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Taipuuko kirkko joogaan -seminaarissa käsi-
teltiin evankelis-luterilaisen kirkon suhdet-
ta joogan harjoittamiseen. Seminaarissa esi-
tettyjen puheenvuorojen perusteella joogan 
suosio kristittyjen keskuudessa liittyy us-
konnon ruumiilliseen ulottuvuuteen. Eten-
kin asanaharjoittelusta etsitään keinoja tuo-
da uskonto voimakkaammin osaksi elämän 
kaikkia osa-alueita.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kim-
mo Ketola totesi seminaarin aloittaneessa 
esitelmässään, että varsinkaan nykyisissä, 
kokonaisvaltaista terveyttä ja psykofyysistä 
hyvinvointia korostavissa muodoissaan joo-
gan opit eivät ole mitenkään sovittamatto-
massa ristiriidassa kristinuskon kanssa. Joo-
gan menetelmät ovat historian aikana liitty-
neet monenlaisiin maailmankatsomuksiin. 
Jooga voi olla kristitylle joko liikunnallinen 
harrastus tai psykofyysisen hyvinvoinnin 
menetelmä ja sellaisena myös tukea uskon-
nollista elämää.

Dosentti Jyri Komulainen esitti hyvin sa-
mansuuntaisia näkemyksiä kristinuskon ja 
joogan yhteensopivuudesta. Hän tarttui esi-
telmässään ennen kaikkea kysymykseen, 
voidaanko joogan kaltaisia ”vieraista kult-
tuureista” peräisin olevia elementtejä ottaa 

osaksi kristillistä oppia ja elämäntapaa. In-
tialaista kristinuskoa tutkinut Komulainen 
muistutti yleisöä siitä, että kirkko on aina ja 
kaikkialla mukautunut monessa suhteessa 
ympäröivään kulttuuriin. Myös suomalai-
nen kristinusko on itse asiassa juutalais-hel-
lenistis-germaanista kulttuuriperintöä, joka 
on historiansa aikana kokenut monia muu-
toksia. Paljon parjattu uskonnollinen synk-
retismi, perinteiden sekoittuminen, on väis-
tämätön osa kulttuurien kohtaamista ja ke-
hitystä.

Tutkijoiden esitelmiä seuranneet kom-
menttipuheenvuorot edustivat keskenään 
hyvin erilaisia näkemyksiä. Teologian tohto-
ri Kati Kemppaiselle joogan asanaharjoi-
tukset ovat osa kristillistä spiritualiteettia. 
Hän sanoi säännöllisen asanaharjoittelun 
syventävän hengellisyyttään eikä nähnyt mi-
tään ristiriitaa harjoituksen vaikutusten ja 
kristillisen opin välillä. Pastori Arto Anttu-
ri puolestaan korosti kristinuskon armo-op-
pia muistuttaen, että luterilaisen kirkon 
opin mukaan ihminen on pelastettu sellaise-
naan eikä hänen välttämättä tarvitse kehit-
tää itseään joogan tai minkään muunkaan 
menetelmän avulla.

kuka pelkää vieraita henkiä
Pohjimmiltaan kristinusko ja jooga eroavat 
toisistaan radikaalisti teologian, kosmologi-
an ja pelastusopin tasolla. Sekä Ketola että 
Komulainen alleviivasivat esitelmissään 
klassisen joogafilosofian ja kristinuskon teo-
logista yhteensopimattomuutta varsin hy-
vin perustein.

Vaikka moderni asanaharjoitteluun ja psy-
kofyysiseen hyvinvointiin tähtäävä jooga 
onkin kulkenut kauas hindulaisista juuris-
taan ja pelastuksellisista päämääristään, 
monet sen menetelmät perustuvat edelleen 
muinaiseen intialaiseen maailmankuvaan. 
Kirkon oppia on vaikea venyttää kattamaan 
esimerkiksi perinteiselle joogalle keskeiset 
opetukset jälleensyntymästä ja karmasta.

Myös yleisön joukosta esitettiin näkemyk-
siä joogan ja kristinuskon yhteensopimatto-
muudesta. Joogaharjoitusten ja mietiskelyn 
ilmaistiin jopa tekevän harjoittajistaan sala-
kavalasti buddhalaisia tai hinduja, saattavan 
nämä vieraiden henkien valtaan.

Tällaiset väitteet eivät kuitenkaan saaneet 
tukea sen enempää kirkon edustajilta kuin 
paikalla olleilta tutkijoiltakaan. Pikemmin-
kin yleinen mielipide tuntui olevan, että joo-
gan harjoitukset on mahdollista irrottaa us-

Joogasta on tullut suosittu harrastus ja osa Suomen uskonnollista miljöötä. Nykyisin monet kristityt hyö-
dyntävät joogaa kehon ja mielen hyvinvoinnin hoitamiseen sekä hengellisen elämänsä syventämiseen. 
Mitä mieltä kirkon edustajat ovat joogan yleistymisestä? Taipuuko kirkko joogaan -seminaari Helsingissä 
11.10.2012 antoi tähän joitakin vastauksia. Vapaasti keskustelevaa ilmapiiriä kuvastaa Pekka Y. Hiltusen ke-
hotus: ”Tässä seminaarissa saa istua missä asanassa haluaa.”
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konnollis-filosofisista juuristaan ja tehdä 
niistä joko pelkkää liikuntaa tai saattaa pal-
velemaan kirkon hengellisiä päämääriä. 

Tällainen näkemys on todella tyypillinen 
modernille joogalle yleisemminkin. Se on 
myös aiheuttanut kritiikkiä etenkin perinne-
tietoisten hindujen keskuudessa. Toisaalta 
myös Ketolan korostama varhaisen joogatra-
dition synkretismi ja erityisesti esimerkiksi 
keskiaikaisten hathajoogien läheiset suhteet 
islamin suufi-mystikoihin muistuttavat, että 
joogan menetelmät ovat aikojen saatossa mu-
kautuneet monenlaisiin maailmankuviin.

Seminaarin toinen puolisko muodostui 
paneelikeskustelusta, jossa Kirkon tutki-
muskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jus-
si Sohlberg, kirkkoherra Jouni Turtiainen, 
kristillistä joogaa opettava Rita Saari ja py-
hiä tansseja opettava pastori Sanna Bäck-
vall kommentoivat videolta esitettyjä pu-
heenvuoroja joogan ja kristinuskon yhteen-
sopivuudesta tai -sopimattomuudesta.

Mieleenpainuvin niistä oli karmeliittasi-
sar Hannele Kivinen de Faun (ks. Ananda 
3/2012) puheenvuoro, jossa hän totesi, että 
Jeesuksen ulkoinen ja sisäinen elämäntapa 
sekä tämän opetuksen päämäärä vastasivat 
olennaisilta osiltaan joogan opetuksia. Kivi-
nen de Faun mielestä on luontevaa kutsua 
Jeesusta joogiksi ja hän katsoo joogan ope-
tuksien olevan kristityille sopivia.

uteliaisuus joogaa 
kohtaan kasvaa
Psykologi C.G. Jung kirjoitti 1930-luvulla, 
että länsimaalaisten kristittyjen ei tule 
omaksua intialaisen joogan harjoituksia sel-
laisenaan vaan ottaa niistä oppia ja kehittää 
oma joogansa. Jung ajatteli, että analyytti-
nen psykologia ja jesuiittaveli Ignatius de 

Loyolan hengelliset harjoitukset viitoittai-
sivat tietä tässä prosessissa. Myös seminaa-
rissa nousi toistuvasti esiin ajatus ”kristilli-
sen joogan” tai ”Jeesus-joogan” kehittämi-
sestä. Selkeitä näkemyksiä sen mahdollisista 
menetelmistä ja päämääristä kukaan ei kui-
tenkaan uskaltautunut esittämään.

Joogan ja kristinuskon yhdistäminen ei 
kuitenkaan ollut seminaarissa pelkkä teo-
reettinen kysymys. Helsingissä Mikael Agri-
colan kirkon kryptassa järjestetään säännöl-
lisesti joogatunteja, joissa joogan harjoituk-

siin yhdistetään kristillisiä elementtejä. 
Myös ekumeeninen karmeliittaluostariyh-
teisö on jo vuosien ajan järjestänyt Helsin-
gin Vartiosaaressa retriittejä, joissa jooga-
harjoitukset kohtaavat kristillisen kontemp-
laatioperinteen. Vastaavilla projekteilla on 
historialliset edeltäjänsä, kuten ranskalaisen 
benediktiinimunkki Jean Dechanetin joo-
gan ja katolisen hengellisyyden synteesi 
1950-luvulla.

Seminaarin ilmapiiri oli suotuisa keskus-
telulle. Länsimainen joogaharjoitus on vasta 
hieman yli satavuotias, suomalainen noin 
puolet nuorempi. Jooga, suomalainen yh-
teiskunta ja kirkko ovat muuttuneet paljon 
viime vuosikymmeninä. Asiasta on mahdol-
lista keskustella kiihkottomasti ja jopa vit-
sailla, kuten uskontokasvatussihteeri Pekka 
Y. Hiltunen teki välijuonnoissaan.

Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi, että 
lisää muutoksia on tulossa. Kirkko on selväs-
ti utelias joogan suhteen. Ennakkoluuloja ja 
varauksellisuutta on toki ilmassa, mutta sa-
malla kirkon edustajien keskuudessa vallit-
see selkeä tietoisuus siitä, että joogan mene-
telmillä voi olla jotain tärkeää annettavaa 
myös kristityille. ✽

kirjoittaja on joogan historiasta ja tulevaisuudesta kiinnos-
tunut uskontotieteilijä.

kun elämä ohjautuu  
sisältä käsin
Olemme Anandassa muutamaan kertaan käsi-
telleet joogan ja kristinuskon suhdetta. itselle-
ni oli kuitenkin uutta, että nykyään myös suo-
mesta löytyy kristillistä joogaa. seminaarin jäl-
keen pyysin  rita saarta kertomaan siitä lisää.

hei rita! kerro jotain itsestäsi. Hei, olen Rita 
saari, 32-vuotias jooga- ja meditaatio-ohjaaja. 
Olen myös 13-vuotiaan pojan äiti, jolle van-
hemmuus on kunniatehtävä. Minulle perhe ja 
jooga ovat tärkeimmät asiat elämässäni.

millainen agricolan kirkon kryptassa opetta-
masi jooga on? Jooga kristityille -tunti alkaa 
hiljentymisellä, jossa laskeudumme syvälle 
kehoon Pyhän Hengen temppeliin. Raamatun 

mukaisesti ruumiimme on Pyhän Hengen 
temppeli. Tämän jälkeen harjoitus pyhitetään 
kristuksen esiin tulemiselle ja Pyhän Hengen 
yhteyden voimistumiselle. Tämän aloituksen 
jälkeen jatkamme asanoiden parissa, kunnes 
taas pysähdymme hetkeksi meditaatioon ja 
palaamme jälleen asanoihin. Tunnilla on yleen-
sä mukana jokin teema – anteeksianto, rakkaus 
tai jokin muu joka kulkee mukanamme harjoi-
tuksen läpi ja päättyy loppurentoutukseen, 
joka on otollista aikaa kontemplaatiolle – niin 
kuin oikeastaan koko harjoitus.

mitä itse kristittynä tunnet saavasi joogas-
ta? Jooga vaikuttaa hengelliseen elämääni 
suuresti. Tunnen eläväni Jumalan läheisyydes-
sä, turvassa ja ohjauksessa. Joogan prosessi 
on kehittänyt minulle suurempaa kykyä an-

teeksiantoon, 
myötätuntoon, 
rakkauteen, välil-
lä jopa autuu-
teen. Ymmärrän 
itseäni, toisia ja 
ympäröivää maa-
ilmaa paremmin 
ja elämä ohjautuu 
sisältä käsin eikä 
ole pelkästään 
reagointia ulkoisiin tapahtumiin tai mieleni ku-
vittelemiin vaatimuksiin ja velvollisuuksiin. 
Parhaimmillaan elämä virtaa kauttani, näen ja 
koen paljon pyhyyttä ympärilläni ja tunnen 
eläväni siunattua elämää.
Måns Broo
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”Jeesuksen ulkoinen ja 
sisäinen elämäntapa sekä 
tämän opetuksen päämäärä 
vastasivat olennaisilta 
osiltaan joogan opetuksia.”
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