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Olen ollut twitterissä vasta alle vuoden (2009), mutta se on muuttanut elämääni. 

Twitter on nyt alle kahden vuoden ikäinen, sillä on alle 50 työntekijää, ja sikäli kuin 
kukaan voi tietää, ei minkäänlaista liiketoimintasuunnitelmaa. Se on kasvanut niin 

nopeasti, että se on hutera ja epäluotettava ja ylikuormasta kertova valas ilmestyy vähän 

väliä (ilmaisten, että twiittien määrä on hetkellisesti niin suuri, että ohjelmisto ei kykene 
hoitelemaan niitä). Kun käytät twitteriä, se voi tuntua vähän samalta, miltä esi-isistämme 

tuntui, kun he veivasivat T-fordiansa käyntiin. 

Mutta en voisi kuvitella enää elämää ilman twitteriä. Twitteriä voidaan puolustaa sen 

roolin vuoksi, minkä se on saanut tiedonvälityksen vallankumouksessa (tämän vuoksi 

voisi melkein puolustaa twiittien lähettämistä jumalanpalveluksen aikaankin), tai 
poliittisissa kumouksissa, joita tapahtuu ympäri maailmaa (Iranissa esimerkiksi). Mutta 

haluan esittää vielä henkilökohtaisemman kannanoton: twitter tekee minusta paremman 
Jeesuksen opetuslapsen, osaksi sen vuoksi, että twitter on minulle laboratorio tulevia 

töitäni varten. Tässä syyt: 

1) Seuraajuus  

Twitter tuntee vain kaksi kategoriaa: seuratut ja seuraajat. Twitterin kategorinen 

imperatiivi on siis seuraajuus, ei johtajuus. 

Jeesuksen kategoria on "johtaja". Minun perustavaa laatua oleva kategoriani on 
"seuraaja". Jopa silloin, kun Jeesus kutsuu minua eturintamaan, minä edelleen johdan 

"takaa". Viimeisten 50 vuoden aikana seurakunta on tehnyt tietynlaisen taikasanan 
yhdestä sanasta, jota tuskin löytyy kertaakaan Uudesta testamentista ("johtaja") ja on 

laiminlyönyt sanan, joka esiintyy ainakin sata kertaa ("mathetes", "seuraaja", 

"opetuslapsi"). Twitter muistuttaa minua päivittäin, että kaikki ei suinkaan kaadu 
johtajuuden myötä, vaan seuraajuuden myötä: ketä minä seuraan ja kuka seuraa minua. 

Nimitys "kristitty" ("pikku kristus") annettiin Antiokian uskoville (Ap.t.11:26), koska 

ihmiset näkivät heissä Kristuksen, jota he seurasivat. 

Paavali kehotti: "seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta". Twitterin etiikka 

seuraamisesta merkitsee, että muotoilen jatkuvasti uudelleen todellisuutta tavalla, joka 
heijastaa enemmän Kristusta: armollisemmin, anteeksiantavammin, rakastavammin, 

huumorintajuisemmin - auttaen "seuraajiani" paremmin seuraamaan Kristusta. Etsiskelen 

koko ajan asioita, jotka voisivat rohkaista, rikastuttaa, innoittaa. Haluan, että twiittieni 
lukijat joko hymyilevät luettuaan jonkin twiittini tai pudistavat päätään ja hyräilevät 

"Mikä twitter-ystävä minulla onkaan Jeesuksessa". Koska minulla on jatkuva taistelu 
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julkisuushakuisuuden ja itseeni käpertymisen kanssa, twitter on auttanut minua 

keskittymään enemmän toisiin ihmisiin. 

Mitä tulee häneen, joka opetti meitä olemaan "maailmassa", mutta ei "maailmasta" (tai 

ehkä peräti siitä "erottautuneina"), kysymys tuskin voisi olla "twiittaisiko Jeesus?", vaan 

"mitä Jeesus twiittaisi?" Twitterin esittämä kysymys "Mitä teet?" vaihtuu minun 
päässäni kysymykseksi "Mitä Jumala tekee?" ja "Missä näen Jeesuksen?" tai "Mikä saa 

minun huomioni?" 

Kun näen päivittäin uusien seuraajieni luettelon ja rajattoman joukon mahdollisia 
seuraajia, saan samalla muistutuksen, että en ole kenties vielä tavannut elämäni 

tärkeimpiä ihmisiä.  

2) Syvälliset iskulauseet 

Jos et osaa sanoa jotakin arkikielellä, et luultavasti ymmärrä asiaa itsekään. Ja jos et saa 

sanottavaasi mahtumaan 140 kirjaimeen, et osaa ilmaista sitä niin, että pysyisit Google-
maailman kyydissä. Lähetyssaarnaajan ensimmäinen tehtävä on oppia kohdemaan kieli. 

Googlen maailmassa ei ole logos-sanaa ilman logoa. 

Huolimatta kaikista varoituksista, että homma menee pilapiirrosten tai kliseiden tasolle, 
useimmat kaikista huomattavista kirjoista ja ajattelijoista ovat osanneet tiivistää 

ajatuksensa 140 merkkiin. Tosiasiassa juuri yhden lauseen nasevat sanonnat ovat niitä, 
jotka ovat muuttaneet maailmaa. 

Kukaan ei ole parempi twiittaaja kuin Jeesus. Jeesus oli iskulauseiden mestari, joka 

sanoi asioita ytimekkäästi ja kohtikäyvästi. Totta puhuen hän aina twiittaili evankeliumia 

nasevin ja helposti mieleenpainuvin lausein ja ilmaisi ilosanomansa myös tässä 

suurenmoisessa tweetissä: "Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen 

toistanne". Luulenpa, että hänen seuraajiensa tulisi olla valmiita uudelleentwiittaamaan 

kaiken, mitä hän sanoo. 

3) Pinta 

Jos sanotaan, että joku raapii vain pintaa jossakin asiassa, se ei ole kovinkaan kauniisti 

sanottu. Tämä onkin pahin kritiikki, mitä twitter on saanut osakseen: se turruttaa ja on 
musertavan banaalia. Tarvitseeko minun todellakin tietää, milloin lopetit hampaittesi 

harjaamisen tänä aamuna? Tai mitä hammastahnaa käytit? Onko minun tosiaankin 

tarpeellista nähdä twiittisi yhteydessä kuva lapsestasi, kun hän on sairaalassa haarukka 
nenässään, ja lukea: "Tällaista tapahtuu, jos juokset haarukka sojossa?" 

Elämä ei kuitenkaan ole pelkkiä syvällisyyksiä. Elämään kuuluu myös pinnalla olevat 

asiat. Käytän suuren osan ajastani akateemisten ihmisten kanssa, jotka luovat uraa 
keskittymällä syvällisiin asioihin. Vain harvat tulevat niistä syvyyksistä takaisin pintaan. 

Pintaan pyrkivät haluavat hengittää viestinnän ja ihmissuhteiden ilmaa, ja jos käytät 



kaiken aikasi syvyyksissä, huomaat kohta puhuvasi itseksesi. Ihmiset, joilla on 

herkkyyttä aistia toisten sielunelämää, kuten kirjailijat ja taiteilijat, vaahtoavat usein 
elämän pinnallisuutta vastaan ja kieltäytyvät tekemästä kompromisseja ja askartelemasta 

pintaroiskeiden kanssa. Siinä minun teoriani, miksi joidenkin ihmisten keskuudessa on 

niin korkea alttius itsemurhiin, vaikka ei olisikaan kyseessä taiteilija tai runoilija. 

Tarvitsemme teologiaa, joka käsittelee yhtä hyvin pinnalla olevia asioita kuin myös 

syvällisiä totuuksia. Kuten Liisa Ihmemaassa meitä muistuttaa: "En yhtään tykkää 

kaivautua syvälle, sillä aina kun ryhdytään kaivamaan, saadaan aikaan syvä kuoppa, 
johon ollaan vaarassa pudota, tai saadaan aikaan kaivo, jonka pohjalla ei ole muuta kuin 

liejua". Jos siis ajatellaan, millä tavalla pinta-asiat voisivat korvata syviä totuuksia, ja 
etsitään jotakin twiittaamisen arvoista, huomaan kohdistavani huomiotani elämän 

kohokohtiin. Twitterin seurassa herään joka päivä uusiin asioihin, joita en olisi 

huomannut muuten. Twitter tarjoaa avantoja, joihin voi sukeltaa tutkimaan aivan uusia 
syvyyksiä. 

Elämä on joukko pieniä asioita. Nämä detaljit lisääntyvät koko ajan ja twitter auttaa 

minua olemaan kiitollinen elämän pienistä asioista ja kokemaan juhlaa pienten ja 
yksinkertaisten arjen asioiden kautta. Listassani "50 syytä miksi tykkään twitteristä" on 

sijalla 33 seuraava asia: "Paikka, jossa vakavat ihmiset voivat ajatella vakavia mietteitä 
aivan arkipäiväisistä asioista". Terry Tempest Williams sanoo kirjassaan Finding Beauty 

in a Broken World (2008): "Uskoin aiemmin, että totuus on mahdollista löytää vain 

pinnan alta... mutta jotakin muuttui... Nyt olen kiinnostunut siitä, mitä näen silmilläni ja 
mitä koskettelen sormillani". (Tämä on lainattu Tom Wylie'n artikkelista, joka on 

julkaistu lehdessä The Bloomsbury Review, January/February 2009.) 

Hyvässä oluessa on hienovarainen tasapaino vaahdon ja itse juoman välillä. Hyvä elämä 

on tanssia syvyyden ja pinnan välimaastossa. 

Mikä onkaan paras kohteliaisuus, jonka voit suoda minulle? "Sweet, sinähän osaat olla 
hienolla tavalla pinnallinen" (engl.“Sweet, you do shallow well”). 

4) Globaali kylänraitti 

Tämä oli se syy, joka alun alkaen vakuutti minut siitä, että ryhtyisin twitter-käyttäjäksi. 
Sosiaalisen median guru Aaron Linne haastoi minua ajattelemaan twitteriä eräänlaisena 

keskiaikaisena kylänraittina. Jos olisimme eläneet vuosituhannen verran aikaisemmin, 
elämämme pyörisi oman kylämme yhteisten asioiden ympärillä. Päivän mittaan 

kulkisimme toisten kyläläisten ohi monta kertaa päivässä ja tervehtisimme heitä: "Miltä 

lounas maistui tänään?" "Kenen pellolla teit työtä tänään?" "Mitä sinulla on kädessäsi?" 
Nykyään langaton tietoliikenne mahdollistaa vastaavat henkilökohtaiset terveiset 

moninkertaisina määrinä, nyt vain terveiset kulkevat koko maailman mittakaavassa. 

Twitter on uusi globaali kylänraitti. 



Niin kuin ennustajat lukevat asioita sisälmyksistä, minä vedän lukupiiriä, jossa luetaan 

tweet-lehtiä (engl. 'twea-leaf' on sanaleikki ja viittaa sekä teelehtiin että twiitteihin, 
suom.huom.). Twitter sekä yhdistää minut toisiin että auttaa tietämään, mikä on päivän 

puheenaihe, mitä on menossa, mikä juoru nyt leviää ja mikä tyyli nyt on viimeistä 

huutoa tässä globaalissa kylässä. Eihän ole mitään surullisempaa kuin nuoret klopit, 
joista tulee vanhoja äijiä. Ja niin voi käydä yhdessä yössä. Tykkään ajatella itsestäni, että 

olen "pastori" tässä twitter-seurakunnassa. Kun vuodet vierivät (ja tekstit pyörivät) 

kylämme raitilla, yritän löytää tapoja, joilla voin rohkaista "seurakuntalaisiani" (kutsun 
niitä termillä 'barnabaksen paukautukset') ja olla myönteinen ja parantava voima heidän 

elämässään. 

Kysymyksiin, joita sosiaalinen media meille asettaa, on helppo vastata: Heijastavatko 

globaalin kylän asukkaat aidosti maailmanlaajuista yhteisöämme? Vai peilaavatko he 

vain sinua? Kuinka monta ihmistä, jotka edustavat eri rotuja, yhteiskuntaluokkia, 
mantereita ja uskontoja, kuuluu sinun sosiaaliseen maailmaasi? 

5) Sosiaalinen yksinäisyys 

Olen luonteeltani erakko. Twitter on kuin tehty erakoille. Se sallii minun vetäytyä pois 
seurasta ilman että suljen pois mitään tai ketään. Se mahdollistaa sen, että voin 

samanaikaisesti sekä sulkeutua että lopettaa kaikenlaisen piileskelyn. Twitter-ympäristöä 
voisi kutsua sosiaaliseksi yksinäisyydeksi. 

Elämäni muistuttaa painonnostossa käytettävää tankoa: paljon painoa sosiaalisessa 

päässä ja paljon painoa eristäytyneessä päässä eikä juuri mitään siinä välissä paitsi 
jonkinlainen kädensija (lue 'pitkiä kaiteita lentokentillä'), joka liittää sosiaalisuuden ja 

yksinäisyyden toisiinsa. Twitter mahdollistaa nyt, että voin harjoittaa omaa 
eristäytymistäni sosiaalisesti. Se antaa minulle mahdollisuuden olla anonyymi 

ihmisryhmien keskellä. 

Nämä viisi syytä antakoot kuvauksen sille, miten sosiaalisen median eri käyttäjät 
(MySpace, Facebook jne.) ovat mitä uskonnollisimpia ihmisiä (viittaan kirjaan Beth 

Snyder Bulik, “What Your Favorite Social Net Says about You,” Advertising Age, 13 

July 2009). Mutta minun kohdallani nämä ovat ne viisi kohtaa, joilla twitter on 
muuttanut elämäni ja tehnyt minusta paremman Jeesuksen seuraajan. 

Len Sweet 
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