Jaana Hänninen
Teuvo V Riikonen tutkii tablettitietokoneeltaan Loppiaisen evankeliumitekstiä. Kuten kaikkina
muinakin pyhäpäivinä, hän aikoo kirjoittaa päivän kirkollisiin teksteihin pohjautuvan twaarnan.
Twaarna on twitteriin, internetiin, kirjoitettu minisaarna. Sen enimmäispituus on 140 merkkiä. Pitää
valita yksi asia päivän evankeliumitekstistä, vanhan testamentin tekstistä tai päivän psalmista. Vain
yksi asia. Sen sanoma pitää kiteyttää osuvasti.
Loppiaisen evankeliumista Riikonen löytää nopeasti ratkaisevan sanan.
– Ratkaiseva sana on ”missä”. ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt?”
– He eivät kysy, onko syntynyt juutalaisten kuningas. Miksi eivät kysy? Koska he olivat sen ajan
tähtitieteilijöitä. He tiesivät.
Tässä voi olla alku Riikosen loppiaistwaarnalle. Toisaalta aihe saattaa löytyä tähdestäkin. Tai
lahjojen tuomisesta.
Riikonen kertoo, että twaarnan ensimmäinen versio on yleensä liian pitkä. Siitä lähtee helposti pois
paljon turhia sanoja, mutta sen jälkeenkin merkkejä on yleensä liikaa. Loput ylimääräiset on
poistettava vähän kikkailemalla.
Twaarnan tehtävä on sama kuin saarnankin: opettaa kristinuskon sisältöä ja vaikuttaa.
– Parannuksen tekeminen tarkoittaa alkukielisessä ilmaisussa, että muuttakaa mielenne: tehkää Ukäännös, olette menossa väärään suuntaan.
– Parhaimmat twaarnat toimivat hyvin, kolahtavat lukijaan. Joillekin ihmisille twaarna toimii
paremmin kuin tavallinen saarna. Ainakin sellaisille, jotka eivät kuule muualla mitään saarnoja.
Twaarnaamisen on keksinyt Mäntsälän seurakunnan kirkkoherra Mikko Seppälä. Twaarnoja on
kirjoitettu syyskuusta asti. Säännöllisesti twaarnaavia on kymmenkunta. Riikonen on yksi
ahkerimmista.
Totta kai Riikonen on huolissaan siitä, jos ihmiset eivät enää jaksa lukea pitkiä tekstejä. Silti sisältö
on tärkeämpää kuin sanojen määrä.
Isä Meidän rukouksessa on 63 sanaa, käskyt selityksineen ovat 230 sanaa, Amerikan perustuslaissa
on 2 300 sanaa, mutta EU:n hanhenmaksadirektiivissä on 23 600 sanaa.
Tärkeintä Riikosen mielestä on, että tieto on oikeaa ja olennaista. Sellaista, mitä Itämaan tietäjillä
oli.
Millaisen twaarnan Riikoselta on twitterissä tänään, loppiaisena 2014?
”Idän tietäjät eivät kysyneet "onko syntynyt Messias?" vaan "missä?" Heillä oli jo tieto ja GPSyhteys tähden kautta suoraan seimelle.”
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