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Tieteellinen ajattelu ei riittänyt 
Ari Takulle. Tämä ohjelmis-
tosuunnittelija kaipasi vielä 
jotain muuta – ja löytyi usko.

TEKSTI KAARINA HAVIA

Ari Takku suunnittelee web-
ohjelmistoja DiCode Oy:ssä 
Tampereen keskustassa. Kolme 

vuotta sitten hän valmistui diplomi-
insinööriksi Tampereen Teknillisestä 
Yliopistosta, jossa opiskeli ohjelmis-
totekniikkaa. Tieteellisen ajattelun si-
säistäneenä Takku kerran totesi mie-
lessään TTY:n käytävällä, että tiede 
selittää kaiken. Silti jokin pisti hant-
tiin.

Postiluukusta tipahtanut kristil-
linen lehtinen joutui roskiin, mutta 
se sai Arin miettimään, mitä tapah-
tuu kuoleman jälkeen. Aluksi hän tu-
hahti mielessään lappusen kehotuk-
selle lukea Raamattua. Kuitenkin vih-
kiraamattu alkoi kulua käsissä iltai-
sin. Etsijä tutustui siihen aloittaen uu-

den testamentin Matteuksen evanke-
liumista.

Sana ei riittänyt ja niinpä Ari eh-
dotti vaimolleen Annelle käymis-
tä kerran kuussa kirkossa ikään kuin 
hääpäivän kunniaksi. Sitten käynnit 
tiivistyivät jokaviikkoisiksi.

Kerran pappi saarnasi etsikkoajasta 
ja Ari tunsi sen suoraksi puheeksi hä-
nelle aivan kuin kirkossa ei olisi mui-
ta istunutkaan.

– Jo riparilla tiesin, että Juma-
la kutsui minua, mutta vastasin sil-
loin kieltävästi. Laskin, että parhail-
laan oli menossa toinen etsikkoaikani 
eikä kolmatta välttämättä tulisi, Ari 
kertoo. Enää ei ollut aikaa viivyttää 
päätöstä.

Sitten Ari kuuli alfa-kurssista, jol-
la sai kyseenalaistaa asioita. Kyseen-
alaistaminen häiritsi häntä, joten hän 
kysyi etukäteen vetäjältä, saisiko osal-
listua, vaikka vain halusi vahvistusta 
uskolleen. Ilman muuta sai.

– Kurssi sai minut lopullisesti oi-
valtamaan, että uskon Jeesukseen, 
olen siis uskossa. Se antoi myös yh-

teyden ihmisiin, sillä lämpö ja rakka-
us imivät mukaansa. Siellä oli hyvä 
käydä, hän toteaa ja suosittelee alfaa 
etenkin niille, joiden kirkkotie on al-
kanut vihertää.

Äijämäinen
kristitty

Puoliso Anne hoitaa Anniinaa, 2, ja 
Kristiinaa, 1, kotona. Syksyllä hän on 
palaamassa farmaseutin tehtäviin ap-
teekkiin. Ari ja Anne avioituivat Ko-
kemäen kirkossa kesällä 2004. Tak-
ku kuuluu nuoriin aikuisiin, jotka 
rakentavat uraa ja kasvattavat pieniä 
lapsia. Hän pyöräilee töihin vajaan 
kymmenen kilometrin matkan. Silti 
aikaa riittää kerran viikossa Aitomies-
ten piirille vaimon luvalla.

– Aidon miehen tunnistaa siitä, et-
tä hän uskaltaa olla äijämäinen kris-
titty. Siihen sisältyy anteeksipyytämi-
nen – niin vaikeaa kuin se onkin – ja 
luottamus Jeesuksen ristinkuolemaan 
syntien sovittajana, Ari määrittelee.

Äijäpiirissä usko yhdistää eri-ikäi-
siä. Kuntosali, sauna, kahvittelu, Raa-

matun tutkiskelu ja rukous tarjoavat 
tanakkaa ohjelmaa. Viimeksi käytiin 
läpi Jaakobin kirjettä. Kerran kuussa 
tarjotaan koko perheen raamattuilta.

– Piiri on seurakuntani, vaikka 
käyn myös sunnuntaisin jumalan-
palveluksessa. Iltaan voisi liittää vie-
lä mahdollisuuden ripittäytymiseen, 
Takku arvioi.

Keväinen Rukouksen Talon hoita-
van rukouksen kurssi on poikinut hil-
jaista siunausta illan päätteeksi. Siitä 
tämä inssi on innostunut – ja Juma-
lan yllätyksistä.

Jumalan
luomaa

Kun pienet lapset ovat nukahtaneet, 
Ari avustaa Luominen-lehteä, joka 
käsittelee kreationismia, luomisop-
pia, tieteelliseltä kannalta.

– Ensimmäinen Mooseksen kirja 
luo perustuksen kristinuskolle: ”Alus-
sa Jumala loi taivaan ja maan”. Tälle 
perustalle voi rakentaa hengellisen ja 
muun elämän. Tieteellisellä todelli-
suudella ja Raamatun kirjaimellisella 
tulkinnalla ei ole ristiriitaa. Olen va-
kuuttunut, että Jumala on luonut Sa-
nallaan maailman, hän toteaa.

Ari joutui perusteellisesti mietti-
mään uudelleen dinosauruksien ja 
maapallon iän, vuosimiljardien aika-
na itsestään syntyvän elämän ja kai-
ken sen, minkä oli kuvitellut olevan 
tieteellisesti todistettua.

Kreationismi haastaa nykyään val-
lalla olevan evoluutioteorian tieteelli-
sesti perustellen. Luonnossa havaitta-
vien ilmiöiden ja tosiasioiden pitäisi 
olla lähtökohta maailman synnyn us-
komuksille eikä päinvastoin. Eri ajoi-
tusmenetelmien ongelmat, todista-
mattomat oletukset ja evoluutioteo-
ria lähtökohtana tehtävät tulkinnat 
vahvistivat Arin luottamusta Raama-
tun mukaiseen maailmankuvaan en-
tisestään.

– Raamatulla ja tieteellisellä tut-
kimuksella on painavaa sanottavaa 
maailman synnystä. Uskovia tulisi 
kouluttaa puolustamaan näkemyk-
siään rohkeasti. Tämä voisi yhdistää 
kristittyjä yli rajojen. �

Järjen käyttö on sallittua uskoontulon jälkeenkin, jolloin Ari Takku on puntaroinut maailmankuvansa uusiksi.
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