 

nepalilaisilta. Palvelusektorin kasvu on hänen mukaansa saanut aikaan muutoksia 

Kathmandun luokkarakenteessa ja luonut uudenlaisen keskiluokan varakkaan eliitin ja 

kaupungin köyhien väliin. (2003, 48–52.)  

Liechty kuvaa sitä, kuinka Kathmanduun suuntautuva voimakas muuttoliike on 1950-

luvulta lähtien tuonut perinteiselle newarien alueelle runsaasti muita etnisiä ryhmiä eri 

puolilta Nepalia ja kaupungin voimakas kasvu on johtanut 1980-luvulta lähtien suureen 

rakennusintoon Kathmandun reuna-alueilla, jonne on syntynyt uusia lähiöitä (2003, 53–

54). Liechtyn mukaan uusissa lähiöissä on suurempi kirjo eri ryhmiä ja kasteja kuin 

esimerkiksi periteisillä newarien alueilla, joilla asuinalueet jakautuivat kastien mukaan. 

Hänen mukaansa kasti ei enää ole varma takuu sille, mikä henkilön sosiaalinen asema 

on ja sen merkitys sosiaalisen aseman määrääjänä vähenee yhä. (Mts. 56.) 

Alhaisessa asemassa olevien kastien ja marginalisoitujen etnisten ryhmien sekä naisten 

tasa-arvon kysymykset olivat International Crisis Groupin (ICG) raportin mukaan 
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tärkeässä osassa Nepalin sisällissodassa ja esimerkiksi maolaiset saivat tukijoita 

nostamalla näitä epäkohtia esille (International Crisis Group 2005). Mahendra Lawoti 

taas kirjoittaa dalitien, madhesien ja alkuperäiskansojen poliittisista liikkeistä, jotka 

pyrkivät nostamaan näiden perinteisesti marginalisoitujen ryhmien vaikutusta hallinnon 

tasolla (2013). Nepalin nykyiset lait kieltävät syrjinnän kastin perusteella, mutta 

syrjinnän käytännöt eivät silti ole kadonneet (UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights 2012). 

 

2.2 Kristinuskon historia Nepalissa 

Nepalissa toimi 1700-luvulla muutamia katolisia lähetyssaarnaajamunkkeja, mutta 

lähettien ja pienen kristityiksi kääntyneiden joukon asema vaikeutui Pritvi Narayan 

Shahin aikana niin, että kristittyjen oli pakko lähteä Nepalista 1769 (Perry 1993, 10–

11). Seuraavat lähes 200 vuotta Shahit ja Ranat kielsivät kristittyjen tulon Nepaliin, 

mutta Nepalin rajojen ulkopuolella oli jonkin verran kristityiksi kääntyneitä nepalilaisia. 

(Mts. 16, 25–48). Kristinusko alkoi juurtua Nepaliin kunnolla vasta 50-luvulla Rana-

sukua vastaan tehdyn vallankumouksen annettua kristityille nepalilaisille 

mahdollisuuden muuttaa Nepalin valtion alueelle. Hallitus kielsi edelleen 

käännyttämisen, joten protestanttien lähetyssaarnaajien roolina oli Cindy Perryn 

mukaan tukea nepalilaisia kristittyjä johtajia. Nepalin kristittyjen määrä kasvoi hitaasti 

ja kirkot saavuttivat Perryn mukaan yhä enemmän itsenäisyyttä lähetysvaikutuksista. 

(Mts. 96.)  

Christianity in Nepal -kirjan kirjoittaja ja Butwal Jyotin kirkon perustaja Simon Pandey 

kirjoittaa Nepalin vuoden 1960 laista, jonka mukaan Nepal oli virallisesti 

hindukuningaskunta. Kääntyminen hindusta islamiin tai kristinuskoon ei ollut sallittua 

ja kääntymisestä voitiin rangaista vuoden vankeudella, jonka jälkeen oli lain mukaan 

pakko kääntyä takaisin hinduksi. Käännyttämisen yrittämisestä rangaistus oli kolme 

vuotta vankeutta ja toisen henkilön käännyttämisestä sai kuusi vuotta vankeutta. 

(Pandey 2003, 31.)  

Ensimmäiset kristittyjen pidätykset tehtiin Pandeyn mukaan 1960 ja kristittyjä vainottiin 

erityisesti maaseudulla. Kristittyjä saatettiin esimerkiksi hakata ja joissakin kylissä 

poltettiin Pandeyn mukaan jopa kristittyjen taloja ja tapettiin kristittyjen karjaa niin, että 
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heidän täytyi lopulta paeta muualle ja kirkkojen siirtyä maan alle. Demokratian palattua 

1990 Pandey kertoo, että vangitut kristityt vapautettiin ja kristittyjä vastaan olevat 

syytteet hylättiin. (2003, 31–32.) Pandey valittaa sitä, että 1990 perustuslaissa ei 

julistettu Nepalia sekulaariksi valtioksi, niin kuin kristityt olisivat toivoneet, vaan laissa 

sallitaan ainoastaan uskonnon vaihtaminen, mutta kielletään edelleen käännyttäminen. 

Pandeyn mukaan käännyttämisestä on vangittu joitakin kristittyjä myös 1990 jälkeen ja 

hänen mukaansa väitetään, että kristityt pakottavat ihmisiä kääntymään lahjonnalla ja 

painostuksella. Kristittyjä syytetään hänen mukaansa myös Nepalin kulttuurin 

tuhoamisesta. (Mts. 32–33.)  

Sain Nepalissa sen kuvan, että kristittyjen olot ovat merkittävästi kohentuneet entisestä 

ja tulevalta perustuslailta toivotaan vielä lisää parannuksia. Pastorit ja erilaisten 

kristillisten järjestöjen edustajat kertoivat Nepaliin syntyvän jatkuvasti uusia pieniä ja 

itsenäisiä kirkkoja, joilla ei ole mitään täydellisen kattavaa yhteistä kattojärjestöä. 

Suurehkoja kirkkojen kattojärjestöjä ovat FELM:n työntekijöiden mukaan esimerkiksi 

NCF Nepal (National Churches Fellowship of Nepal), Assemblies of God, Gospel for 

Asia ja Nepal Gospel Church. Protestanttiset ryhmät tekevät myös Nepalissa yhteistyötä 

katolisten kanssa kristittyjen yhteisten asioiden ajamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi maan 

saaminen hallitukselta hautausmaita varten, kirkkojen rekisteröiminen kirkoiksi 

(nykyään niitä on paljon ihmisten omissa nimissä) ja uskonnonvapauden edistäminen. 

Pienistä itsenäisistä kirkoista kuitenkin vain murto-osa kuuluu tunnustuskuntiin, ja 

esimerkiksi helluntailaispohjaisia kirkkoja on paljon.   

Kirkkoja vaikuttaisi olevan varsinkin suuremmissa kaupungeissa todella monia. NCF 

Nepalin mukaan esimerkiksi pelkästään Kathmandun laaksossa olisi toiminut vuonna 

2010 lähes 400 kristillistä kirkkoa. Yksi tärkeä piirre on kristittyjen suuri 

naisenemmistö, jonka huomasin itsekin jumalanpalveluksissa käydessäni. Naisia näytti 

minusta aina olevan suunnilleen kolmannes enemmän kuin miehiä. Nepalilaisissa 

kirkoissa tämä on erityisen helppo huomata, koska naiset istuvat lattian vasemmalla, 

miehet oikealla puolella. Kuulemani arvion mukaan Nepalin kristityistä olisi naisia jopa 

60–70 prosenttia. Kirkkojen johdossa naisia ei kuitenkaan vielä juuri näy. Joka 

tapauksessa kristittyjen määrä on Nepalissa kasvanut 1950-luvulta nollasta noin 1,5 

prosenttiin koko väestöstä ja kuulemieni arvioiden mukaan kasvun vauhti on ollut kova 

varsinkin 1990 jälkeen. 
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Nykyään nepalilaiset tekevät itse lähetystyötä myös Nepalin naapurimaissa. Oleson ja 

Wan kertovat, että nepalilaiset lähetystyöntekijät ovat tärkeässä roolissa Tiibetin 

buddhalaisten keskuudessa tehtävässä lähetystyössä. Heidän mukaansa viisi prosenttia 

Nepalin väestöstä on Tiibetin buddhalaisia ja nepalilaiset kristityt ovat perustaneet 

kasvavia kirkkoja tamangien, lhomien ja sherpojen keskuuteen. (2009, 173.) 

Nepalilaiset ovat Olesonin ja Wanin mukaan tärkeässä roolissa myös Bhutanissa 

tehtävässä lähetystyössä. (Oleson ja Wan 2009, 173.) Tämä nepalialaisten lähetysinto 

tulee vielä tutkimuksessani esiin monessa kohtaa. 

 

3. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

3.1 Kristinusko antropologiassa 

Esittelen kolmannessa luvussa pääpiirteittäin sitä kristinuskoa ja kääntymistä koskevaa 

antropologisen tutkimuksen kenttää, johon myös oma tutkimukseni sijoittuu. 

Kristinusko vaikuttaa ensi silmäyksellä hyvin laajasti tunnetulta ja tutkitulta ilmiöltä, 

onhan se ollut merkittävä osa eurooppalaista kulttuuripiiriä jo yli tuhannen vuoden ajan 

ja sillä on maailman uskonnoista eniten seuraajia. Kristinusko länsimaiden ulkopuolella 

on kuitenkin hyvin erilaista kuin se, mihin esimerkiksi olen itse Suomessa tottunut. 

Vaikuttaa siltä, että nämä Euroopan ulkopuoliset kristinuskon muodot ovat olleet 

antropologeille luontevampia tutkimuksia, kuin heitä itseään liian lähellä olevat 

kristinuskon muodot.  

Fenella Cannell kirjoittaa teoksen The Anthropology of Christianity esipuheessa siitä, 

kuinka antropologeilla on ollut taipumus olettaa kristinuskon itsessään olevan jotenkin 

itsestään selvä ja valmiiksi tunnettu ilmiö, joka ei ole uuden tutkimuksen tarpeessa. 

(2007, 3.) Cannellin kuvaa, että antropologian asenne kristinuskoa kohtaan pyrkii 

samalla kertaa erottautumaan kristillisestä metafysiikasta ja toisaalta sisällyttää itseensä 

tärkeitä ideoita, jotka juontavat juurensa kristilliseen metafysiikkaan (mts. 5). Näiden 

ideoiden esiintulo antropologiassa ei ole yllättävää, onhan antropologia on kehittynyt 

länsimaisessa kulttuuripiirissä, jossa kristinusko on jo yli tuhat vuotta ollut tärkeä 

vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Weber (1989) ja Mauss (1985) yhdistävät länsimaisen 

ihmiskäsityksen kristinuskoon. Myös Louis Dumont kirjoittaa modernin 

individualismin kristillisistä juurista ja toteaa, että Kristuksen opetusten mukaan 



 

17 
 

ihminen on yksilö suhteessa Jumalaan, mikä tarkoittaa ihmisen olevan olemukseltaan 

toisen maailman olento (Dumont 1985, 98). 

Kristinuskon määrittely eri yhteyksissä on tuottanut antropologeille päänvaivaa. 

Cannellin mukaan osa sosiaalitieteiden teoreettisesta keskustelusta perustuu oletukselle, 

että kristinuskolla on joitakin selviä sisäisiä ominaisuuksia, jotka johtavat 

samankaltaisiin vaikutuksiin, kun kristinusko asetetaan toisiin yhteiskuntiin ympäri 

maailmaa, mutta jotkut antropologit ovat kuitenkin vastustaneet näitä teorioita. Heidän 

mukaansa kristinuskon tuomat muutokset eivät välttämättä ole ennustettavissa. (Cannell 

2007, 5.) Myös Robert W. Hefner kirjoittaa teoksessa Conversion to Christianity siitä, 

kuinka antropologiassa on vastustettu kristinuskon oletettua sosiaalista ja ideologista 

yhtenäisyyttä. Kristinusko omaksuu hänen mukaansa uusia kulttuurisia piirteitä eri 

yhteyksissä eikä ole kaikkialla yhtenäinen. (1993, 5.) George R. Saundersin mukaan 

esimerkiksi kristinuskon monoteismi on itse asiassa enemmän taipumus kuin tosiasia 

eikä messianismikaan ei ole samanlaista kristinuskon eri muodoissa ympäri maailmaa 

(1988a, xii).  

Nepalilaisessa kontekstissa törmäsin myös itse nopeasti kristinuskon määrittelyn 

hankaluuteen. Ajattelin aluksi, että kyseessä on minulle tuttu uskonto minulle vieraassa 

kontekstissa. Havaitsin kuitenkin jälleen kerran (kuten jo aikaisemmin mainitsin), että 

tutkimuksessa on todella tärkeää pyrkiä laittamaan valmiit oletuksensa syrjään tai 

ainakin olla tietoinen siitä, miten nuo oletukset saattavat vaikuttaa siihen, mitä 

huomioita tutkijana tekee. Nepalissa tapaamani kristityt sanovat itse vain kuuluvansa 

kirkkoon ja kirkkojen jakaminen eri tunnustuskuntiin samoilla periaatteilla, kuin olen 

Suomessa oppinut, vaikuttaakin sopivan huonosti nepalilaiseen tilanteeseen, koska suuri 

osa pienistä kirkoista ei edes kuulu tunnustuskuntiin. Jotkut informanttini eivät 

esimerkiksi laskeneet katolisia mukaan puhuessaan kristityistä, vaan tarkoittivat 

ainoastaan eri protestanttisia ryhmiä. Hefner muistuttaa kuitenkin, että määrittelyn 

hankaluus ei tarkoita sitä, että kristinusko voitaisi lopulta purkaa olemattomiin ja päätyä 

siihen, että koko uskonto on vain joukko paikallisia traditioita. Kaikki uskonnot ovat 

ainutlaatuisia ja Hefnerin mukaan erityisesti maailmanuskonnot osoittavat 

silmiinpistävää jatkuvuutta historiallisesti ja eri paikoissa. (Hefner 1993, 5.) 

Cannellin lähestymistapa kristinuskoon on, että kristinusko ei ole sattumanvarainen 

käsite, vaan se on historiallisesti monimutkainen rakennelma. Cannellin suosittelemassa 
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lähestymistavassa pyritään laittamaan syrjään oletukset siitä, että tutkija tietäisi 

etukäteen, mitä kristillinen kokemus, käytäntö tai usko saattaa olla ja suhtautumaan 

siihen ”kulttuurisena tosiasiana”. (Cannell 2007, 5, 7.) Tämä lähestymistapa vaikuttaa 

minusta hyvin perustellulta ja pyrin itsekin seuraamaan sitä tuomalla esiin Nepalin 

kristittyjen historian ja ympäristön vaikutuksia heidän nykyiseen tilanteeseensa. 

 

3.2 Kääntymisen tutkimus 

Peter van der Veer kirjoittaa esipuheessaan kirjaan Conversion to Modernities, että 

moderni länsimainen ymmärrys uskonnosta ja kääntymisestä sisäisinä ja yksityisinä 

asioina kehittyi 1700-luvulla paitsi vastauksena Euroopan sisäisiin poliittisiin 

ongelmiin, myös tuloksena eurooppalaisen maailmanjärjestyksen laajentumisesta ja 

muiden – hiljalleen kolonisoitavien – uskontojen ja kulttuurien kohtaamisesta 

eurooppalaisen järjestelmän kanssa (van der Veer 1996, 5). Talal Asadin mukaan oli 

aika, jolloin kääntyminen ei tarvinnut selitystä, koska vastaus oli yksinkertaisesti se, että 

Jumala auttoi ihmisiä näkemään totuuden (1996, 263). 

Sosiologiassa on tutkittu paljon kultteihin tai uusiin uskonnollisiin liikkeisiin 

kääntymistä. Esimerkiksi John Lofland ja Rodney Stark kehittelivät mallin prosessista, 

jolla ihmiset kääntyivät Divine Percepts -kulttiin artikkelissa Becoming a world-saver 

(1965) ja se tunnetaan myös Lofland-Stark-mallina. Mallissa he esittelivät kääntymisen 

prosessin eri vaiheita kuten asioiden ideaalitilan ja todellisuuden välillä koetun 

jännitteen ja kääntymiseen vaikuttavat olosuhteet (mts.).  Lofland-Stark mallia jonkin 

verran muistuttavia kääntymisen vaiheita tulee esille myös esimerkiksi Lewis R. 

Rambon (1993) ajatuksissa kääntymisen prosessista. 

Lewis R. Rambo kiinnittää kirjassaan Understanding Religious Conversion huomiota 

erityisesti kääntymisen monipuolisuuteen ja näkee kääntymisen prosessina. Hän 

tarkastelee muun muassa sen kontekstia, kriisivaihetta, etsintävaihetta, uuden uskonnon 

kohtaamista ja sen kanssakäymistä, uuteen uskoon sitoutumista ja lopulta kääntymisen 

seurauksia. (1993.) Itse keskityn tässä tutkimuksessa erityisestä Rambon ajatuksiin 

kääntymisen kontekstista ja sen seurauksista. Rambon mukaan kääntymistä tutkiville on 

tärkeää nähdä kääntyminen vaihtelevana ilmiönä, johon vaikuttavat käännyttäjien ja 

mahdollisten kääntyjien omat ideologiset, teologiset, henkilökohtaiset ja rakenteelliset 
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vaatimukset (Rambo 1993, 6–7). Uskonnollinen ryhmä ja mahdollisen kääntyjän omat 

toiveet, odotukset ja pyrkimykset aktiivisesti rakentavat kääntymisen prosessia (mts. 7). 

Rambon tapaan myös Robert W. Hefner kiinnittää huomionsa kääntymisen moniin eri 

muotoihin. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa identiteetin, politiikan ja moraalin 

laajempi vuorovaikutus. (Hefner 1993, 4.)  

Rambo jakaa kääntymisen määrittelytavat normatiivisiin ja deskriptiivisiin (1993, 6). 

Hänen mukaansa normatiivisessa määrittelyssä aito kääntyminen tapahtuu sen mukaan, 

mitkä ovat kyseessä olevan teologisen tradition näkemykset. Deskriptiivisen tavan 

mukaan taas pyritään määrittämään ilmiön rajoja välittämättä juuri siitä, mitä kyseisen 

ryhmän ideologian mukaan on tapahtumassa. Deskriptiivinen tapa tutkii prosessin 

luontoa. Rambon oma tutkimus on hänen mukaansa enemmän deskriptiivinen kuin 

normatiivinen. (Mts. 6.) Rambon kirjassa kääntyminen on määritelty siksi, mitä henkilö 

tai ryhmä sanoo sen olevan (mts. 7). Ramboa mukaillen myös tässä tutkimuksessa 

käyttämäni kääntymisen hahmottamisen tapa on enemmän deskriptiivinen kuin 

normatiivinen. 

Kääntyminen voi Rambon mukaan tarkoittaa yksinkertaisesti muutosta uskon 

puuttumisesta uskonnolliseen sitoutumiseen tai muutosta yhdestä uskonnollisesta 

järjestelmästä toiseen tai muutosta suuntautumisesta toiseen yhden uskonnon sisällä. 

Kääntyminen voi tarkoittaa myös muutosta ihmisen omassa suhtautumisessa elämään. 

Se voi tarkoittaa myös muutosta ulkolukuun ja rituaaleihin turvautumisesta suurempaan 

vakuuttumiseen Jumalan läsnäolosta tai muutosta uskosta rankaisevaan Jumalaan 

uskoon rakastavaan Jumalaan. Se voi tarkoitta radikaalia muutosta hengellisestä 

välinpitämättömyydestä intensiiviseen sitoutumiseen ja osallistumiseen. (Mts. 2.) 

Kääntymisen keskeinen merkitys on näin Rambon mukaan muutos (mts. 3). 

Itse perustan tässä tutkimuksessa ajatukseni kääntymisestä pitkälti sille, miten 

nepalilaiset kristityt itse sitä käsittelivät. Käytin kysymyksissäni kääntymistä enemmän 

termiä ”kristityksi tuleminen”, koska minusta se kuulosti englanniksi selkeämmältä. 

Aikuisena tai nuorena kääntyneille informanteilleni kääntyminen vaikutti perustuvan 

siihen, että he itse valitsivat itselleen uuden uskon. Kahden informanttini koko perhe oli 

kääntynyt kristityksi, kun he olivat olleet lapsia, jolloin kyseessä oli heidän 

vanhempiensa valinta eikä heidän omansa. Monissa Nepalin kirkoissa ei ole 

lapsikastetta, joten lastenkin täytyy jossakin vaiheessa valita, tai vanhempien päättää 
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heidän puolestaan, että he haluavat kristityn kasteen. Hyvin nuorina kasteen saaneilla ei 

tapahdu tässä vaiheessa sellaisia muutoksia kuin vanhemmilla kääntyjillä, mutta kasteen 

ottamisen päätös on silti tärkeä. 

Rambon mukaan, kääntyminen on prosessi, joka kestää aikansa, ei yksittäinen 

tapahtuma (1993, 5). Se riippuu hänen mukaansa kontekstista eli monet erilaiset suhteet, 

odotukset ja tilanteet vaikuttavat kääntymiseen ja toisaalta kääntyminen vaikuttaa 

niihin. Kääntymiselle ei ole yhtä syytä, yhtä prosessia tai yhtä selvää seurausta 

prosessista. (mts. 5.) Niin sanottujen puhtaiden kääntymisen tapojen määrittely saattaa 

Rambon mukaan olla hyödyllistä käsitteellisesti ja akateemisesti, mutta näiden 

kategorioiden hyödyllisyys ihmisten omien kokemusten maailmassa on 

kyseenalaistettava. Jäykkyys tässä ainoastaan haittaa tutkimuksen laatua. (Mts. 6.)  

Rambo kiinnittää huomiota kääntymisen henkilökohtaisten vaikutusten lisäksi myös sen 

mahdollisiin sosio-kulttuurisiin ja historiallisiin seurauksiin kääntyjän ryhmälle. Hän 

nostaa esiin muun muassa kääntymisen psykologiset ja teologiset vaikutukset. (Mts. 

148, 156, 159.) Rambo kritisoi monien kääntymistutkimusten oletusta siitä, että 

kääntyminen olisi staattinen ja selvärajainen tapahtuma ja kannattaa käsitystä 

kääntymisestä dynaamisena vuorovaikutuksena, joka tapahtuu vastavuoroisten toisiinsa 

liittyvien systeemien ryhmässä (mts. 162). 

Rambo on itse uskonnon ja psykologian tutkija, mutta kirjassaan hän ehdottaa 

kääntymisen poikkitieteellistä tutkimusta, jossa hyödynnettäisiin eri tieteenalojen 

ymmärryksiä. Hän kirjoittaa ehdottamansa holistisen mallin olevan viitekehys. Rambo 

muotoilee, että kääntymisen tutkimukseen pitäisi sisältyä vähintään seuraavat neljä 

osaa: kulttuuriset, sosiaaliset, henkilökohtaiset ja uskonnolliset systeemit. Näiden eri 

osien tärkeys vaihtelee hänen mukaansa jokaisessa yksittäisessä kääntymistapauksessa. 

Rambo ehdottaa antropologian, sosiologian, psykologian ja uskontotieteiden 

hyödyntämistä kääntymisen tutkimuksessa. (Mts. 7–8.) Pyrin tässä antropologisessa 

tutkimuksessani ottamaan Rambon ehdotukset mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
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4. Keitä tutkin 

4.1 Informanttien iät, sukupuolien jakauma, etniset ryhmät ja kastit 

Tarkoitukseni oli haastatella nepalilaisia kristityksi kääntyneitä ja toisen sukupolven 

kristittyjä. Pyrin tässä selvittämään haastattelemieni ja kyselyyni vastanneiden 

sukupuolijakaumaa, ikäjakaumaa sekä etnisiä ja kastiryhmiä. Edellä selvitin jo, miten 

informanttieni valikoitumiseen vaikutti se, minkälaisten ihmisten kanssa pääsin 

kontaktiin asemassani FELM:n vapaaehtoisena työntekijänä. Kirkoissa tekemiini 

pyhäkoulunopettajien haastatteluihin tuli ainoastaan yksi mies ja kaikki loput 

kymmenen olivat nuoria naisia. Tämä on helppo selittää sillä, että pyhäkoulun 

opettajista ylivoimaisesti suurin osa oli naisia. Patanin kirkossa minulle kerrottiin, että 

heidän 44:stä pyhäkoulun opettajastaan vain kolmetoista on miehiä.  

Suomessakin seurakuntien lapsityössä on käsitykseni mukaan suuri enemmistö naisia, 

joten alan naisvaltaisuus ei tuntunut minusta yllättävältä. Pyhäkoulutyö vaikuttaa olevan 

Nepalissa yksi tapa, jolla varsinkin nuoret naiset voivat olla aktiivisia seurakunnassa. 

Nuorin kirkossa tekemiini haastatteluihin tullut oli 16-vuotias ja vanhin 30-vuotias.  

Tutkimuksen kannalta tärkeimmät informanttini olivat kuitenkin ne, joita pääsin 

haastattelemaan yksitellen ja joiden kanssa vietin myös muuten eniten aikaa ja kävin 

keskusteluja. FELM:n nepalialisista työntekijöistä haastattelin 25-vuotiasta 

vapaehtoisten naisohjaajaa, joka oli hänkin tehnyt ennen pyhäkoulutyötä. TEACH 

Ministryn toimistossa oli siellä ollessani työssä kuusi miestä ja kuusi naista. Haastattelin 

näistä kolmea naista (20, 31 ja 40 vuotta) ja yhtä miestä (36 vuotta).  

Sähköpostikyselyyni vastanneiden iät taas vaihtelevat 18 vuodesta 45 vuoteen. 

Vastaajista neljä on 40–45-vuotiaita, kahdeksan 30–39-vuotiaita ja loput kuusi ovat alle 

29-vuotiaita. Kyselyyn vastanneet ovat siis suurimmaksi osaksi keski-ikäisiä ja joukossa 

on myös muutamia nuoria aikuisia. Jos haastatteluissani oli naisia ylivoimaisesti eniten, 

kyselyn vastauksissa taas on naisia vähemmistö eli miehiä on kaksitoista ja naisia kuusi. 

Miesten ylisuuri edustus johtuu luultavasti siitä, että kyselyjä ahkerimmin eteenpäin 

lähettänyt tuttuni on mies ja hän lähetti sen suurimmaksi osaksi miehistä koostuvalle 

tuttavapiirilleen. Kyselyn vastausten miesten suuntaan kallistunut sukupuolijakauma 

hieman tasaa sukupuolten edustusta keräämässäni materiaalissa.  
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Kyselyyni vastanneet ovat kaikki Kathmandun laaksosta, joten ei ole yllättävää, että 18 

vastaajasta 7 kuuluu newareihin. Ovathan newarit suurin yksittäinen etninen ryhmä 

Kathmandun laaksossa ja pitävät itseään David N. Gellnerin mukaan tuon laakson 

itseoikeutettuina asukkaina (1997b, 151). Minullekin kerrottiin pian Kathmanduun 

tultuani, että newareilla on oma kielensä, omat pukeutumistapansa ja heillä on myös 

esimerkiksi oma uudenvuoden juhlansa eri aikaan kuin kansainvälinen uusivuosi tai 

virallinen nepalilainen uusivuosi (Vikram Samvat). Newarit ovat enemmistönä 

pääkaupungin alueella, mutta koko maassa he ovat pieni vähemmistö (mts. 151). 

Newareilla on myös oma sisäinen kastijärjestelmänsä (Gellner 2003, 84) ja korkea-

arvoisilla newareilla on ollut Kathmandussa ja Nepalissa paljon vaikutusvaltaa (Hangen 

ja Lawoti 2013, 13). Gellner (2003, 76–85) on kirjoittanut siitä, kuinka newarien itsensä 

määrittelyssä on liukuvuutta ja joillekin se on tärkeä ylpeyden aihe ja identiteetin osa, 

kun taas toisille se on jokapäiväisessä elämässä hyvin vähän merkitsevä seikka. 

Tekemistäni yksittäishaastatteluista kaksi oli newareita. 

Vastaajista kolme ilmoittaa olevansa tamang, joka on newarien tapaan yksi Nepalin 

alkuperäiskansoista. Tamangien perinteinen asuinalue on Kathmandun ympärillä 

pohjoisessa (Gellner, Pfaff-Czarnecka ja Whelpton 1997, 149). Tamangit ovat muun 

muassa siitä syystä mielenkiintoinen ryhmä, että he syövät naudanlihaa ja heidät 

yhdistetään usein myös buddhalaisuuteen (Campbell 1997, 207,216). Näistä vastaajista 

yhtä myös haastattelin ja tämä kertoikin vanhempiensa olevan buddhalaisia. 

Kaksi vastaajaa kertoo olevansa daliteja. Koska dalitit käsitetään perinteisesti 

epäpuhtaana ryhmänä, heitä ei esimerkiksi päästetä ylempiin ryhmiin kuuluvien 

koteihin eivätkä kastijärjestelmässä korkeammalla olevien ryhmien jäsenet syö ruokaa, 

johon dalitit ovat koskeneet (Hangen ja Lawoti 2013, 10). Monet kaupunkien dalit-

aktivistit yrittävät parantaa dalitien asemaa ja lisätä heidän vaikutusvaltaansa Nepalissa, 

Mary Cameron muistuttaa (2010) kuitenkin esipuheessaan teokseen Dalits of Nepal, että 

dalitien identiteetit ovat monenlaisia ja muuttuvia. Dalitit ovat juuri niitä perinteisesti 

huonoimmassa sosiaalisessa asemassa olevia ryhmiä, joiden tiesin muodostavan suuren 

osan Nepalin kristityistä.  

Kaksi vastaajista kuuluu Hangenin ja Lawotin määrittämään kukkuloiden 

korkeakastisten ryhmään (2013, 3). Toinen on kshatriya ja toinen brahmaani. Nämä 

molemmat voidaan Hangenin ja Lawotin mukaan laskea kukkuloiden korkeakastisiin, 
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joilla on Nepalissa perinteisesti korkea sosiaalinen asema ja poliittista vaikutusvaltaa 

(2013, 9, 12). Käsitykseni mukaan ylemmät kastit ovat kristittyjen keskuudessa 

harvinaisempia, olin tyytyväinen, että aineistooni tuli kuitenkin kaksi näiden 

korkeakastisten ryhmien edustajaa. Loput neljä vastaajaa edustaa neljää eri 

alkuperäiskansaa: thakali, limbu, rai ja gurung. Vastaajien ryhmien kirjo on siis 

moninainen niin kuin kristittyjen kirjo koko Nepalissakin, mutta selvä enemmistö on 

newareja. 

Kolme kyselyn vastaajaa on kirkon töissä (avustavana pastorina, saarnaajana ja 

lähetystyöntekijänä). Kuudella muulla vastaajalla on työ, joka on tekemisissä 

kristinuskon kanssa, mutta ei ole suoraan kirkon työ. Näistä viisi on TEACH Ministryn 

töissä ja kuudes kertoo työskentelevänsä uskontopohjaiselle kansalaisjärjestölle. Kaksi 

vastaajista kirjoittaa olevansa opiskelijoita. Lopuilla seitsemällä on työ, jolla ei ole 

suoraan tekemistä heidän uskontonsa kanssa. Näistä seitsemästä työpaikasta kuusi liittyi 

jollain lailla humanitaariseen työhön tai sosiaalityöhön.  

Haastattelemani pyhäkoulunopettajat vaikuttivat itse pitävän työstään ja pitävän sitä 

mielekkäänä ja tärkeänä. Toiset kertoivat pitävänsä työstä, koska pitävät lapsista. Yksi 

Bhaktapurin kirkon opettajista kertoi kääntyneensä itse kristityksi kolme vuotta sitten ja 

kiinnostuneensa kirkon toiminnasta sitä kautta hän oli sitten päätynyt pyhäkoulun 

opettajaksi, koska hän halusi opettaa lapsia. Hän kertoi nauttivansa pyhäkoulussa siitä, 

että saa siellä välillä olla itsekin kuin lapsi leikkiessään oppilaidensa kanssa. FELM:n 

harjoittelijoiden ohjaaja oli itse ollut kolme vuotta pyhäkouluopettajana Patanin 

kirkossa ja kertoi päätyneensä opettajaksi, koska oli jo sitä ennen antanut kotonaan 

tukiopetusta lapsille ja koki pyhäkoulutyön luonnollisena jatkeena muille töilleen.  

TEACH Ministryssä pyhäkouluopettajien opetussuunnitelmia tarkastava 40-vuotias 

nainen kertoi, että hän ei ollut ajatellut pyhäkoulutyötä ennen kuin oli tullut töihin 

TEACH Ministryyn, mutta oli siellä saamansa opin avulla perustanut omaan 

kotiseurakuntaansa pyhäkoulun. Innostuneimmalta opettajalta vaikutti 20-vuotias 

informanttini, joka kertoi kuinka hän jakaa pyhäkoululapsiensa kanssa kaikenlaisia 

asioita ja nämä puolestaan purkavat huoliaan hänelle. Myös tämän informanttini 

kotiseurakunta on melko pieni, joten pyhäkoululapsiakin on vain noin 20. Hän opettaa 

lapsia yhdessä pikkusiskonsa ja toisen tytön kanssa. Opetus tapahtuu informanttini 

pienessä kodissa kirkkosalin yläpuolella. Hän suorastaan liikuttui puhuessaan 
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pyhäkoulunsa lapsista, joita hän on opettanut jo kahdeksan vuoden ajan. 

Kysyin haastatteluissani, onko informanteillani muita kristittyjä perheenjäseniä. Kahden 

yksittäin haastattelemani informantin perhe oli kääntynyt kristityksi heidän ollessaan 

lapsia. Loput olivat kääntyneet nuorina aikuisina. Ryhmähaastatteluissani minun oli 

hankalampaa selvittää ihmisten yksittäisiä taustoja, mutta sain sen kuvan, että joukossa 

oli sekä ensimmäisen polven kristittyjä että kristityksi kääntyneitä. Kysyin myös 

sähköpostikyselyssäni vastaajien perheestä. Seitsemän vastaajaa kirjoittaa kasvaneensa 

lapsesta asti kristityssä perheessä ja nykyään peräti yhdellätoista on kristitty perhe. 

Kolme vastaajaa kirjoittaa, että heidän perheensä ei ole kristitty ja kaksi vastaajaa 

kirjoittaa, että heidän perheensä on osittain kristitty. Kahdella toisella vastaajalla on 

kristitty puoliso, mutta heidän vanhempansa eivät ole kristittyjä.  

Kysyin sitä ikää, jolloin vastaajat olivat tulleet kristityiksi. Kristityissä perheissä 

kasvaneet seitsemän vastaajaa ilmoittivat tulleensa kristityiksi lapsuudessaan. Myös 

kristityissä perheissä kasvaneiden vaikuttaisi kuuluvan nepalilaisten kirkkojen oppien 

mukaan tehdä jonkinlainen päätös kristityksi tulemisesta. Iät, jolloin nämä vastaajat 

laskevat tulleensa kristityiksi vaihtelevat välillä 0-15. Neljän vastaajan perheessä ei ollut 

kristittyjä heidän kääntyessään kristinuskoon. Nämä vastaajat ovat olleet kääntyessään 

15, 17, 20 ja 30 vuotta vanhoja. Loput seitsemän vastaajaa kääntyivät kristinuskoon 17 

ja 25 vuoden iän välillä. 

 

4.2 Millaisista ihmisistä tulee kristittyjä Nepalissa 

Kysyin sähköpostikyselyssäni sitä, millaiset ihmiset kääntyvät kristityiksi Nepalissa. 

Kuusi vastaajaa kirjoittaa, että kaikenlaisista ihmisistä voi tulla Nepalissa kristittyjä. 

Toisaalta kuudessa vastauksessa (joista osa on samoja, joissa mainittiin kaikenlaiset 

ihmiset) mainitaan myös, että erityisesti alakastiset kääntyvät kristityiksi. Alakastisten 

määrästä suhteessa muihin kristittyihin on vastaajien keskuudessa hieman erilaisia 

käsityksiä. Yhden vastaajan mukaan kääntyjät ovat ”köyhiä, tarpeessa olevia ja niin 

kutsuttuja alakastisia ryhmiä. Ja tuskin muutamia ihmisiä muista kasteista”. Toinen 

vastaaja on sitä mieltä, että nykyään kristittyjä tulee kaikenlaisista ihmisistä, ja hänen 

mukaansa vaikuttaa siltä, että suhteellisesti köyhempien ja alakastisten ihmisten osuus 

on muita hieman suurempi nepalilaisten kristittyjen keskuudessa. Vastaajat ovat siis eri 
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kannoilla sen suhteen, onko alakastisia kristityistä ehdottomasti suurin osuus vai vain 

niukasti suurin osuus. Kolme vastaajaa kirjoittaa myös, että kääntyjiä on eri 

marginalisoiduissa Nepalin kansanryhmissä kuten esimerkiksi chaudryt, ranat, tamangit 

ja mongolialaiset. 

Nepalissa informantteinani toimi ja sähköpostikyselyyni vastasi ihmisiä hyvin erilaisista 

taustoista ja vaikuttaa siltä, että Kathmandun kirkoissa onkin suuri kirjo erilaisia ryhmiä 

eri puolilta Nepalia. Patanin kirkon pastori kertoi esimerkiksi, että heidän 

seurakuntaansa kuuluu eniten keskiluokkaisia ja joitakin köyhiä sekä rikkaita 

seurakuntalaisia. En vieraillut yhdessäkään kirkossa, jossa olisi suoraan sanottu 

seurakuntalaisten olevan hyvin köyhiä. Toisaalta ero esimerkiksi Gyaneshworin suuren 

ja modernilla äänentoistolla ja sähköisellä simultaanitulkkausjärjestelmällä varustetun ja 

pitkään toimineen kirkon ero pieneen ja puolivalmiiseen Bhaktapurin kirkkoon oli 

huomattava. Vaikuttaa siis siltä, että eri kirkoilla on käytössään erilaiset resurssit ja tästä 

voi päätellä jotakin seurakuntalaisten asemasta ja varallisuudesta.  

 

5. Kääntymisen konteksti 

Tarkoitukseni on tavalla tarkastella kääntymistä Rambon kuvailemana monipuolisena 

prosessina, johon liittyy uskonnollisen puolen lisäksi henkilökohtainen ulottuvuus, 

sosiaalinen ulottuvuus ja kulttuurinen ulottuvuus (1993, 165). Lähden siis Rambon 

tapaan liikkeelle kääntymisen kontekstista. Siihen liittyvät kääntyjän sisäinen 

ajatusmaailma hänen omat käsityksensä uskonnosta ja maailmasta, hänen ulkoiset 

olosuhteensa sekä ne yhteisöt, joiden jäsen kääntyjä on. Aloitan siitä, miten 

kääntymiseen liittyy siirtyminen yhdestä merkitysten maailmasta toiseen tavalla, jota 

jotkut antropologit ovat käsitelleet kielen kääntämisessä tapahtuvan merkitysten 

kääntämisen kaltaisena.  

 

5.1 Kääntyminen ja merkitysten kääntämisen konteksti 

Nicholas B. Dirks lähestyy Intian kolonialismin aikaista lähetystyötä käsittelevässä 

tekstissään Conversion of Caste kääntymistä dominoivana suhteena kääntyjän ja 
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käännyttäjän välillä. Kääntyminen on Dirksin mukaan merkki epistemologisesta 

väkivallasta, joka tapahtuu, kun ”toinen” yritetään tuntea, kesyttää, nimetä ja vallata 

sisältä päin. Kääntyminen ei Dirksin mukaan ole hänen tekstissään ainoastaan 

sosiaalinen prosessi, jossa lähetit pyrkivät käännyttämään paikallisia, vaan 

käännyttäminen ja kääntyminen tulevat yleisemmin tarkoittamaan myös merkitysten 

kääntämistä ja sitä, miten toiset omaksuvat ne omikseen. (Dirks 1996, 121.) Dirksin 

mukaan kääntymisessä on paljon samaa kielen kääntämisen kanssa, molemmissa 

kysymyksessä on kontekstin vaihtaminen. Konteksti on kuitenkin perusta 

ymmärtämiselle ja se osaltaan määrittää ja rakentaa tekstiä itseään. (Mts. 134.)  

Dirksin määritelmä kääntymisestä vaikuttaa yllättävän väkivaltaiselta merkitysten 

anastukselta. Itse näkisin kääntymisen ja merkitysten kääntämisen prosessissa 

tapahtuvan enemmän vuorovaikutusta merkitysjärjestelmien välillä. Muutkin ovat 

kiinnittäneet huomiota käännyttämisen ja merkitysten kääntämisen dynamiikkaan. Joel 

Robbins esittää teorian kääntymisen ja kielen käytön suhteesta (2001). Hän kertoo, että 

kristinusko on tuonut Papua-Uuden-Guinean urapminien keskuuteen mukanaan omat 

urapminien perinteisten ajatusten kanssa ristiriidassa olevat perustavanlaatuiset 

oletuksensa kielen käytön luonteesta ja mahdollisuuksista (mts.). Comaroffien mukaan 

taas brittiläisten 1800-luvun lähetyssaarnaajien ja tswanojen kommunikaatiossaan 

käyttämä välikappale – setswanan kielen muoto, joka muokkautui molempien toimista – 

tuli itse asiassa merkittävämmäksi kuin itse lähetyssaarnaajien välittämä sanoma 

(Comaroff ja Comaroff 1991, 224). 

Kääntymisen ja kielen kääntämisen dynamiikka tuli minulle vastaan, kun TEACH 

Ministryllä seurasin pyhäkoulun opettajia varten valmistettavien opetussuunnitelmien 

laatimista. Työntekijöiden oli tarkoitus tuottaa tällä kertaa itse uusi opetussuunnitelma, 

joka sopisi paremmin nepalilaiseen kontekstiin kuin heidän aikaisempi länsimaista 

saatuihin pohjiin suoremmin pohjautunut materiaali. Nepalilaisten tarkoituksena oli siis 

itse kääntää länsimaisesta koulutusmateriaalistaan omaksumansa merkitykset paremmin 

nepalilaiseen kontekstiin sopiviksi omien tietojensa ja kokemustensa perusteella. 

Tarkoituksena oli tuottaa sekä kuvat että teksti, jotka sopisivat nepalilaisiin 

pyhäkouluihin käytettäviksi paremmin kuin vanhat suoraan englannista nepaliksi 

käännetyt materialit. 

Aina länsimaiset tavat esittää asioita eivät sopineet nepalilaiseen yhteyteen. Tämä tuli 
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muutaman kerran esiin esimerkiksi toimistossa pidettävissä aamuhartauksissa, joiden 

pohjana käytettiin amerikkalaista hartauskirjaa. Siinä esitetyt esimerkit piti kuitenkin 

joskus selittää hieman tarkemmin varsinkin vähemmän englantia puhuville toimiston 

työntekijöille. Nepalilaiset kristityt jakoivat kuitenkin sen kristillisen 

taustaolettamuksen, että kristillisen sanoman merkitykset on mahdollista ilmaista eri 

kielillä ja ne voidaan kääntää myös eri kulttuureihin. Tämä tuli esille esimerkiksi 

pyhäkoulunopettajien asenteessa pyhäkoulutyötään kohtaan. 

Hengellinen motivaatio pyhäkoulutyöhön tuli erityisen vahvasti esille informanttien 

puheissa. Pyhäkoulunopettajat kertoivat haluavansa jakaa lapsille sanomaa Jumalan 

rakkaudesta ja toivoivat pystyvänsä opettamaan lapsia elämään niin kuin Jeesus on 

opettanut. Tämä Jeesuksen esimerkin seuraaminen tuli esille todella monilla 

informanteillani. Tarkoitus oli opettaa lapsille pyhäkoulussa siitä, kulttuurista, jossa 

Jeesus eli, jotta heille voitaisiin sitten selittää, mitä hänen opetuksensa merkitsevät 

nykyään Nepalissa eli merkitykset pyritään kääntämään periaatteessa suoraan Raamatun 

kertomuksista nepalilaisille lapsille ymmärrettävään muotoon.  

Merkitysten kääntämisessä Bhaktapurin ja Patanin pyhäkoulujen opettajilla oli 

kuitenkin useimmiten myös apuna valmiita esimerkiksi ulkomailla tuotettuja opetuksen 

apumateriaaleja, joissa selitetään Raamatun kertomuksia länsimaisesta näkökulmasta. 

Sitten pyhäkoulunopettajat kääntävät vielä merkitykset nepalilaisille lapsille. Jotkut 

merkitykset kuten Jumalan rakkaus tai kristinuskon pelastus vaikuttavat ehkä aluksi 

melko selkeiltä, mutta luulen, että tässä moninkertaisessa kääntämisen prosessissa 

niiden merkityksistä saattaa lopulta tulla melko luikuvia.  

Pyhäkoulun tarkoituksena oli informanttieni kertoman mukaan olla lapsille paikka, 

jossa todellakin opitaan Jumalasta ja Jeesuksesta laulujen ja leikkien lomassa. Lapset 

pitävät lauluista, tarinoista, askartelusta, kuvakorteista, peleistä ja leikeistä, mutta kaikki 

nämä ovat välineitä siihen, että lapsille opetetaan Jumalasta. Opettajat vaikuttivat olevan 

innokkaita kokeilemaan erilaisia opetustapoja ja oppimaan uudenlaisia 

opetusmenetelmiä, koska vaihtelu pitää lapset kiinnostuneina. Tärkeimpänä 

tarkoituksena ohjelmassa ei kuitenkaan ollut lasten huvittaminen vaan se, että lapset 

oppisivat tuntemaan Jumalan. Jumalan tunteminen ja Jeesuksen esimerkin mukaan 

eläminen olivat yleisimpiä vastauksia, kun kysyin pyhäkouluopettajilta sitä, mikä olisi 

heidän mielestään tärkein asia, jonka he haluaisivat lasten oppivan pyhäkoulussa. 
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Opetuksessa pohjana toimivat Raamatun tarinat ja niiden varaan rakennetut 

opetussuunnitelmat, joita opettajat toteuttavat oman kykynsä ja ymmärryksensä 

mukaan.  

 

5.2 Kastit ja kristinusko 

Tutkimuksessaan Intian kasteista Louis Dumont käsittelee lyhyesti myös sitä, miten 

muiden uskontojen – kuten kristinuskon – edustajat käsitetään kastijärjestelmässä. 

Kristinusko on eurooppalaisten edustama uskonto, joten Dumontin mukaan voidaan 

olettaa sen assosioituvan epäsuorasti eurooppalaiseen valtaan. (1980, 202–203.) Hänen 

mukaansa tilanne on kuitenkin erilainen eurooppalaisilla kristityillä ja intialaisilla 

kristinuskoon kääntyneillä. Eurooppalaisia kristittyjä ei lehmän syömisestä ja alkoholin 

juomisesta huolimatta kohdella Dumontin mukaan Intiassa yksinkertaisesti 

koskemattomina (daliteina). Dumontin mukaan tämä johtuu luultavasti siitä, että hindut 

ovat tottuneet näyttämään kunnioitusta Brittien vallalle. Hän siteeraa kuitenkin 1800-

luvun lähetyssaarnaajan kirjettä, jossa tämä valittaa, että tekopyhän ja pakotetun 

kunnioituksen takana on sisäinen halveksunta. (Mts. 202.) 

Dumontin mukaan voi olettaa kristinuskoon kääntyneiden hindujen välttävän 

tarkoituksella muuttamasta elämäntapaansa niin, että se saattaisi suututtaa heidän 

kastinsa jäsenet ja kristinuskoon kääntyminen ei välttämättä aiheuta jännitteitä, jos 

sosiaalisia tapoja kunnioitetaan (mts. 203). Kääntynyt kristitty saatetaan kuitenkin 

erottaa ryhmästään, jos hän ei hyväksy joitakin tapoja tai kunnioita hindulaisia rajoja. 

Dumontin mukaan kääntymisen koetut hyvät puolet saattavat silti joskus ylittää sen 

huonot puolet etenkin alemmissa kasteissa, joissa kääntyjiä on paljon. Hänen mukaansa 

on aivan selvää, että kastijärjestelmässä alimmassa asemassa olevat kiinnostuivat 

vallassa olevien saarnaamasta tasa-arvoisuutta kannattavasta uskonnosta, mutta 

todellisuudessa heidän asemansa ei parantunut. Dumontin mukaan Keralan kristityt ovat 

jakaantuneet keskenään kasteja muistuttaviin ryhmiin. (Mts. 203.) Hän kertoo esimerkin 

Tamil Nadusta, jossa kastijärjestelmään liittyvät asenteet ja käytännöt eivät kadonneet 

kristityiksi kääntyneiden keskuudesta. Dumont muistuttaa, että tällaiset muutokset ovat 

todella hitaita ja Intian kristityt ovat vähemmistönä hinduympäristössä. (Mts. 203–205.)  
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Steven Folmarin artikkeli Problems of identity for Hill Dalits vaikuttaisi tukevan 

Durkheimin käsityksiä. Sen mukaan jotkut Nepalin daliteista ovat tasa-arvon 

saavuttamiseksi suositelleet kääntymistä sosiaalista tasa-arvoa kannattaviin uskontoihin 

kuten buddhalaisuuteen tai kristinuskoon, mutta monien dalitien mukaan Nepalin 

kristityt ovat yhtälailla kastien perusteella jakautuneita kuin hindutkin. (Folmar 2013, 

96.) Minulle kukaan informanteistani ei tuonut tätä asiaa esille, vaan he korostivat sitä, 

että kristityt ovat Jumalan edessä tasa-arvoisia.  

Kysyin pyhäkoulunopettajilta, mitä he opettavat lapsilleen kasteista ja vastaus tuli kuin 

apteekin hyllyltä: Jumala on luonut miehen ja naisen; se on ainoa ero ihmisten välillä. 

Kaikki ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Patanin kirkon pastori kertoi, että monissa 

kirkoissa papeiksi on tullut myös kastittomia. Tapaamani lastenkodin pitäjä taas oli 

mukana ryhmässä, joka ilmeisesti keskusteli juuri siitä, miten kristittyjen pitäisi päästää 

irti kastiajattelusta – ilmeisesti sitä siis hänen kokemuksiensa perusteella esiintyy myös 

nepalilaisten kristittyjen keskuudessa, mutta en päässyt keskustelussa pitemmälle. Tasa-

arvo on kristityille opetettu asia, mutta kaikille sen toteutuminen ei arkitodellisuudessa 

vaikuta kuitenkaan olevan selvä asia. 

Erään esimerkin kertoi 20-vuotias informanttini oman seurakuntansa keskuudesta, kun 

kysyin häneltä aivan muista asioista. Hän kertoi, kuinka eräs seurakunnan alhaiseen 

kastiin kuuluva nainen oli valehdellut poikaystävälleen kuuluvansa ylempään kastiin, 

jotta pääsisi tämän kanssa naimisiin. Seurakunnan jäsenet olivat varoittaneet naista 

valehtelemasta, mutta tämä oli väittänyt heidän vain olevan kateellisia siitä, että nainen 

oli pääsemässä hyviin naimisiin. Nainen oli vaatinut miestään kääntymään kristityksi, 

tämä oli tehnyt niin, häät oli vietetty ja vasta sen jälkeen vaimon huijaus paljastui. 

Nykyään miehellä on toinen vaimo eikä hän enää käy kirkossa. Tässä esimerkissä 

näyttää siltä, että kristitytkin laittavat painoa kastieroille ainakin avioliittoasioissa. 

Virallinen linja on, että kristittyjen keskuudessa ei ole kasteja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että hindulaisen ajattelutavan vaihtaminen länsimaiseen kristilliseen 

maailmankatsomukseen on hidasta aivan kuten Dumont kirjoittaa (1980, 205). 
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5.3 Mielikuvien konteksti 

Tarkastelen seuraavaksi sitä mielikuvien maailmaa, joka osaltaan rakentaa kontekstia, 

jossa nepalilaiset kääntyvät kristinuskoon. Kysyin sähköpostikyselyssäni vastaajilta 

heidän mielikuvistaan kristinuskosta ennen kuin heistä tuli kristittyjä. Viisi vastaajaa 

vastasi kysymykseen syntyneensä ja kasvaneensa kristityssä perheessä, joten en ota 

heitä tässä huomioon. Kolme vastasi, että ei tiennyt kristinuskosta mitään ennen kuin he 

tulivat kristityiksi. Kaksi vastasi, että heille kristinusko oli vain yksi uskonto monien 

joukossa, mutta toinen heistä mainitsi, että hänellä oli ollut kunnioittava asenne 

kristittyjä kohtaan ennen kristityksi tuloaan. Yksi vastasi, että hän ajatteli kristittyjen 

olevan hurskaita, rehellisiä ja avuliaita ihmisiä. Toinen vastasi etsineensä todellista 

Jumalaa ja ajatelleensa, että maailmassa on vain yksi Jumala. Kolmas vastasi 

ajatelleensa kristinuskosta yksinkertaisesti, että se on amerikkalainen uskonto ja toinen 

– ehkä hieman kristinuskon amerikkalaisyhteyteen liittyen vastasi, että kristityt 

levittävät uskontoa ja saavat rahaa. Syntyjään kristittyjä viittä vastaajaa lukuun 

ottamatta seitsemällä vastaajalla vaikuttaisi olleen heidän antamiensa vastausten 

perusteella joko neutraali tai positiivinen asenne kristinuskoa kohtaan. 

Lopuissa neljässä vastauksessa tuli esille muita torjuvampi tai kielteisempi asenne 

kristinuskoon. Kaksi vastaajaa kirjoitti kristinuskon ulkopuolisuudesta Nepalissa. 

Toinen heistä vastasi vain ajatelleensa, että kristinusko ei ole ”meidän uskontomme” ja 

toinen heistä kirjoitti vielä vahvemmin sanoin, että oli ajatellut ”meidän ei pitäisi jättää 

kulttuuriamme, koska vain me olemme hinduja maailmassa” ja ”Meidän ei pitäisi 

seurata muuta uskontoa kuin hindulaisuutta.” Toinen vastaaja listasi ajatelleensa 

kristittyjen olevan ”koskemattomia, ulkomaalaisia, köyhiä ihmisiä jne.” 

Ulkomaalaisuuden aihe tuli esiin myös toisella vastaajalla, joka vastasi ajatelleensa 

kristinuskon olevan ulkomaalainen uskonto ja lehmänsyöjiä. Lehmän syöminen tuli 

esiin myös joissakin keskusteluissa TEACH Ministryn toimistossa, joten se on selvästi 

yleisesti tiedetty ja pahana pidetty asia nepalilaisten keskuudessa. Yksi vastasi lyhyesti 

ajatelleensa kristinuskoa alemman kastin uskontona, mikä oli todella yleinen vastaus 

kysymykseen, mitä nepalilaiset yleensä ajattelevat kristityistä. 

Kysyin kyselyni vastaajilta heidän omien ajatustensa lisäksi, myös, mitä nepalilaiset 

yleensä tietävät kristityistä. Yksinkertaisia perustietoja vaikuttaisi saamieni vastausten 

perusteella olevan melko hyvin. Parissa vastauksessa mainitaan, että Nepalilaiset 
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tietävät kristittyjen kerääntyvän kirkkoon rukoilemaan. Yksi mainitsee Raamatun ja 

kahdessa vastauksessa mainitaan, että kristityt uskovat Jeesukseen. Kahdessa 

vastauksessa mainitaan se, että kristityt levittävät evankeliumia. 

Kolmessa vastauksessa mainittiin kristittyjen yhteys köyhiin ja alempikastisiin. Yksi 

näistä vastaajista kirjoittaa, että kristityt hyväksyvät sosiaalisesti ja taloudellisesti 

marginalisoidut. Toinen kirjoittaa nepalilaisten ajattelevan, että kristityt tulevat 

suurimmaksi osaksi köyhistä ja marginalisoiduista taustoista. Kolmas vastaaja luettelee 

monta muissakin vastauksissa esille tullutta asiaa. Hän kirjoittaa nepalilaisten 

ajattelevan, että kristinusko on ulkomaalainen uskonto, jonka hyväksyvät vain ne, 

joiden status on matala tai kasti alhainen. Tämä vastaaja myös jatkaa, että kristittyjen 

ajatellaan syövän naudanlihaa ja saavan dollareita. Tämän lisäksi kahdessa muussa 

vastauksessa mainitaan, että kristityt syövät naudanlihaa ja yksi toinen vastaaja 

kirjoittaa, että kristittyjen ajatellaan saavan länsimaista rahaa.  

Kristinuskon ulkomaalaisuus tai ulkopuolisuus on kaikissa vastauksissa useimmin esille 

tuleva tekijä. Yhteensä yhdeksässä vastauksessa mainitaan, että nepalilaiset ajattelevat 

kristinuskon olevan ulkomaalainen uskonto. Yksi vastaaja kirjoittaa jopa, että 

nepalilaiset ajattelevat kristinuskon olevan ”ulkomaalaisten uskonto, jota USA:n 

sponsoroi ulottaakseen supervaltaansa pidemmälle Nepalissa”. Toinen kirjoittaa 

nepalilaisten ajattelevan, että jos ihmiset kääntyvät kristinuskoon he kääntyvät maataan 

ja kulttuuriaan vastaan. Kolmannen mukaan nepalilaiset välttävät kristittyjä, koska 

pelkäävät menettävänsä uskontonsa. 

Kuusi vastaajaa listaa myös kristittyihin liitettyjä myönteisiä mielikuvia. Kristittyjen 

ajatellaan esimerkiksi olevan liiketoimissa rehellisiä. Yksi vastaaja luettelee, että 

kristityt eivät ”tee pahoja asioita kuten alkoholismia, huumeriippuvuutta tai muita 

rikoksia”. Kristittyjä kuvataan myös hyviksi, lojaaleiksi ja rehellisiksi ihmisiksi. Kaksi 

vastaajaa mainitsee kristittyjen yhteyden parantamiseen. Toinen näistä kirjoittaa 

nepalilaisten ajattelevan, että kun kristityt rukoilevat, he parantavat sairaita ja riivattuja, 

ja toinen kirjoittaa, että nepalilaisten ajatus kristinuskosta ulkomaalaisena uskontona on 

hitaasti muuttumassa ja nykyään sanotaan kristityksi tulevien saavan parannusta. 

Tällainen myönteinen asenne tuli esiin myös haastatteluissani. Tähän on saattanut 

vaikuttaa se, että materiaalistani suuri osa on tullut ihmisiltä, jotka juuri omalla työllään 

pyrkivät parantamaan kristittyjen asemaa yhteiskunnassa ja ovat nähneet työnsä 
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tuottavan joissakin tapauksissa hyvää tulosta. Tällainen positiivinen muutosasenne tuli 

esiin myös joissakin jumalanpalveluksissa, joihin osallistuin. 

Kuten kyselyn vastauksissa myös informanttieni kanssa keskustellessani sekä 

haastatteluissa nousi esiin tuttuja teemoja kristittyjen näkemisestä alakastisina, lehmän 

syöjinä, ulkomaalaisina ja ulkomaalaisen rahan (varsinkin dollareitten) saajina. Tällaiset 

negatiiviset ja epäisänmaalliseen käytökseen viittaavat ajatukset kuulostavat siltä 

ajatusmaailmalta, jota yhdessä ääripäässä edustavat esimerkiksi Intian 

hindunationalistit.  

Lehmän syöminen on nepalilaisten hindujen silmissä erittäin huono teko, koska lehmä 

on paitsi hindulaisuuden pyhä eläin, myös kansallisen yhtenäisyyden ja Nepalin valtion 

hindulaisuuden symboli (Michaels 1997, 92). Axel Michaelsin mukaan 1800-luvun 

Nepalissa lehmä nähtiin poliittisen yhtenäisyyden uskonnollisena symbolina ja lait sen 

syömisen kieltämiseksi olivat nepalilaisille keino näyttää, että he ovat hindulaisempia 

kuin Intialaiset. Ajateltiin, että Nepalin hindulaisuutta eivät olleet saastuttaneet 

muslimihallitsijat ja lehmän asema nähtiin tämän symbolina. (Mts. 92–93). Näin lehmän 

syömisen voidaan ajatella saastuttavan Nepalin puhdasta hindulaisuutta samoin kuin 

kristityksi kääntyminenkin.  

Hindulaisuus ja nepalilaisuus ovat vuosisatoja liittyneet toisiinsa läheisesti, joten on 

ymmärrettävää, että ulkomaiseen lehmän syönnin sallivaan uskoon kääntyviä saatetaan 

joissakin hyvin kansallismielisissä piireissä katsoa epäisänmaallisina ja Nepalin 

yhtenäisyyttä rikkovina. Tapaamani Nepalilaiset kristityt vaikuttivat kuitenkin itse 

pitävän itseään hyvinä nepalilaisina. Bhaktapurin kirkossa pyhäkoulu aloitetaan aina 

rukouksella, jonka jälkeen lauletaan kansallislaulu. Muissa pyhäkouluissa näin ei tehty, 

mutta Bhaktapurissa haluttiin selvästi erityisesti opettaa lapsille, että he sekä kristittyjä 

että nepalilaisia. 

 

5.4 Kääntymisen yhteiskunnallinen konteksti 

Kalyani Devaki Menonin artikkelissa Converted Innocents and Their Trickster Heroes 

(2003) hän kuvaa sitä, kuinka kristityksi kääntymien asetti kyseenalaiseksi 

hindunationalistien määrittelyn Intiasta hindulaisena valtiona. Menonin mukaan 
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hindunationalistit katsovat, että ulkopuoliset lähetyssaarnaajat huijaavat viattomia 

kyläläisiä kääntymään kristityiksi erilaisilla tempuilla ja heidän apunsa köyhille 

katsotaan lahjonnaksi, jolla painostetaan kääntymiseen (mts. 44, 48). Vaikka kristinusko 

on tullut Intiaan Menonin mukaan jo 2000 vuotta sitten (mts. 47), eli se on ollut Intiassa 

läsnä paljon kauemmin kuin Nepalissa, katsovat hindunationalistit silti, että kristinusko 

on ulkomaalainen uskonto. Informanttieni perusteella näin vaikuttaisi olevan myös 

Nepalissa. Kyselyyni saapuneissa vastauksissa kuului turhautuminen tähän ajatukseen 

esimerkiksi siinä, että eräs vastaaja kirjoitti ensin nepalilaisten ajattelevan kristinuskon 

olevan ulkomaalainen uskonto ja lisäsi perään vielä kommentin, että ”itse asiassa se ei 

ole [ulkomaalainen uskonto]”. 

Sähköpostikyselyssäni kysyin myös suoraan sitä, millaisia vaikeuksia Nepalin 

kristityillä on. Suuressa osassa vastauksia tuli esiin perheen vastustus, mutta palaan 

tähän myöhemmin. Ympäröivän yhteiskunnan aiheuttamat hankaluudet tulevat esiin 

peräti 14 vastauksessa ja niitä kuvataan monesta eri näkökulmasta. Yksi vastaaja 

kuvailee kristinuskon kehityksen vaikeuksia Nepalissa näin:  

Taas subjektiivinen kokemuksemme saattaa vaihdella ihmisestä toiseen, kontekstista 

kontekstiin, mutta tärkein vaikeus kaikille kristityille Nepalissa on uskonnonvapaus. 

Olemme saavuttaneet jonkinlaisen minimaalisen uskonnollisen vapauden sen jälkeen, kun 

väliaikainen perustuslaki astui voimaan 2007, mutta vapaus on rajoitettu paperille ja 

meillä on edelleen paljon käytännön vaikeuksia kirkkojen rekisteröimisessä hallitukselle. 

Itse asiassa hallituksella ei ole valmiuksia minkään kristillisten instituutioiden tai 

kirkkojen rekisteröimiseksi hallinnon virastoissa. Eikä vain tämä, vaan meillä ei ole omaa 

hautausmaata. Ja lisäksi kristittyjä vainotaan kylissä ja jopa kaupungeissa ilman mitään 

kunnon syitä. Silti verrattuna toisiin muslimimaihin ja maihin, jotka rajoittavat 

evankeliumia, me olemme nauttineet paljon vapautta saarnata ja opettaa ihmisille 

Kristuksen rakkaudesta. Voin ilokseni sanoa, että ihmiset täällä Nepalissa, meidän 

hinduystävämme, ovat paljon suvaitsevaisempia kuin ihmiset muslimimaissa. 

Kolme muutakin vastaajaa kritisoi Nepalin hallintoa kristittyjen syrjimisestä. Yksi 

kirjoittaa, että vähemmistöryhmänä kristittyjen ääntä ei kuulla ylempien 

päätöksentekijöiden tasolla. Toisen mukaan sosiaalisen ja hallinnollisen työn tekeminen 

ajoissa on hankalaa, koska kyselyjä on liikaa ja työ on tahallisen jarruttavaa. Kolmas 

kirjoittaa siitä, että Nepali on julistettu sekulaariksi valtioksi, mutta hindut vaativat, että 

se olisi taas hindulainen maa ja kampanjoivat aktiivisesti. Tämän vastaajan mukaan 
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kristittyjä kohdellaan laillisissa asioissa toisen luokan kansalaisina. Hän tuo myös esille 

kristittyjen hautaamiseen liittyvät ongelmat. ”Kristittyjä halveksitaan myös kuolemassa. 

Meillä ei ole kunnollista polttohautauspaikkaa. Meidän on pakko polttaa kuollut ruumis 

hindujen tapaan Pashupatin temppelin alueella.” 

Yhden vastaajan mukaan yhteiskunnassa on jokin verran syrjintää kristittyjä kohtaan. 

Toisen mukaan monilla ihmisillä on kielteinen mielikuva kristityistä ja sen kanssa on 

joskus vaikea toimia. Kolmannen mukaan ei-kristityt ja naapurit ajattelevat, että kristityt 

saavat rahaa ja tämä on kristittynä vaikea hyväksyä. Nämä ja muutamat muut vastaajat 

tekevät yleistyksiä koko Nepalin väestöstä. Toiset vastaajat taas rajaavat kristittyjen 

syrjinnän tiettyihin osiin Nepalia (kukaan ei tarkenna, mitä nämä osat täsmälleen ovat) 

tai joihinkin tiettyihin yhteisöihin, joissa kristittyjä ei edes saa koskea ja yhden 

vastaajan mukaan suurin osa muista uskonnollisista ihmisistä vastustaa kristittyjä.  

Haastatteluissa informanttini eivät tehneet numeroa kohtaamistaan vaikeuksista, vaan 

keskittyivät enemmän siihen, kuinka kristittyjen tilanne on parantunut paljon ja paranee 

yhä. TEACH Ministryllä oli ollut vaikeuksia yhden nukketeatteriesityksensä kanssa, 

joka oli järjestetty samaan aikaan hindujen uskonnollisen juhlan kanssa. Karkkien 

heittäminen oli suututtanut esitystä katsomaan tulleita hinduja (hyvien tapojen mukaan 

karkit olisi pitänyt ojentaa kunnioittavasti). Informanttini oli tämän tilanteen 

syntymisestä pahoillaan, koska se olisi voitu välttää, jos esiintymisen kutsunut henkilö 

olisi tiennyt sen osuvan samaan aikaan hindujen juhlan kanssa. Informanttini korosti 

sitä, että vaikeuksilta vältytään, kunhan vain esiintymisten ja koulutusten pito 

suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kanssa etukäteen ja paikallisilta varmistetaan, 

että esityksen tai koulutuksen pitäminen sopii heille.  

Vakavia hankaluuksia on kuitenkin ollut myös lähihistoriassa. Minulle kerrottiin, että 

2009 Kathmandussa oli katolisessa kirkossa räjähtänyt pommi ja sen takia edelleen 

kirkkojen porteilla tutkittiin laukut ja suoritettiin turvatarkastus. CNN:n mukaan 

kirkossa oli pommin räjähtäessä noin sata ihmistä, joista kaksi kuoli (Shrestha 2009). 

Nepalin hinduvaltioksi julistamista tahtova Nepal Defense Army on myöhemmin 

ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta (Deseret News 2012). Hinduvaltiota tahtovien 

kovan linjan hindujen kanssa on siis hankaluuksia, mutta NCF Nepalin johtaja pastori ei 

osannut minun kysyessäni aivan varmasti arvioida sitä, kuinka paljon näin ajattelevia 

hinduja on suhteessa liberaaleihin ja uskontoneutraalia valtiota kannattaviin hinduihin. 
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Uuden perustuslain toivotaan myös valmistuessaan parantavan kristittyjen asemaa ja 

vahvistavan Nepalin sekulaarin valtion, jossa on uskonnonvapaus. TEACH Ministryn 

johtaja kertoi, että vaikeudet hindujen ja buddhalaisten kanssa ovat voineet tarkoittaa 

sitä, että kristityt eivät esimerkiksi ole saaneet jakaa yhteisestä vedestä tai heidän 

sähkönsaantiaan on estetty. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että tällaisia vaikeuksia on 

entistä vähemmän nyt, kun kristittyjä on enemmän ja heitä on siten vaikeampi syrjiä. 

Hallituskaan ei voi hänen mukaansa pysäyttää kristinuskon leviämistä. Vaikeudet eivät 

kuitenkaan ole täysin historiaa, koska esimerkiksi kirkkoihin menijöiden laukut 

tarkastettiin Kathmandussa ollessani monissa kirkoissa aseiden varalta. 

Haluan tässä tuoda kuitenkin uudestaan esiin sen, mikä Nepalin kristittyjen historiaa 

käsitellessäni tuli myös ilmi: nepalilaisten kristittyjen olot ovat helpottuneet selvästi 

vuoden 1990 jälkeen. Sota aiheutti toki hankaluuksia ja informanttini kertoivat 

maolaisten polttaneen joitakin kirkkoja. Toisaalta esimerkiksi tohtori Rokaya uskoi, että 

hallituksessa sekulaaria valtiota kannattavat maolaiset voisivat itse asiassa olla 

kristittyjen kannalta parempi vaihtoehto, kuin hindulaista valtiota kannattavat 

kansallismieliset puolueet. Vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että asenteet kristittyjä 

kohtaan ovat 2010-luvulla lientyneet edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna ja 

informanttini toivat tämän myös esiin. 

 

5.5 Suvun konteksti 

Kuten mainitsin aiemmin, kysyin sähköpostikyselyssäni kristittynä olemisen huonoja 

puolia ja perheen ja ympäröivän yhteiskunnan aiheuttamat hankaluudet ovat selkeimmät 

vastauksissa esiin nousevat teemat. Kuudessa vastauksessa mainitaan, että vaikeuksia 

voi aiheuttaa perhe tai suku, joka painostaa, ahdistelee tai torjuu kristityksi kääntyneen. 

Yksi toteaa yksinkertaisesti, että perhe ja yhteiskunta hylkäävät kristityksi kääntyjän. 

Toisen vastaajan mukaan perheittensä ainoat kristityt joutuvat usein jättämään kotinsa. 

Kolmas vastaaja kirjoittaa hieman lievemmin kääntymisen saattavan joissakin 

tapauksissa johtaa siihen, että perhe hylkää kääntyneen. Neljäs muotoilee kaikista 

lievimmin, että kääntyjien on hankalaa sopeutua edellisiin kulttuurisiin ryhmiinsä kuten 

ei-kristittyihin sukulaisiinsa ja ystäviinsä.  
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Yksi informanteistani kertoi, että monet kirkkoon tulevat hindut sanovat, että kääntyvät 

kristityiksi, kun heidän vanhempansa ovat kuolleet. Informanttini mukaan kaikilla 

hinduilla ei ole niin vahvaa vakaumusta, että he uskaltaisivat vastustaa vanhempiaan 

avoimesti. Esimerkiksi vanhempiensa dramaattisesta kääntymistarinasta kertonut 

informanttini kertoi, että hänen isänsä isä oli kieltänyt kääntymisen, koska hän tarvitsi 

poikaansa suorittamaan hindujen kuolemaan liittyvät rituaalit. Tämä on varmasti tärkeä 

osasyy sille, että miesten on vaikea uhmata perhettään ja kääntyä kristityksi. 

Vanhempien uhmaamiseen liittyy toki myös perinnön menetys. Kristityiksi 

kääntyneiden nepalilaisten ja kristityissä perheissä kasvaneiden nepalilaisten kristittyjen 

ero näkyy siinä, että näistä kääntyjien kohtaamista vaikeuksista huolimatta yksi 

kristittyyn perheeseen syntynyt 18-vuotias kyselyyni vastannut opiskelija kertoo omalta 

osaltaan, että ei ole kokenut hankaluuksia paitsi joskus, jos muut eivät halua kuulla 

evankeliumia. 

Kääntymisen kontekstiin vaikuttaa paitsi tiedot ja asenteet toista uskontoa kohtaan, 

myös se, millaisissa tilanteissa mahdollinen kääntyjä saattaa tulla tekemisiin uuden 

uskonnon jäsenien kanssa. Nepalissa tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi 

pyhäkoulu ja koulu. 

 

5.6 Kristittyjen ja hindujen kohtaaminen – lapset pyhäkoulussa ja koulussa 

Koska lapset ovat innokkaita kertomaan esimerkiksi hindulaisille koulukavereilleen 

pyhäkoulusta ja siellä opetetuista asioista ja siellä tehtävistä hauskoista jutuista, tuovat 

lapset pyhäkouluun välillä myös kavereitaan, jotka eivät ole kristittyjä. Kyselin 

opettajilta paljonko pyhäkouluissa käy lapsia, joiden perhe ei ole kristitty ja sain 

vastaukseksi kaikissa tapauksissa, että heitä tulee aina muutamia. Jotkut tulevat vain 

katsomaan, mistä pyhäkoulussa on kysymys eivätkä enää palaa, mutta toiset käyvät 

pyhäkoulussa viikoittain. 25-vuotias informanttini kertoi, että hän jakoi pyhäkoulussaan 

joskus karkkia palkintona kysymyksiin oikein vastanneille ja uskoi, että karkki ja laulut 

ja leikit houkuttelivat pyhäkouluun myös ei-kristittyjä lapsia.  

Kysyin sopiiko ei-kristittyjen perheiden lasten pyhäkoulussa käynti myös heidän 

vanhemmilleen. Jotkut pyhäkoulunopettajat kertoivat lasten vanhempien käyneen 

kirkossa tutustumassa opetukseen ja katsoneen sitten, että kirkossa opetetaan hyviä 
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asioita, joten lapset saivat jatkaa pyhäkoulussa käymistä. Toisissa tapauksissa lasten 

vanhemmat eivät hyväksyneet pyhäkoulussa käyntiä ja kielsivät lapsiaan menemästä 

pyhäkouluun. Yleensä kielto toimi, mutta parissa minulle kerrotussa tapauksessa lapset 

jatkoivat pyhäkoulussa käyntiä ja kirkossa käyntiä siitä huolimatta. 

Maaseudun seurakunnissa tilanne on hyvin erilainen kuin kaupungeissa. Noin kolme 

vuosikymmentä Nepalissa lähettinä toiminut Kirsti Kirjavainen kertoi minulle, että 

maaseudulla ei-kristityt vanhemmat lähettävät innolla lapsiaan pyhäkouluun, koska he 

ajattelevat, että lapsille opetetaan siellä hyviä asioita. Tämä ilmiö tuli minulle vastaan, 

kun vierailimme muiden harjoittelijoiden kanssa Morangin alueella Laxsmipurin 

luterilaisessa seurakunnassa, jossa pastori kertoi kuinka lähes kakki kylän lapset – niin 

kristityt kuin muukin – käyvät pyhäkoulussa. Kirjavainen kertoi, että maaseudulla on 

tosiaan hyvin yleistä, että kylän lapset käyvät kaikki pyhäkoulua olivatpa he sitten 

kristittyjä tai eivät. Kirjavaisen mukaan ei-kristityt vanhemmat saattavat lopettaa lapsen 

pyhäkoulussa käynnin, jos tämä on siinä heidän mielestään liian aktiivinen, mutta 

muuten pyhäkoulu on normaali ja hyväksytty asia. Kirsti kertoi myös tietävänsä monia 

nykyään aikuisia kristittyjä, jotka eivät ole kristitystä perheestä, mutta kävivät silti 

lapsena pyhäkoulua ja ovat myöhemmin kääntyneet. 

Minua kiinnosti myös saada selville, miten kristityt lapset pärjäävät tavallisessa 

koulussa hindulaisten ja muiden lasten kanssa. Yksi informanttini (40-vuotias nainen) 

kertoi omasta kahdeksanvuotiaasta tyttärestään, jolla on koulussa paljon hindulaisia 

kavereita. Tyttären koulu on informanttini mukaan järjestetty intialaiseen tyyliin ja 

siellä tehdään paljon hindulaisuuteen liittyviä juttuja. Informanttini mukaan hänen 

tyttärensä tietää kuitenkin, että kristittynä hänen ei sovi esimerkiksi osallistua 

tansseihin, joissa otsaan laitetaan tika-merkki. Opettaja soitti informantilleni, kun tytär 

ei mennyt kouluun silloin, kun siellä juhlittiin holi-juhlaa ja äidin piti selvittää asia 

opettajan kanssa. Hän oli tyytyväinen, ettei tyttären koulussa ole vielä tullut vastaan niin 

tiukkaa opettajaa, joka olisi pakottanut tytön osallistumaan johonkin sellaiseen 

toimintaan, joka ei olisi kristitylle sopivaa. Informanttini oli tyytyväinen tyttärensä 

käytökseen koulussa ja joulun aikaan he olivat esimerkiksi jakaneet tytön kavereille 

karkkeja ja näyttäneet Jeesus-filmejä. 

Lapsen sopeutuminen koulussa on varmasti paljon kiinni lapsen persoonasta sekä siitä, 

miten hänen opettajansa suhtautuvat asioihin. 20-vuotiaalla informantillani oli ollut 
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pienenä koulussa hankalampaa kuin 40-vuotiaan informanttini tyttärellä. Tämä 

informanttini kertoi esimerkiksi tunteneensa olonsa välitunnilla todella yksinäiseksi, 

kun kaikki hänen hindulaiset koulukaverinsa puhuivat siitä, kuinka he olivat olleet 

laulamassa tihar-juhlaan liittyviä lauluja. Myöhemmin kaverit kuitenkin palasivat 

informanttini luo. Sen sijaan 25-vuotiaan informanttini mukaan kristityt lapset pitävät 

hindujuhlien aikaan hauskaa leikkimällä ulkona eikä heitä erityisesti kiusaa se, että he 

eivät muiden tavoin osallistu juhlallisuuksiin. Tämä informanttini kävi itse katolisten 

pyörittämää koulua, jossa oli muitakin kristittyjä. Hänellä oli koulussa kuitenkin myös 

ei-kristittyjä kavereita. Hänen mukaansa kristityt käyttäytyivät koulussa muita 

paremmin, koska he tunsivat Raamatun opetukset. 

Joskus kristityt lapset aiheuttavat omalla käytöksellään hankaluuksia hindujen kanssa. 

Varsinkin 20-vuotias informanttini kertoi, kuinka hän oli pienenä tyttönä oppinut, että 

hindujen jumalapatsaat ovat epäjumalia ja niinpä hän oli sitten koulumatkallaan 

polkenut kovaa jonkin kadulla olevan värjätyn palvontapaikan (puja) päällä ja 

haukkunut sitä saatanaksi. Seuraavalla kerralla paikalla palvomassa käyvä mummo oli 

kurittanut häntä kovasti ja informanttini oli ottanut siitä opikseen. Tällaiset tapaukset 

eivät ole ilmeisesti harvinaisia, koska lapset sanovat sen, mitä ovat kotona ja 

seurakunnassa oppineet. Kirsti Kirjavainen kertoi, että aikuisetkin kristityt saattavat 

itsensä välillä hankaluuksiin hyökkäämällä kiivaasti toisten uskomuksia vastaan ja 

esimerkiksi eräässä järjestössä jotkut kristityt alaiset olivat kovasti vastustaneet uuden 

hindulaisen johtajan arvovaltaa (entinen johtaja oli siis kristitty). Näin 40-vuotias 

informanttini olikin yrittänyt opettaa omalle tyttärelleen, miten puhutaan omasta uskosta 

ja samalla vältetään konflikteja eikä motita toisten uskoa. 

TEACH Ministry järjestää ohjelmaa välillä myös muille kuin kristityille ja kysyin siitä, 

mitä muutoksia ohjelmiin tehdään ja miten nämä ohjelmat otetaan vastaan. Toimiston 

johtaja selitti, että lapsille pidettävät ohjelmat järjestetään aina jonkin paikallisen 

seurakunnan kautta, oli kyseessä kristitty yleisö tai ei. Paikalliset seurakunnan johtajat 

tietävät, mitä ympäristön ihmiset ajattelevat kristityistä ja minkälaisen ohjelman he 

hyväksyvät. Esimerkiksi joulun aikaan myös muut kuin kristityt pitävät joulun tarinan 

kertovista nukketeatteriesityksistä. Jos TEACH Ministry pitää perhekoulutuksia tai 

lastenohjelmia muille kuin kristityille jätetään niistä useimmiten pois kristinuskoon 

liittyvät viittaukset ja muu kristillinen sisältö. Joskus ei-kristityillekin voi kertoa 
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Raamatun tarinoita, mutta niitä kerrottaessa ei mainita tarinoiden alkuperää eikä puhuta 

Jeesuksesta vain vaan Jumalasta, koska ei-kristityt voivat tulkita sanan tarkoittavan 

omia jumaliaan. 

 

6. Kääntymisen motiiveja 

George R. Saundersin mukaan kääntyminen saattaa riippua vain vähän kääntyjän 

tuonpuoleista maailmaa koskevista huolista ja liittyä enemmänkin kääntyjän maallisiin 

toiveisiin ja odotuksiin. Saundersin mukaan kristinusko voidaan nähdä vaihtoehtona 

toimimattomalle vanhalle järjestelmälle (1988b, 189). Kyselyideni vastauksissa kolme 

vastaajaa kirjoittaa suoraan, että kristinuskossa on hyvää se, että pääsee eroon vanhoista 

ja kalliista uskonnollisista traditiosta. Eräs vastaaja (limbu-mies) mainitsee hyvänä, että 

kristityillä ei ole kastieroja ja kastien väliset avioliitot sallitaan. Hän vastaaja kirjoittaa 

myönteisenä asiana myös sen, että syrjäytyneet ovat tervetulleita kirkkoon. Vanhan 

taakse jättämisen ajatus toistuu myös dalit-miehen vastauksessa, jossa mainitaan, että 

kristityt pääsevät eroon kalliista kulttuurisista ja perinteisistä uskonnollisista menoista. 

Entisistä rajoista eroon pääsemisen ajatus tulee esiin myös gurung-miehen vastauksessa, 

jossa pidetään hyvänä asiana sitä, että kristittyjen ”ei tarvitse seurata niin monia 

traditioita ja rituaaleja, joilla ei vaikuta olevan mitään merkitystä”. Vastauksessa tulee 

esille kristillinen merkityksen tavoittelu, jota monet antropologit ovat tutkineet (ks. 

Engelke ja Tomlinson 2007). 

 

Kristinuskoon kääntymisessä vaikuttaisi siis olevan nepalilaisille hengellisten ja elämän 

parannukseen johtavien muutosten lisäksi tarjolla myös joitakin myönteisiä käytännön 

muutoksia, jos kääntyjä on siinä asemassa, että huonot puolet, eivät ole tärkeämpiä. 

Saundersin mukaan on tapauksia, joissa kääntymistä ei ole tapahtunut ainakin osittain 

siitä syystä, että kristinuskoon kääntyminen ei ole tarjonnut riittävästi käytännön 

hyötyä. (1988b, 187–188.) Saunders keskittyy näissä kääntymisen motiivien 

tulkinnoissaan kristinuskon tuomiin käytännön hyötyihin tai niiden puutteeseen. 

Käytännön toiveet tai pelot ovat varmasti osa kääntymisen prosessia. Esimerkiksi edellä 

esiin tullut kääntymistä vastustava suku saattaa käytännössä estää kääntymisen tai 

ainakin hankaloittaa sitä. 
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Myös Hefner käsittelee kristinuskoon ja yleensä maailmanuskontoihin kääntymisen 

motiiveja ja tuo esille sen, että riippumatta siitä, tukeeko hallinto lähetystyötä vai ei, 

ulkomainen vaikutus paikalliseen yhteisöön voi joka tapauksessa haastaa olemassa 

olevat sosiaaliset rakenteet ja uskonnolliset identiteetit (1993, 24). Näin jopa 

lähetystoiminnan puuttuessa saattaa sosiaalisen ympäristön muuttuminen saada ihmisiä 

etsimään jotakin parempaa ymmärrystä olemassaoloonsa ja elämäänsä oman traditionsa 

ulkopuolelta (mts. 24). Kyseessä on siis maailman ulkoisten muutosten aikaansaama 

tarve etsiä uusia uskonnollisia vastauksia. Hefner muistuttaa, että kääntymisen taustalla 

oleva sosiaalinen ympäristö ei ole pelkästään materiaalinen, vaan siinä vaikuttavat myös 

ihmisten itsetunto, yhteisö ja itseidentifikaatio (mts. 25). Hänen mukaansa 

maailmanuskonnot vetoavat sillä, että ne julistavat totuutta, joka on kaiken yläpuolella, 

mutta Hefner ei jätä huomiotta kääntymisen käytännöllisempiäkään kannustimia ja 

mainitsee, että käytännössä uskonnon julistama totuus saattaa olla vähemmän tärkeä 

kuin uuden uskonnollisen yhteisön jäsenyyden tarjoamat käytännön edut (mts. 9). 

FELM:n henkilöstölle luennon pitänyt kristitty tohtori K.B. Rokaya jakoi kääntymisen 

syyt hengellisiin ja sosiaalisiin. Hänen mukaansa nepalilaiset ovat luonteeltaan hyvin 

uskonnollisia. He pelkäävät pahoja henkiä ja jumaliensa suututtamista sekä etsivät 

totuutta ja pelastusta. Näin tohtori Rokayan mukaan kristinuskon takaama pelastus 

vaikuttaa nepalilaisista houkuttelevalta. Sosiaalisiksi syiksi tohtori Rokaya listasi 

epätasa-arvon ja yhteiskunnallisen syrjinnän kastijärjestelmän perusteella. Näin 

kristinusko on hänen mukaansa houkutteleva daliteille ja naisille. Muita kääntymisen 

syitä ovat hänen mukaansa uhkapeliongelmat ja alkoholismi sekä rituaalien ja uhrien 

taloudellinen taakka. 

Edellisissä teorioissa ja Rokayan jaottelussa kääntymisen motiiveista tulevat esille siis 

kääntymiseen kannustavat materiaaliset, hengelliset ja mahdolliset sosiaaliset hyödyt tai 

toisaalta haitat. Rambo sen sijaan kiinnittää huomiota kääntyjien motiivien 

muuttuvaisuuteen. Hänen mukaansa kääntymisen motiivit vaihtelevat henkilöstä 

toiseen. Motiiveja on monia ja Rambon mukaan ne myös vuorovaikuttavat keskenään ja 

ovat kumulatiivisia. Eri ryhmillä on hänen mukaansa eri normeja sille, mitä katsotaan 

oikeiksi ja vääriksi motiiveiksi ja kuinka monenlaisia motiiveja sallitaan tai 

kannustetaan. Rambon mukaan kääntyjä jalostaa omaa alkuperäistä motivaatiotaan 

ollessaan vuorovaikutuksessa uuden ryhmänsä kanssa. (1993, 140.) Jotta kääntyminen 
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jäisi pysyväksi Rambon mielestä kääntyjän alkuperäisten ja nykyisten motiivien tulee 

lähestyä toisiaan, ja jotta kääntyminen jatkuisi, motiiveja tulee ylläpitää. Hänen 

mukaansa ihminen kääntyy, kun hän katsoo sen olevan omaksi edukseen ja motiiveja 

valitaan, painotetaan, asetetaan tärkeysjärjestykseen ja poistetaan sen mukaan, mitä 

sääntöjä tai oletuksia uudella ryhmällä on uskonnollisesta todistuksesta ja retoriikasta. 

(1993, 140–141.) Kääntyminen ja sen käsittäminen ovat siis Rambon mallissa jatkuvasti 

muokkautuvia prosesseja, joissa eri motiivit ovat myös keskenään vuorovaikutuksessa. 

Sähköpostikyselyni kysymykseen siitä, millaisista ihmisistä tule Nepalissa kristittyjä, 

sain vastaukseksi kääntyjien keskuudessa tavallisiksi käsitettyjä kääntymisen motiiveja. 

Viidessä vastauksessa mainitaan sairaudesta parantuvien kääntyvän usein kristityiksi ja 

kahdessa muussa vastauksessa mainitaan, että sairaista tulee usein kristittyjä. Neljässä 

vastauksessa mainitaan, että köyhistä tulee kristittyjä. Kahdessa vastauksessa mainitaan, 

että kääntyjiä ovat myös ihmiset, jotka ovat olleet demonien vaikutuksen alla. Yhdessä 

vastauksessa tulee esille, että kääntymiseen saattaa johtaa myös ulkomaille töihin 

meneminen tai joissain tapauksissa evankelistiseen kokoontumiseen osallistuminen. 

Kysyin sähköpostikyselyssäni myös, miksi vastaajista itsestään tuli kristittyjä. 

Kääntymisen syihin jotkut vastasivat melko tarkasti kuvaillen kääntymiseen johtaneita 

tapahtumia, kun taas toiset vastasivat yksinkertaisesti, että kääntyvät ”koska Jeesus 

Kristus on pelastaja”. Muita suosittuja syitä olivat onnellisuuden saavuttaminen, rauha 

ja Jeesuksen jumaluuden ymmärtäminen. Tässä tulee esille siis kristityksi kääntymiselle 

annettavia hengellisiä syitä sellaisina kuin ne kirkoissa kuvataan.  Ne neljä vastaajaa, 

joilla oli ennen kääntymistään kielteinen tai torjuva asenne kristinuskoon, vastasivat 

syikseen edellisen elämäntavan ikävyyksien unohtamisen, todellisen rauhan ja onnen 

saavuttamisen, rukoilemisen tuottaman onnen ja Jeesuksen jumaluuden Krishnaan ja 

Buddhaan verrattuna) ymmärtämisen.  

Brahmaanien kastiin kuuluvan hindupapin poika vastaa kääntyneensä kristinuskoon 15-

vuotiaana. Hän kirjoittaa olleensa kääntymistään ennen aktiivisesti mukana esi-isiensä 

hindulaisessa uskossa, mutta hän ei ollut varma tekemisistään eikä onnellinen 

toimistaan ilman tietoa. Näin hän alkoi etsiä ”todellista pelastajaa”. Hän kirjoittaa, että 

ei tiennyt mitään kristityistä ja oppi kristinuskosta kirjoista sekä käydessään 

opiskelijoiden leirillä. Tämä prosessi ”lukea ja ymmärtää Kristuksesta ja pelastuksesta” 

kesti vastaajan mukaan lähes kolme vuotta ja lopulta hän kirjoittaa tietäneensä, että 
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Jeesus on ainoa pelastaja ja hyväksyneensä hänet henkilökohtaisena Herranaan ja 

Vapahtajanaan. 

Kristityksi 25-vuotiaana kääntynyt daliteihin kuuluva mies kirjoittaa, että tunsi ”rauhaa 

Kristuksessa” ja sai ”vastauksia kysymyksiin meidän käytännön elämästämme”. Ennen 

kääntymistään hän oli ajatellut kristityistä, että nämä levittävät uskoaan ja saavat rahaa. 

Eräs 40-vuotias informanttini kertoi kuulleensa evankeliumin ja tunteneensa 

evankeliumin olevan se, mitä hän oli etsinyt. Naisen vanhemmat eivät ole kristittyjä, 

mutta vastaaja kääntyi kristinuskoon opiskelijoita tavoittavan lähetystyön seurauksena 

20-vuotiaana. Hän kertoo buddhalaisten vanhempiensa reaktiosta näin: 

Alussa meillä oli ongelmia. Vanhempani eivät antaneet minun asua luonaan, kun minusta 

tuli kristitty. Asuin yhden tai kahden pastorin luona. Kun me menimme naimisiin, he 

näkivät elämäntapamme ja soittivat meille ja nyt me olemme okei. He pitävät nyt 

kristityistä. 

Perheellä on suuri vaikutus muutamien vastaajien kääntymiseen sekä puolesta että 

vastaan. Yhden vastaajan isä parantui sairaudestaan, jonka jälkeen vastaaja kertoi 

tietäneensä, että Jeesus on ainoa todellinen Jumala ja tulleensa kristityksi 18-vuotiaana. 

Hänen koko perheensä on nykyään kristitty. Isän sairaus on tärkeässä osassa myös 

toisen vastaajan kääntymiskertomuksessa. Neljä vuotta sitten 30-vuotiaana kristityksi 

kääntynyt thakali-mies kirjoittaa, että hänen USA:ssa työskentelevä isänsä oli alkanut 

käydä kirkossa ennen kuolemaansa. Hänellä oli siellä kristittyjä ystäviä, jotka 

kirjoittivat isän perheelle Nepaliin isän viimeisistä hetkistä sairaalassa. Isän perhe 

Nepalissa ei ollut tätä ennen tiennyt isän käyneen kirkossa ja sai sen selville vasta 

USA:n ystävien lähettämästä kirjeestä. Vastaaja itse oli siihen aikaan opiskelemassa ja 

tuli uteliaaksi siitä, millaista kirkossa on. Näin hän etsi Kathmandusta kirkon ja tuli 

kristityksi, vaikka hänen perheensä ei ole kristitty. Kolmas vastaaja kirjoittaa, että 

”Vanhemman veljeni esimerkillisen elämän takia, inspiroiduin seuraamaan Kristusta.” 

Hän kääntyi 14–15 vuoden iässä ja nykyään myös hänen perheensä on kristitty. 

 

6.1 Kääntymisen kokemus – kristilliset käsitykset 

Peter van der Veerin mukaan kristinuskoon kääntymisen narratiivit puhuvat usein 

yksilön omasta oivalluksesta ja tarkoituksellisesta muutoksesta. Joissain narratiiveissa 
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mainitaan hänen mukaansa ulkoinen tapahtuma, mutta yleisesti kristinuskoon 

kääntymisen narratiiveissa painotetaan sisäistä kokemusta. Näin kääntymiskertomukset 

seuraavat van der Veerin mukaan usein Paavalin tai Augustuksen kääntymisen malleja. 

(1996, 14–15). Lewis Rambon mukaan taas juutalaisuudessa ja kristinuskossa 

kääntyminen tarkoittaa radikaalia kutsumusta torjua paha ja omaksua suhde Jumalaan 

uskossa (1993, 5). Vaikuttaa siltä, että informanttini ja kyselyihini vastanneet olivat 

hyvin sisäistäneet juutalais-kristillisen kääntymiskäsityksen, koska heidän esittämänsä 

kääntymisen syyt sopivat hyvin tähän malliin. 

Rambo liittää kääntymiseen siis van der Veerin tavoin yksilön oman tahdon 

muutokseen. Rambo mainitsee kutsumuksen muutokseen olevan radikaali, joten 

kristityt odottavat kääntymisestä jotakin suurta muutosta. Rambon mukaan kristillisessä 

lähetystyössä kuitenkin tyypillinen ongelma on, että kääntyjä katsoo kääntymisensä 

olevan vilpitön ja syvällinen, mutta käännyttäjä ei näe sitä tyydyttävänä. Länsimaiset 

lähetystyöntekijät yrittävät löytää mieltämällään tavalla puhtaan kääntyjän, mutta 

heidän kohteensa itse käsittelevät uskoa omissa kategorioissaan eivätkä siis välttämättä 

ollenkaan samalla lailla kuin käännyttäjänsä. (Rambo 1993, 5.) 

Myös Asad käsittelee kristityksi kääntymisen sisältämää muutosta. Hän toteaa, että 

kristityksi tulemisessa ”todellisen tietoisuuden saavuttaminen” on mahdollista 

ainoastaan sen takia, että jumalallinen puoli tekee sen mahdolliseksi. Ihmisten 

järjestämät instituutiot auttavat kääntymisen jumalallista puolta luomalla olosuhteet, 

jotka tarvitaan vääränlaisesta tietoisuudesta vapautumiseen. Näin ihminen vapautuu itse 

väärästä tietoisuudesta, mutta ainoastaan siksi, että jumalallinen tekee sen 

mahdolliseksi. (Asad 1996, 266.) Kristillisessä kääntymisessä katsotaan siis yksilön 

tarvitsevan jumalallista elementtiä, jotta ihmisen kääntyminen tulisi täydelliseksi.  

Jumalallisen elementin osuudesta puhutaan materiaalissani vähemmän. Informanttini 

eivät suoraan sanoneet, että he olisivat kääntyneet, koska Jumala teki sen mahdolliseksi. 

Tämä saattaa silti sisältyä vastauksiin taustaoletuksena siitä, että kaikki tapahtuu 

Jumalan tahdoista. Ääneen tätä ei kuitenkaan sanottu eikä kukaan sähköpostikyselyyni 

vastannut kirjoittanut suoraan, että Jumala olisi tehnyt heidän kääntymisensä 

mahdolliseksi. 
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6.2 Kääntymisen narratiiveista 

Asad viittaa kääntymisen muuttuviin määritelmiin, jotka saattavat johtaa sekaannuksiin 

sanan, konseptin ja käytännön välillä. Hän ehdottaa, että sekaannusten välttämiseksi 

kannattaisi sanoa kääntymisen tutkimisessa tutkittavan itse asiassa narratiiveja, joiden 

avulla ihmiset ymmärtävät ja kuvaavat suuria muutoksia elämänsä merkityksessä. 

Joskus näissä narratiiveissa puhutaan jumalallisesta väliintulosta ja joskus taas 

käsitellään sekulaaria teologiaa. (Asad 1996, 266.) Narratiiveista puhuttaessa kannattaa 

muistaa, että niitäkään ei rakenneta tyhjiössä, vaan kääntymiseen vaikuttava sosiaalinen, 

kulttuurinen ja uskonnollinen ympäristö vaikuttavat narratiivien kehitykseen.  

Thomas Robbins tuo kääntymistutkimuksien esittelyssään esille sen, että alalla on 

herättänyt erimielisyyttä se, miten kääntyjien omiin kääntymiskertomuksiin pitäisi 

suhtautua tiedon lähteinä. Kääntyjien omia kertomuksia on Robbinsin mukaan sanottu 

retrospektiivisiksi, sosiaalisesti rakennetuiksi ja niiden on katsottu riippuvan kertomisen 

ajankohdasta. (Robbins 1988, 66.) Esimerkiksi Mary Ann Reidheadin ja Van A. 

Reidheadin tutkimuksessa Jehovan todistajasta benediktiininunnaksi kääntyneestä 

naisesta, he kuvaavat kääntyjän koko ajan kehittyvää tulkintaa alkuperäisestä 

kääntymistapahtumastaan (2003). Rambo mainitsee, että jo aivan tavallinen elämä 

voidaan nähdä hienovaraisena prosessissa, jossa ihminen järjestelee elämänkertaansa 

uudelleen, mutta uskonnollisessa kääntymisessä on usein joko suora tai sanaton 

vaatimus ”tulkita elämänsä uudelleen, saavuttaa uusi visio sen merkityksestä uusien 

metaforien, mielikuvien ja tarinoiden avulla”. Rambon mukaan varsinkin sosiologit ovat 

tutkineet ahkerasti tätä ”elämänkerrallista rekonstruktiota”. (1993, 138.) Olen Rambon 

kanssa yhtä mieltä siitä, että koko elämä on prosessi, jossa ihminen tulkitsee 

menneisyyttään uudelleen sen valossa, millainen hänen nykytilanteensa on ja tämä on 

varmasti totta myös kääntymiskertomuksissa. 

Edellä esittämäni kääntymiskertomukset vaikuttivat minusta luonteeltaan melko 

toteavilta. Ensin tapahtui näin, sitten näin ja sitten minusta tuli kristitty. Ehkä 

lisäkysymyksillä olisin saanut lisää kuvailua, mutta halusin antaa informanttieni kertoa 

kääntymisestään siten, kuin he itse katsoivat hyväksi. Tässä vaikuttaa myös hieman oma 

sisäistämäni ajatustapa uskosta ja kääntymisestä henkilökohtaisina asioina. Kukaan 

informanteistani tai sähköpostikyselyni vastaajista ei kuvaillut minulle hurmoksellista 

taivaallisen totuuden ymmärtämisen hetkeä tai muuta valtavaa hetkessä tapahtuvaa 
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muutosta. He esittivät kääntymisensä sarjana tapahtumia, jotka johtivat heidät 

kontaktiin kristittyjen tai kristinuskon sanoman kanssa ja tämän jälkeen he ilmoittavat 

tulleensa kristityiksi. Esimerkiksi buddhalaisesta kodistaan ulos suljettu nainen kertoi 

kääntymisensä aluksi tuomien hankaluuksien jälkeen tarinallaan olleen onnellisen 

lopun, kun hänen ja hänen aviomiehensä hyvä kristillinen elämäntapa oli saanut hänen 

vanhempansa hyväksymään heidät ja jopa oppimaan pitämään kristityistä.  

Toinen informanttini oli vasta yksivuotias pikkutyttö, kun hänen vanhempansa 

kääntyivät ja hän kertoo heidän kääntymisestään näin: 

Vanhempani kertoivat, että paha henki käytti heitä. Kun isäni näki minut hän sanoi ”Minä 

tapan tämän, minä tapan tämän.” Hän vei minut puistoon ja kokosi ihmiset ja sanoi 

tappavansa. Ja kun vanhempani näkivät toisensa he tappelivat paljon ja isäni laittoi 

sormensa pistorasiaan tehdäkseen itsemurhan niin ja se oli kaikki pahaa [henkeä].. Niin 

he menivät eri sairaaloihin, mutta eivät voineet parantua sillä lailla. Ja lopulta yksi 

opettajista vain kertoi evankeliumista isälleni ja hän hyväksyi Kristuksen ja sitten 

nähdään heidän elämänsä muutokset. 

Tässä on siis kyseessä lapsena vanhemmilta opittu kääntymiskertomus, jolla nämä ovat 

opettaneet tyttärelleen omista vaikeuksistaan ja siitä, kuinka kristinuskoon kääntyminen 

käänsi heidän elämänsä suunnan kohti parempaa. Kääntymiskertomukset eivät siis ole 

vain yksilön henkilökohtaisia yksityisiä asioita, vaan niitä opetetaan myös seuraavalle 

sukupolvelle ja jaetaan toisille kristityille. Näissä esittämissäni kääntymiskertomuksissa 

kuvattiin molemmissa onnellinen loppu, koska kääntyjät katsoivat tehneensä oikean 

valinnan eikä materiaalissani tullut esille kääntymiskertomuksia, joissa kääntyjä olisi 

valitellut uutta tilaansa. Hankaluuksista kyllä kerrottiin, mutta kukaan ei kertonut 

minulle katuvansa valintaansa. Tähän on voinut vaikuttaa se, että olin napalilaisille itse 

ulkomainen kristitty ja siksi minulle ei ehkä ensimmäiseksi kerrottaisi suurista 

epäilyksistä kääntymisen onnistumisesta. 

 

7. Kääntyminen ja identiteetti 

Hefnerin mukaan uskonnollisen kääntymisen tarpeellisin osa on muutos 

itseidentifikaatiossa ja tähän muutokseen johtaa uusien ja paremmiksi, sopivammiksi, 
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hyödyllisemmiksi tai todemmiksi katsottujen uskomuksien tai uskonnollisten toimien 

vähintään nimellinen hyväksyntä. Tärkeintä ei siis olekaan syvällinen ja 

järjestelmällinen omien uskomusten uudelleenorganisointi, vaan kääntymisessä 

ensisijaista on itsensä määrittelyn uudistaminen. (Hefner 1993, 17.) Kristityksi 

kääntynyt määrittelee itsensä kristittynä ja muslimi muslimina. Ajatusmaailma saattaa 

nepalilaisilla kristityksi kääntyneillä sisältää vielä esimerkiksi kastijärjestelmään ja 

hindulaisuuteen kuuluvia ajatuksia saastaisesta ja puhtaasta, mutta kääntyjä ei enää 

katso olevansa hindu tai buddhalainen, vaan kristitty. 

Hefnerin mukaan kääntymiseen liittyy aina uuden moraalisen auktoriteetin 

tunnustaminen ja lisäksi kääntyjän uusi tai uudistettu sosiaalinen identiteetti (mts. 17). 

Nepalissa haastattelemani ja sähköpostikyselyyni vastanneet ihmiset olivat joko olleet 

lapsuudestaan kristittyjä tai kääntyneet kristityiksi nuorina tai aikuisina. Kaikki eivät 

siis täytä kääntyjän määritelmiä, mutta kaikki näistä kristityistä kuuluvat kasvaviin 

kirkkoihin, joiden seurakuntalaisista suurin osa on kristityksi kääntyneitä. Kristittyjen 

määrä on lisääntynyt Nepalissa niin nopeasti, että väistämättä kirkot ovat täynnä 

kristityksi kääntyneitä hinduja (ja buddhalaisia). Informanteillani on kaikilla uusi 

kristillinen identiteetti, joka on nepalilaisten keskuudessa vielä harvinainen ja jonka 

muovautumiseen vaikuttaa sekä ulkopuolinen hinduyhteiskunta että 

lähetystyöntekijöiltä ja muilta kirkoilta suoraan etsitty kristillisen elämäntavan malli.  

Kirkot ovat saaneet alkunsa lähetystyön seurauksena, joten eri maista ja eri taustoista 

tulevat lähetit ovat vaikuttaneet niiden kehityssuuntaan ja ovat yhä läsnä, vaikka 

toiminta onkin siirtynyt nepalilaisten itsensä vetämäksi. Kuten edellä mainitsin, 

informanttini puhuivat haastatteluissa siitä, millaista kristinuskoa he haluavat 

pyhäkoululaisille opettaa ja millaista kristillistä mallia he haluavat lapsien seuraavan, 

jotta nämä elää mahdollisimman hyvää kristillistä elämää. Tähän informanttini hakevat 

opetusta niin Raamatusta suoraan kuin myös valmiista opetusmateriaaleista, joita he 

ovat tilanneet ulkomailta. 

Kääntyjän identiteetti saa Hefnerin mukaan uuden lähteen, joka ei välttämättä korvaa 

vanhoja, mutta kuitenkin uudistaa sitä, miten kääntyjä määrittelee itsensä (1993, 17). 

Hänen liittää kääntymisen identiteetin kehittämisen prosessiin, jota kutsutaan 

viiteryhmän muodostamiseksi (mts. 25). Informanttieni kertoman perusteella vaikuttaa 

siltä, että nepalilaiset kristityt määrittelevät uutta kristillistä identiteettiään yhdessä. 
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Tarkoituksena on erottua ympäröivistä hinduista kristittyinä ja toimia kristillisten 

arvojen mukaan oikein, mutta toisaalta myös elää rauhassa hindujen kanssa rinnakkain 

ja osoittaa heille, että nepalilaiset kristityt eivät ole ulkomaalaisia agentteja, vaan hyviä 

nepalilaisia ihmisiä.  

Kyselyni vastauksissa näkyy välillä närkästys siitä, että monet nepalilaiset ymmärtävät 

väärin kristittyjä tai ajattelevat kristinuskon olevan vain ulkomaalainen uskonto ja 

monissa vastauksissa tuli esiin halu näyttää muille nepalilaisille, miten hyviä ihmisiä 

kristityt voivat olla. Minulle kerrottiin myös Nepalissa, että nepalikristityt eivät katso 

hyvällä länsimaisten ihmisten tupakoimista ja alkoholinkäyttöä, koska nämä eivät 

edusta kristittyjä hyvin ja luovat nepalilaisille hinduille paheellista kuvaa kristityistä. 

Tapaamani nepalilaiset kristityt pyrkivät juuri puhtailla ja hyveellisillä elämäntavoilla 

osoittamaan, että he ovat hyviä ihmisiä, jotka pyrkivät elämään hyvää kristillistä 

elämää. Siihen eivät kuulu esimerkiksi rastat, lävistykset tai tatuoinnit.  

Nepalin kristityt yrittävät erottua muista edukseen elämäntavoillaan. Toiset 

informanttini vaikuttivat tässä suhteessa tarkemmilta kuin toiset. Nepalilaiset kristityt 

paheksuvat yleensä sekä alkoholin käyttöä että tupakointia. Ehtoollisviinikin oli 

kirkoissa alkoholitonta. FELM:n työntekijät selittivät tällaisen tiukan kieltäytymisen 

johtuvan siitä, että Nepalin kirkko on vielä niin nuori ja yrittää kovasti erottua 

ympäröivistä hinduista. Kristillisissä tilaisuuksissa pidettävissä puheissa minulle nousi 

kantavana teemana esille tottelevaisuus ja kunnioitus. Lapsia opetettiin tottelemaan 

vanhempiaan ja Jumalaa. Myös Laksmipurin kristillisessä konferenssissa korostettiin 

Jumalan tottelemista. Siellä käytiin läpi Joosuan kirjaa ja korostettiin sitä, kuinka Joosua 

totteli Jumalaa ja sen takia menestyi. Toisaalta kristinuskoon kääntyminen saattaa usein 

johtaa vanhempien uhmaamiseen ja sitä kautta kotoa karkottamiseen. Joissain 

tapauksissa minulle kerrottiin, että vanhemmat saattavat esimerkiksi pakottaa kristityksi 

kääntyneen lapsensa menemään naimisiin hindun kanssa. Kristittyjen opettaman 

tottelevaisuuden ja heidän kannattamansa kääntymisen välillä saattaa siis usein olla 

ristiriita.  

Myös pyhäkouluissa opetetaan kristityille jo lapsesta alkaen kristittyjen käsitysten 

mukaista hyvää elämää. Kahden informanttini haastatteluissa tuli vahvasti esiin se, että 

pyhäkoulussa on tarkoitus saada lapset rakastamaan Jumalaa ja tämän rakkauden kautta 

heidät sitten johdetaan hyvään elämään. Syynä erilaisten paheiden välttämiselle on se, 
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että se on toimintaa, joka ei ole Jumalan mielen mukaista ja toki lapsi, joka rakastaa 

Jumalaa haluaa myös tehdä kaikkensa toimiakseen Jumalan toivomusten mukaan. 

TEACH Ministry piti lapsille erilaisia tilaisuuksia (Children Program). Olin läsnä 

eräässä suunnittelutilaisuudessa, kun mietittiin keinoja, joilla lapsille opetettaisiin 

tulevassa tilaisuudessa, että heidän tulee totella vanhempiaan ja selvittää heille, että 

Jumala haluaa lasten tottelevan vanhempiaan. Opetuksessa suunniteltiin käytettävän 

OBEY-laulua, johon ilmeisesti kuului myös oma laululeikkinsä. Tilaisuudessa oli 

tarkoitus esittää myös nukeilla opettavainen kohtaus nimeltä ”Älä koske tikkunekkua” 

(”Don’t touch the candy cane.”)  

Pyhäkoulussa opetetaan myös Bhaktapurin kirkon pyhäkoulunopettajien mukaan 

kaikenlaista hyvästä kristillisestä elämästä. Lapsia opetetaan rukoilemaan ennen 

ruokailua, käyttäytymään hyvin ja olemaan koskematta alkoholiin ja tupakkaan. Jotkut 

lapsista toki haluavat kokeilla näitä kiellettyjä asioita kasvaessaan, mutta suurin osa 

lapsista pysyy näiden opettajien mukaan poissa pahoilta teiltä. Näin pyhäkouluissa 

rakennetaan kristittyä identiteettiä ja kristityille sopivia toimintatapoja opetetaan toisen 

sukupolven kristityille alusta alkaen. 

Kristityt pyrkivät rakentamaan itsestään kuvaa hyvinä ihmisinä myös erilaisiin 

avustusprojekteihin osallistumalla. Sain itse FELM:n tukemissa kehityskohteissa 

vieraillessani sen kuvan, että siellä työskentelevät kristityt haluavat yhteisöjen hyväksi 

tekemällään työllä luoda muille nepalilaisille kuvaa kristityistä ihmisinä, jotka tekevät 

hyvää. Eräässä tapauksessa minulle kerrottiin, että kyseessä oli aivan kirjaimellisesti 

siltojen rakentaminen. Kristittyjä on varmasti kaikenlaisissa töissä ja asemissa 

Nepalissa, mutta niillä, jotka hakeutuvat yhteiskunnan ja ihmisten olojen parantamiseen 

tähtääviin töihin, on todennäköisesti tämä sama motivaatio luoda kristityistä myönteistä 

kuvaa niille, joita he pyrkivät auttamaan. TEACH Ministryssä työskennellessäni 

minulle jäi myös kuva siitä, että ollessaan tekemisissä muiden kuin kristittyjen kanssa 

esimerkiksi koulutuksia pitäessään, TEACH Ministryn työntekijät halusivat osaltaan 

luoda kuvaa kristityistä hyvinä ja avuliaina ihmisinä, jotka omalla esimerkillään 

edistävät päihteetöntä, kunniallista ja muuten hyvää elämää. He pitävät hyvästä perhe-

elämästä myös koulutuksia, joita pidetään tilauksesta myös muille kuin kristityille. 

Rebecca Sachs Norris keskittyy tutkimuksessaan kääntyjissä itsessään tapahtuvaan 

muutokseen. Norrisin mukaan kääntyminen ei ole vain yhden ideoiden joukon 
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omaksumista, vaan kääntyjän ruumiillistamasta maailmankatsomuksesta ja identiteetistä 

toiseen maailmankatsomukseen ja identiteettiin siirtymistä. Kääntyjät ymmärtävät 

kuitenkin Norrisin mukaan uuden uskontonsa symbolismin ja kielen ensin alkuperäisen 

kielensä ja maailmankatsomuksensa kautta. (Norris 2003, 171.) Tämä vaikuttaa 

järkevältä ajattelutavalta varsinkin, kun otetaan huomioon, miten paljon eri 

kulttuureihin sisältyvät tavat hahmottaa maailmaa voivat todella erota toisistaan ja 

sisältää perustavasti erilaisia oletuksia vaikkapa todellisuuden luonteesta tai yksilön ja 

kokonaisuuden suhteesta. Minusta ei ole järkevää olettaa, että kääntyjä uuteen 

uskontoon sitoutuessaan siirtyisi välittömästi yhdestä maailman ymmärtämisen tavasta 

toiseen. Uuden identiteetin muodostumiseen ja uuden maailmankatsomuksen 

omaksumiseen tarvitaan aikaa, mikäli se voi koskaan tapahtuakaan täydellisesti. 

George Saunders on kirjoittaa, että suurelle osalle maailmaa uuden uskon omaksuminen 

ei välttämättä tarkoita vanhasta luopumista. Uskonnon ”totuus” ei välttämättä merkitse 

paljon, vaan esimerkiksi Jumalan voiman suuruus esi-isien henkiin verrattuna, voi olla 

tärkeämpää. Edellisiin uskomuksiin liittyvä elämäntapa saatetaan hylätä, mutta ei 

uskomuksia itseään. (Saunders 1988b, 181.) .) Myös Hefnerin mukaan kääntyminen ei 

välttämättä järjestä uudelleen kääntyjän koko ymmärrystä maailmasta ja 

olemassaolosta, mutta siihen kuuluu aina uuden moraalisen auktoriteetin tunnustaminen 

ja uusi tai uudistettu sosiaalinen identiteetti. (Hefner 1993, 17.)  

George R. Saundersin mukaan kääntyminen voi saada aikaan identiteetin muutoksen ja 

auttaa tuhoisien tapojen lopettamisessa (1988b, 189). Tästä olen jo esittänyt esimerkkejä 

kääntymiskertomuksia ja kääntymisen syitä käsittelevissä osissa. Kääntyminen voi 

Saundersin mukaan aikaansaada myös sosiaalisten suhteiden uudelleenjärjestelyn 

riippuen siitä, ovatko kääntyjän tuttavat jo kääntyneet. Joskus suhteiden muuttuminen 

on nimenomainen tavoite. (Mts. 192.) Kääntymistä seuraava identiteetin muutos tuo 

Saundersin mukaan näkyviin sen, että kääntyminen on sekä henkilökohtainen että 

julkinen teko (mts. 189). Kääntymiseen vaikuttavat siis sekä ihmisen ympäristö ja 

konteksti että hänen sisäinen tilansa ja ajatuksensa. 

Myös Hefner tuo esiin kääntymiseen ja identiteetin muodostukseen liittyvät laajemmat 

yhteydet. Hefnerin mukaan kääntymistutkimuksessa ei näin pitäisi keskittyä pelkästään 

kääntymisen psykologiaan, vaan paremman kuvan saamiseksi olisi tutkittava myös sitä 

kontekstia, joka kääntyjään vaikuttaa (1993, 28), mitä olekin itse tässä tutkimuksessa 
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pyrkinyt tuomaan esille. Politiikka ja sosiaalietiikka ovat Hefnerin mukaan olennaisia 

osia kääntymisen prosessia, koska ne vaikuttavat yksilön sitoutumiseen omaan 

identiteettiinsä ja tuon sitoumuksen kantamaan moraaliseen painoarvoon. Hefner 

ehdottaa, että kannattaisi tutkia myös kääntymisen psykologisten ja sosio-poliittisten 

puolten vuorovaikutusta. (1993, 28.) Rambo suositteli kääntymisen tutkimisessa 

poikkitieteellistä lähestymistapaa ja seuraavassa esittelenkin Hefnerin esiin tuoman eri 

aloja yhdistävän identiteetin muodostamisen viiteryhmäteorian, jolla voisi osittain tuoda 

esille kääntymisen identiteetinmuodostuksen laajempia yhteyksiä (mts. 25). Teorian 

esittelyn jälkeen pyrin tarkastelemaan omaa aineistoani viiteryhmäteorian valossa. 

 

7.1 Hefner ja viiteryhmäteoria 

Hefnerin mukaan kääntyminen liittyy itse asiassa identiteetin kehittämisen prosessiin, 

jota kutsutaan viiteryhmän muodostamiseksi. Viiteryhmäteoria yhdistää psykologiaa ja 

tiedon sosiologiaa ja painottaa itseidentifikaatiota. Teorian mukaan yksilöt kehittävät 

itselleen elämässään todellisen tai kuvitellun viiteryhmän, joka toimii kiinnekohtana 

heidän tajulleen itsestään ja toisista sekä yksilöin suhteita määrittävistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Yksilöt viittaavat viiteryhmäänsä, kun he arvioivat ihmisiä, tilanteita 

ja elämänsä suunnitelmia. Hefner näkee tarpeellisena tutkia, kuinka yhteiskunnat 

vaikuttavat yksilön oman identiteetin ja hänen sitoumuksiensa kehittymiseen. Hän 

haluaa verrata, kuinka erilaiset sosiaaliset järjestelmät vaikuttavat yksilön moraalin 

perustaan. Yksilöiden suuntautumiset viiteryhmiin saattavat Hefnerin mukaan olla 

moninaisia ja jopa keskenään ristiriidassa ja itseidentifikaation dynamiikassa onkin näin 

sekä käytännöllinen että moraalinen puoli. (Hefner 1993, 25.) Viiteryhmäteorian 

mukaan ei voi olettaa, että yksilön viiteryhmä on välttämättä juuri se sosiaalinen ryhmä, 

jonka jäsen yksilö on jokapäiväisessä elämässä. Jotkut vieraantuvat omasta yhteisöstään 

ja etsivät vaihtoehtoisia viiteryhmiä esimerkiksi mielikuvituksestaan tai muuten oman 

yhteisönsä ulkopuolelta. (Mts. 26.) 

Viiteryhmäteoriassa yksilön identiteetti ei ole täysin sisäinen eikä täysin sosiaalisesti 

määritetty. Sen mukaan identiteetti kehittyy jatkuvista sosiaalis-psykologisista 

vuorovaikutuksista. (Mts. 26.) Tässä vaikuttaisi minusta olevan paljon samanaista 

ajattelua kuin Rambon esittämän moniulotteisen kääntymisen kontekstin eri puolien 
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dynaamisen vuorovaikutuksen teoriassa. Myös Hefner on sitä mieltä, että kääntymiselle 

löytyy monia syitä eikä sitä voi selittää vain yhdellä. Tämä monisyisyys johtuu hänen 

mukaansa siitä, että uskonto sosiaalisena ilmiönä rakentuu sekä yksilöiden ideoista ja 

tavoitteista että toisaalta tilanteista ja instituutioista, jotka säätelevät ihmisten maailmaa 

myös heidän tietoisuutensa ulkopuolella. (Hefner 1993, 27.) 

Tässä tutkimuksessa olen tuonut esiin sitä yhteiskuntaa ja historiallista tilannetta, joka 

muodostaa taustan nepalilaisten kristittyjen kääntymiselle. Kathmandun laaksossa 

kääntyjien identiteetti ja viiteryhmät ovat muodostuneet hindulaisuuden dominoimassa 

ympäristössä, jossa kastiajattelu on edelleen tärkeää avioliittojen solmimisessa ja 

puhtauden käsityksissä, vaikka haastattelemani pastorin mukaan kastiajattelun merkitys 

onkin osittain vähenemässä kaupungeissa. David N. Gellnerin (2007) mukaan Nepalissa 

on kuitenkin edelleen täysin luonnollinen asia, että kaikki ihmiset kuuluvat johonkin 

kastiin tai etniseen ryhmään, jotka voi vielä useimmiten päätellä heidän sukunimistään. 

Gellnerin mukaan jotkut alempiin kasteihin kuuluva saattavat kuitenkin uskotella muille 

kuuluvansa korkeampaan kastiin (mts.). Tässä tapauksessa henkilö hylkää siis 

syntymästään saamansa viiteryhmän valitsee sen tilalle itselleen uuden viiteryhmän, 

johon hän haluaa mieluummin liittyä. Kastijärjestelmässä valinta ei toki ole täysin 

yksilöstä itsestään kiinni, sillä yksilön pitäisi periaatteessa aina kuulua siihen kastiin, 

johon hän on syntynyt. 

Nepalilaiset kristityiksi kääntyvät valitsevat itselleen omien psykologisten, hengellisten, 

sosiaalisten ja joskus myös poliittisten syidensä perusteella uuden uskonnollisen 

viiteryhmänsä ja jättävät taakseen hindujen viiteryhmän. Kääntyjät eivät enää ole osa 

hindujen joukkoa, vaan ovat käännyttyään osa kristittyjen joukkoa. Tämän uuden 

kristittyjen viiteryhmän voidaan ajatella ulottuvan myös Nepalin ulkopuolelle ja 

kattavan kaikki maailman kristityt. Kristittyjen yhteys tuli esiin esimerkiksi niissä 

kansainvälisissä jumalanpalveluksissa, joihin Kathmandussa osallistuin. Kristittyjen 

viiteryhmä sulkee oman oppinsa perusteella pois mahdollisen kuulua samanaikaisesti 

muihin uskonnollisiin ryhmiin toisin kuin esimerkiksi tantrinen buddhalaisuus, johon 

saatetaan sekoittaa erilaisia hindulaisen palvomisen muotoja. Kristillisistä opeista 

huolimatta kristittyjenkin keskuudessa esiintyvän kastiajattelun sitkeys kertoo kuitenkin 

siitä, oman kastin tai etnisen viiteryhmän olemassaolo ja jäsenyys merkitsevät 
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kääntyjille vielä paljon heidän kääntymisensä jälkeenkin ja ympäröivän kulttuurin 

arvoista ei ole helppo luopua. 

Kääntyjille selvän eron tekeminen ympäröivään hindukulttuuriin voi kuitenkin olla jopa 

tärkeämpää kuin toisen sukupolven kristityille. Informanttieni mukaan jotkut kääntyjät 

ovat todella tiukkoja tässä rajan vedossa ja nimittävät esimerkiksi hindujen jumalia 

saatanoiksi. Patanin kirkon pastorin mukaan kääntyjät ovat usein todella vahvoja 

uskossaan ja toisen sukupolven kristityillä ei ole samanlaista voimaa uskossaan. 

Toisaalta jotkut kääntyjät taas jatkavat informanttieni mukaan vanhoja perinteitään ja 

osallistuvat esimerkiksi vanhempien painostuksesta hindulaisiin uskonnollisiin juhliin. 

Tässäkin yksi informanttini mainitsi, että myös hindujuhlissa kristityt voivat kertoa 

omasta uskostaan, joten juhliin voi myös siksi kannattaa mennä. Kääntymisprosessissa 

tapahtuva muutoksen laatu vaikuttaisi tässäkin tapauksessa riippuvan henkilöstä 

itsestään sekä hänen ympäristöstään. 

Vaikuttaa toisaalta siltä, että vanhasta luopuminen on joillekin kääntyjille hyvä ja 

tavoiteltava asia. Kysyin sähköpostikyselyssäni Nepalissa kristittynä olemisen hyvistä 

puolista ja kuten olen jo maininnut kolmessa vastauksessa tulee esiin se, että entiset 

traditiot voi olla hyvä korvata uusilla. Näin kääntyjät voivat kokea uuden ryhmänsä 

entistä parempana, mikä on auttanut vanhasta ryhmästä luopumisessa. Tähän liittyvät 

myös ne psykologiset syyt, jotka ovat saaneet kääntyjän vakuuttuneeksi uuden uskon 

totuudesta. Tämä on erityisen tärkeää kristinuskoon kääntymisessä, koska varsinkin 

helluntailais- ja babtistipohjaisissa suunnissa oma valinta on niin tärkeässä osassa 

kristityksi tulemista. 

 

7.2 Uskonnolliset juhlat viiteryhmien esiintuojina 

Kääntyjän oma uuteen kristittyyn viiteryhmään kuuluminen näkyy erittäin selvästi 

esimerkiksi uskonnollisissa juhlatilaisuuksissa. Sain Nepalissa ollessani kutsun kaksiin 

kristittyihin häihin. Ensimmäisissä häissä en tuntenut hääparin kumpaakaan osapuolta, 

koska olin saanut kutsun yhtenä TEACH Ministryn jäsenistä. Sulhanen oli TEACH 

Ministryssä työskentelevän miehen hyvä ystävä ja oli kutsunut koko toimiston väen 

häihinsä. Vaatimattoman näköisen kirkon portille oli laitettu juhlavia oransseja ja 

punaisia kukkakoristuksia. Saavuimme kirkkoon liian aikaisin, joten minulla oli hyvää 
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aikaa huomioida yläkerrassa olevan kirkkosalin kattoon ja seiniin kiinnitettyjä 

värikkäitä paperikoristeita ja muiden naisten juhlavia sareja ja miesten länsimaisia 

pukuja. Minä ja kaksi muuta FELM:n vapaaehtoista työntekijää emme tunteneet 

hääparia, jäimme pitkulaisen muotoisen kirkkosalin takaosaan ja istuimme salin lattialle 

levitetyille värikkäille matoille. Kuten muutenkin nepalilaisissa kirkoissa on tapana, 

seurueemme miehet menivät istumaan kirkkosalin oikeaan laitaan ja naiset vasempaan 

laitaan. Lopulta näimme hääparin. Sulhasella oli harmaa puku, ja morsian oli 

pukeutunut valkoiseen hienoon sariin ja valkoiseen huntuun. Morsiamella oli 

hindulaisten häiden tapaan surullinen ilme, mutta sulhanen hymyili hieman.  

Itse hääpari ei kuitenkaan vaikuttanut minusta lopulta olevan vihkimistoimituksen 

päähenkilöitä, vaan suurimman osan aikaa vei tummaan pukuun pukeutunut pappi, joka 

piti todella pitkän ja perusteellisen saarnan. Saarna ja koko toimitus olivat nepaliksi, 

mutta lähelläni istuvat toisen kristityn järjestön työntekijät selostivat minulle, mitä 

tapahtui. Saarnassa käsiteltiin heidän mukaansa hyvin perusteellisesti Raamatun tarinaa 

Aatamista ja Eevasta asti ja kerrottiin Raamatun opettavan että, vaimon tulee 

kunnioittaa miestään. Minulle kerrottiin, että tällaiset pitkät ja perusteelliset saarnat ovat 

ilmeisesti kristillisissä häissä hyvin tavallista, koska nepalilaiset kristityt näkevät häät 

hyvänä tilaisuutena kertoa kristinuskosta myös häihin osallistuville ei-kristityille 

sukulaisilleen.  

Minulle kerrottiin myös siitä, että hindut eivät välttämättä jaksa kirkossa istua ja 

kuunnella, vaan liikkuvat välillä kirkkosaliin ja salista pois, koska niin voi tehdä heidän 

uskonnollisissa tapahtumissaan. Huomasin itsekin, että väen määrä kirkossa vaihteli 

hieman ja ovella oli välillä liikehdintää. Minulle kerrottiin, että morsian on kristitystä 

perheestä, mutta sulhanen on korkeakastisen hinduperheensä ainoa kristitty. Hänen 

vanhempansa eivät ilmeisesti tulleet häihin, mutta minulle kerrottiin, että he olivat silti 

antaneet pojalleen arvokkaan häälahjan ja tukivat häntä taloudellisesti. Noin kaksi tuntia 

kestäneen hääseremonian jälkeen pari oli viimein vihitty, sormus oli sormessa ja oli 

valokuvien ottamisen aika. Hääväki siirtyi lopuksi kirkon pihalle pystytetyn sini-puna-

valkoisen katoksen luo syömään juhla-ateriaa. Sen suurempia ohjelmia ei ollut ja väki 

lähti syötyään pikkuhiljaa kotiin. 

Toisissa häissä sulhanen oli yksi informanteistani, mutta morsiamen olemassa olosta en 

ollut tiennyt kuin pari viikkoa ennen häitä, jolloin koko toimiston väki sai hääkutsun. 
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Näissä häissä valkopukuisen morsiamen ilme oli hyvin iloinen kontrastina edellisiin 

häihin. Minulle kerrottiin, että hän oli itse huolehtinut kirkon koristelusta. TEACH 

Ministryn väki saapui häihin hieman myöhässä, joten saavuimme kesken saarnaa. Se oli 

selvästi näissäkin häissä hyvin tärkeässä osassa. Minulle kerrottiin nepalilaisten 

kristittyjen haluavan, että häissä pääosassa on Jumala eikä hääpari. Vihkimisen ja 

valokuvien jälkeen näissäkin häissä tarjottiin kirkon ulkopuolella vieraille ruokaa ja 

sitten oli aika lähteä kotiin. Häälahjaksi annoin molemmissa häissä rahaa, koska näin oli 

tapana. 

Korostetun uskonnollisissa häissä nepalilaiset kristityt siis näyttävät häihin 

mahdollisesti osallistuville ei-kristityille sukulaisilleen ja tuttavilleen omaa kristillistä 

identiteettiään. Heidän viiteryhmänään ovat muut kristityt, joille papin saarnaama 

sanoma on heidän oman uskonsa mukainen. Hindulaisten häiden monipuolisista 

seremonioista tehdään eroa korostamalla tilaisuuden kristillisyyttä ja juhlimalla 

hillitysti. Häiden paikka on kristityillä kirkko erona muihin ryhmiin ja vihkimisen 

jälkeen kummissakaan häissä ei siirrytty muualle juhlimaan, vaan kristityt pysyivät 

kirkolla. Myös morsiamen puvun valkoinen väri on kristillisistä kulttuureista tuttu 

puhtauden symboli, ja valkoista pukua käyttämällä morsiamet erottautuvat punaiseen 

pukeutuneista hindumorsiamista 

Eroa hinduihin tehdään myös sillä, että Nepalin kristityt juhlivat näkyvästi omia 

kristillisiä juhliaan kuten joulua. Silloin pidetään erilaisia esityksiä ja kierretään 

laulamassa joululauluja. Toisaalta hindulaisiin uskonnollisiin juhliin ei osallistuta. Olin 

itse Nepalissa kun siellä vietettiin dashainia ja tiharia, jotka ovat molemmat suuria 

monipäiväisiä juhlia. Dashainiin liittyvät näyttävänä osana eläinuhrit Durga-

jumalattarelle. Tihariin taas liittyvät laulut ja valot. Molemmissa oli kuitenkin yhtenä 

tärkeänä osana sukulaisten näkeminen ja siunauksen antaminen joko suvun vanhimmilta 

nuoremmille (dashain) tai sisarilta veljille (tihar). Kristityt kuitenkin kieltäytyvät 

ottamasta sukulaisiltaan hindulaisiin näihin siunauksiin liittyviä tika-merkkejä otsaansa 

ja tämä aiheuttaa ymmärrettävästi riitoja sukulaisten kesken.  

Kristittyjen keskuudessa väitellään myös siitä, saako kristitty osallistua juhliin, joissa 

tarjottu liha on uhrattu hindujen jumalille. Näitä erotteluja perustellaan hengellisillä 

syillä, mutta toisaalta kristityt vaikuttavat tekevän samalla eroa entiseen viiteryhmäänsä 

ja rakentavan uutta kristillistä identiteettiään sillä, millaisiin uskonnollisiin menoihin he 
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voivat ja eivät voi osallistua. Tämä teema tuli esiin monissa haastatteluissani, joten se 

on selvästi kääntyjille tärkeä kysymys. Tikaa ei oteta otsaan, mutta esimerkiksi 

hinduystävien juhla-aikaan järjestämille piknikeille saa osallistua. Rajoja ei vaikuttanut 

olevan aina aivan yksinkertaista vetää. Mihin perhejuhliin kääntynyt kristitty voi 

osallistua ja mihin ei? Mikä on kristityille sallittua toimintaa ja mikä ei? Kristittyihin 

perheisiin syntyneille nepalilaisille tämä taas ei ollut valtavan suuri ongelma, koska 

heillä ei ole oman perheensä taholta painetta tehdä näitä valintoja.  

 

8. Kääntymisen seuraukset 

Rambon mukaan kääntymisen seurausten analysoimisessa pitää ottaa huomioon kaksi 

mahdollista ennakko-oletusten lähdettä. Ensinnäkin tarkastelun kohteena olevalla 

uskonnollisella yhteisöllä on oma joukkonsa kriteerejä, joiden perusteella yhteisössä 

arvioidaan kääntymistä, ja nämä pitää artikuloida kokonaisuudessaan mahdollisimman 

selkeästi. Tämä on tärkeää siksi, että kyseessä on uskonnollinen kääntyminen 

uskonnollisen yhteisön ja tradition sisällä. Toiseksi on Rambon mukaan tärkeää 

tunnustaa tutkijan omat ennakko-oletukset ja puolueellisuus. Nämä tulee esittää niin 

selkeästi kuin mahdollista. Rambo toteaa, että ”kaikenlaiset arvioinnit lähtevät liikkeelle 

tietystä perspektiivistä, jossa arvot ja filosofiat ovat läsnä joko avoimesti tai 

piilotetusti”. (1993, 142–144.) 

Rambo kirjoittaa, että kääntymisen vaikutukset määräytyvät osaltaan kääntymisen 

luonteen, keston, intensiteetin ja henkilön tai ryhmän ympäristön reaktiosta 

kääntymiseen (mts. 144–145). Rambo tiivistää kirjassaan haastattelemiensa kääntyjien 

kokemuksia kääntymisen seurauksista. Hän kertoo, että yksi usein esiin tuleva asia on, 

että kääntyjä kokee saaneensa elämälleen tehtävän. (Mts. 160–161). Tämä seikka tulee 

esiin myös minun informanttieni kokemuksissa. Kyselyni toiseksi viimeisessä 

kysymyksessä kysyin, mikä Nepalissa kristittynä olemisessa on hyvää. Neljä henkilöä 

kirjoittaa vastauksissaan, että Nepalissa kristittynä on hyvä jakaa uskoaan muille. 

Vastauksissa käytetään sanamuotoja ”pelastaa Kristuksessa” ja ”saarnata ja laajentaa 

Jumalan valtakuntaa”. Yksi vastaaja kirjoittaa näin:  

Paras asia kristittynä olossa Nepalissa on, että meillä on paljon tilaisuuksia tehdä työtä 

Herralle, koska se on hindulainen maa ja suurin osa ihmisistä ei tiedä Kristuksesta. 
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Toiseksi kristinusko Nepalissa on melko nuori verrattuna toisiin maihin, ja me olemme 

kristittyjä ensimmäisestä sukupolvesta, ja vastuu vaikuttaa tuleviin sukupolviin on 

meidän käsissämme. Lisäksi eläminen kristittynä maassa, jossa enemmistö on hinduja, on 

meille hyvä mahdollisuus elää ja palvella kuin Jeesus. Eikä vain se, meillä on myös 

paljon mahdollisuuksia demonstroida Kristuksen rakkautta palvelemalla köyhiä ja 

tarpeessa olevia ihmisiä Nepalissa, koska se on köyhä maa. 

Toinen vastaaja näkee myös, että kristittynä oleminen Nepalissa on hyvä tilaisuus. Hän 

kirjoittaa näin:  

Se on suuri etuoikeus, samalla haastavaa positiivisella tavalla. Henkilökohtaisesti minä 

ajattelen nepalilaisen yhteiskunnan olevan kokonaisuudessaan hyvin lämmin ja 

ystävällinen kristityille. On tilaisuuksia oppia toistemme uskoista. Itse asiassa tunnen, että 

kristinusko voi auttaa laajentamaan nepalilaista kulttuuria; me laulamme kristillisiä 

hymnejä nepalilaisilla melodioilla, käytämme perinteisiä vaatteita ja tarjoamme 

nepalilaisia aterioita tilaisuuksissamme. 

Edellisistä mielipiteistä poikkeaa rajusti vastaaja, joka ei näe Nepalissa kristittynä 

olemisessa mitään hyvää, koska kristittyjä ei katsota Nepalissa hyvällä. Hänen 

mukaansa kristittyjä pidetään vähemmistönä ja syytetään usein varojen saamisesta 

ulkomailta, mikä ei hänen mukaansa pidä lainkaan paikkaansa. Toisaalta toinen vastaaja 

on sitä mieltä, että kristittynä eläminen on Nepalissa päinvastoin helppoa, koska kristityt 

hyväksytään. Hänen lisäkseen toinenkin vastaaja kirjoittaa, että kristityt hyväksytään. 

Hän vastaaja kirjoittaa, että ”jopa ei-kristityt ihmiset hyväksyvät sen totuuden, että 

kristittyinä meillä on hyvä luonne ja me olemme luotettavia joka suhteessa”. 

Rambo mainitsee kirjassaan, että yksi kääntyjien kokemuksissa usein esiintyvä teema 

on kokemus suhteesta Jumalaan (1993, 160). Tämä on toinen Rambon teema, joka tuli 

esiin myös minun materiaalissani. Yksi vastaa kristittynä olemisen hyvistä puolista, että 

kristityt saavat hengellisen turvan ja toinen kirjoittaa, että hyvä asia on Jumalan antama 

rauha ja lohtu. Kolmas mainitsee myös rauhan ja sen lisäksi kokoontumisen, yhteyden, 

rukoilemisen ja muiden avun hyvinä asioina. Myös Rambo mainitsee kääntyjien 

tuntevan usein kuuluvansa uuteen yhteisöön ja juhlivan tätä. Hänen mukaansa 

kuuluvuuden tunne myös tukee kääntyjän identiteettiä. (Mts. 161.)  

Mainitsemani Rambon listaamat tehtävän, Jumalan yhteyden ja uuden yhteisön teemat 

tulivat esiin myös kääntymisen syistä esittämäni kysymyksen vastauksissa. Rambo 
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listaa kuitenkin myös kolme muuta kääntymiskertomuksissa esiin tulevaa teemaa, joita 

materiaalistani ei juuri löytynyt. (Rambo 1993, 161.) Ensimmäinen näistä on 

syyllisyydentunnosta vapautuminen. Rambo kirjoittaa kääntyjien kokemuksista, joissa 

synnin taakka on nostettu. (Mts. 161.) Kukaan minulle vastanneista ei kuitenkaan 

maininnut mitään ainakaan suoraan tähän viittaavaa, joten oletan, että tämä oli 

vastaajilleni vähemmän tärkeä osa kristityksi tulemista ja kristittynä oloa. Jotkut 

vastaajistani ovat toki saattaneet kokea helpotusta syyllisyydestä, mutta ainakaan se ei 

ollut heille niin tärkeä asia, että se olisi noussut ensimmäiseksi esille. Enemmänkin 

nepalilaisten kristittyjen kanssa puhuessani tuli esiin se, että kristittyjen ei tarvitse pelätä 

pahoja henkiä tai hindujumalien vihaa, koska Jeesus suojelee heitä. Rambo mainitsee, 

että synnintunto on erityisen voimakasta konservatiivisissä kristillisissä kirkoissa (mts. 

161), joten voi olettaa, että hindulaisuudessa syyllisyyttä ei ehkä painoteta samalla 

tavalla kuin noissa Rambon mainitsemissa konservatiivisissa kirkoissa. 

Toinen Rambon mainitsema kääntyjille yleinen kääntymisen seuraus on kokemus 

todellisuuden luonteen ymmärtämisestä ja kolmas seuraus on kokemus syvällisestä 

mullistuksesta itsensä ja koko kosmoksen käsittämisen tavassa (mts. 162). Informanttini 

eivät kertoneet minulle kokeneensa mitään näin mullistavia oivalluksia, mutta toisaalta 

seitsemän kyselyyni vastannutta kertoo kasvaneensa kasvanut vauvasta tai lapsesta asti 

kristityssä perheessä, joten he eivät luultavasti olekaan kokeneet muutosta yhdestä 

maailmankuvasta toiseen. Loput vastaajat ovat voineet tällaisia mullistuksia kokea, 

mutta minulle he eivät niitä kuvailleet.  

Kääntymisen seurauksena Nepalissa on kasvava kristittyjen joukko, joka kasvattaa 

kristittyjen seuraavaa sukupolvea ja määrittelee omaa kristillistä identiteettiään. 

Nepalissa näkemäni ja kuulemani perusteella pyhäkoulut ovat juuri niitä paikkoja, joissa 

kristittyjen edellinen sukupolvi opettaa seuraavalle omia käsityksiään siitä, mitä on hyvä 

kristitty elämä ja miten kristittyjen kuuluisi toimia ja ajatella. Tätä samaa opetetaan 

myös aikuisille kirkoissa jumalanpalveluksissa ja seurakuntalaisten kodeissa 

pidettävissä hartauksissa ja raamattupiireissä. Sain kuvan seurakunnista, jotka 

järjestävät aktiivisesti toimintaa, jotta ne voisivat opettaa jäsenilleen kristillisiä 

ajattelutapoja ja arvoja. Seurakuntalaiset eroavat toki toinen toisistaan, mutta pienet ja 

isot kirkot pyrkivät resurssiensa mukaan mahdollisimman tehokkaasti opettamaan 

kristillistä ajattelun tapaa. 
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8.1 Nepalin kristittyjen tulevaisuudenkuvat 

Kysyin haastatteluissani sitä, mitä pyhäkoulun opettajat itse uskoivat tai ainakin 

toivoivat Nepalin kirkoille tapahtuvan tulevaisuudessa. Moni vastasi, että uskoo 

kristittyjen määrän kasvavan entisestään. TEACH Ministryn toimiston johtaja oli sitä 

mieltä, että Nepalissa pitäisi ottaa oppia siitä, mikä länsimaisissa kirkoissa on tehty 

väärin, jotta kirkot pysyisivät täynnä eivätkä tyhjenisi niin kuin esimerkiksi Suomessa. 

Tässä hän katsoi lasten kasvattamisen olevan avainroolissa. Patanin kirkon pastori puhui 

siitä, kuinka hänen kirkollaan on jo 54 tytärkirkkoa ja kristittyjen määrä kasvaa 

jatkuvasti. Tähän hän mainitsi syyksi sen, että kristityt puhuvat ahkerasti uskostaan 

hindujen ja muiden keskuudessa. Muutama informanttini puhui siitä, kuinka tärkeää on 

se, että kristityt elävät esimerkillistä elämää, jotta he voivat hyvällä esimerkillään 

houkutella muita tutustumaan kristinuskoon ja tulemaan kirkkoon katsomaan, mitä 

siellä tapahtuu. TEACH Ministryn työntekijät olivat yleisesti melko positiivisia sen 

suhteen, että kirkkojen johtajat ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää pyhäkoulutyö on 

kirkon tulevaisuuden kannalta ja näin he myös panostavat siihen toivottavasti entistä 

enemmän. 

Patanin kirkon pastori mainitsi kaksi tärkeää pyhäkoulussa opittavaa asiaa: Jeesuksen 

tunteminen henkilökohtaisesti ja oman uskon jakaminen muille. Pelkän Raamatun 

tunteminen ei riitä, vaan lasten pitää löytää henkilökohtainen yhteys Jeesukseen ja 

toisaalta myös jakaa uskostaan. Hänen mukaansa jokaisen kristityn nepalilaisen tulisi 

jakaa omasta uskostaan muille ja tämä koskee siis myös lapsia. Kysyin 

jatkokysymyksenä joutuvatko lapset sitten koskaan vaikeuksiin julistaessaan uskoaan, 

mutta pastorin mukaan lapset eivät joudu vaikeuksiin, koska he ovat lapsia. Pastorin 

mukaan lapset ovatkin innokkaita pikku evankelistoja. 

Eräs toinen Nepalissa oloni alkuaikoina tapaamani kristitty pastori tiivisti nepalilaisen 

lähetysinnostuksen minusta hyvin. Hän sanoi: ”Doktriinit jakavat meitä, missio yhdistää 

meidät.” (”Doctrines divide us, mission unites us.”) Nepalin nuorissa ja itsenäisissä 

kirkoissa ei hänen mukaansa siis niinkään takerruta yksityiskohtaisiin oman opin 

määrittelyihin, vaan keskitytään kristittyjen tärkeimpien sanomien jakamiseen. 

Lähetyksen ja omasta uskostaan jakamisen tärkeys on tässä tutkimuksessa tullut esille jo 

monta kertaa. Tällaisella käännyttämisinnolla kääntyneet kristityt ja kristityissä kodeissa 

kasvanut nepalikristittyjen vähemmistö osallistuvat aktiivisesti kääntymiselle suotuisien 
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olosuhteiden ja tilanteiden luomiseen. Kääntymisen konteksti ei ole passiivinen 

ympäristö, vaan käännyttäjien ja käännytettävien vuorovaikutus muokkaa sitä koko 

ajan. 

 

9. Johtopäätökset 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut kääntymistä prosessina, jossa on monia toisiinsa 

vaikuttavia osia. Olen nepalilaista aineistoani käsitellessäni kiinnittänyt erityisesti 

huomiota siihen kontekstiin, jossa kääntyminen tapahtuu. Halusin tuoda esille sen, että 

Kathmandussa kääntymiseen vaikuttaa niin historia, poliittinen tilanne, ihmisten 

asenteet, perheiden vastustus tai kannustus sekä se, miten aktiivisesti kristityt pyrkivät 

jakamaan uskostaan ja vakuuttamaan muita kristinuskon hyvistä ominaisuuksista. 

Kääntymisen tutkimuksessa Nepalissa kääntymiseen vaikuttaisi kyselyyni vastanneiden 

ihmisten ja haastattelemieni informanttien kertoman perusteella tärkeää se, että 

enemmistöltään kääntyneistä kristityistä muodostuvat kirkot ovat valtavan aktiivisia 

lähetystyössä ja toimintansa laajentamisessa. Käännyttäminen ei siis ole Kathmandussa 

ainoastaan asia, joka johtaa kääntymiseen, vaan prosessi jatkuu vielä ja kääntyminen 

johtaa usein käännyttämiseen. 

Kääntyminen on prosessi, joka vaikuttaa kääntyjän koko perheeseen. Koska sen 

vaikutukset ovat pitkäkestoisia, kääntymisen vaikutus näkyy myös seuraavassa 

sukupolvessa, mikäli kääntyjän lapset ovat nuoria tai eivät ole vielä syntyneet, kun hän 

valitsee uuden uskontonsa. Kathmandussa pyhäkoulut ovat tärkeässä osassa siinä, miten 

kristittyjen lapsille pyritään välittämään nepalilaisten kirkkojen käsityksiä hyvästä 

elämästä. Kääntyneiden kristittyjen lapset kasvavat kristittyinä hindulaisessa 

ympäristössä ja siksi haastattelemani pyhäkoulunopettajat pitivät työtään tärkeänä 

keinona opettaa heitä uskomaan kristittyjen Jumalaan ja olemaan vahvoja uskossaan. 

Totesin aiemmin Rambon tavoin, että kääntymisen ytimessä on muutos. Näin onkin 

ehkä sopivaa, että näen myös kääntymisen itsensä vaihtelevana ilmiönä, johon 

vaikuttavat monet eri tekijät. Se ei ole yksinomaan psykologinen tai pelkästään 

sosiaalinen eikä pelkästään hengellinen ilmiö. Kääntymisen motiivit voivat aluksi olla 

yhdet ja muovautua kääntymisprosessin aikana toisiksi. Kääntyjä selittää myös itse 

omaa kääntymistarinaansa sillä tavoin, kuin hänen uusi uskonnollinen ryhmänsä 
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määrittelee kääntymisestä puhuttavan. Kääntymiseen voi johtaa dramaattinen 

muutoksen tarve tai vain uteliaisuus uudesta.  

Halusin tutkimuksessani kunnioittaa ihmisten omia kääntymistarinoita ja heidän omia 

kokemuksiaan kääntymisestä. Kääntyminen on sitä, miksi kääntyjä sen itse kokee, 

mutta se ei tapahdu tyhjiössä. Ulkomaalaisilla kristityillä järjestöillä on vaikutusta siinä, 

että he tukevat kirkkojen projekteja. Ulkomaalaisia suurempi vaikutus on kuitenkin 

Kathmandun kirkoissa toimintaan osallistuvilla nepalilaisilla pastoreilla, 

pyhäkoulunopettajilla ja muilla seurakuntien aktiivisilla toimijoilla. He muodostavat sen 

yhteisön, johon kristityksi kääntyvä liittyy ja heillä on suuri vaikutus siihen, miten he 

välittävät uskonnollisia käsityksiään ympäristöönsä ja pyrkivät aktiivisesti luomaan 

kristityistä myönteistä kuvaa. Heillä on suuri vaikutus myös siihen, miten kääntyjät 

tulevat ymmärtämään uuden uskonsa ja miten he alkavat jakaa siitä muille ja luoda 

omaa kristittyä identiteettiään. 
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