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TIEDOTE  

Saarnaavatko Jedit kristinuskoa? — Tähtien sota innoittaa körttiläisiä videoseurojen tekoon 

Körttiläisyyden palvelujärjestö Herättäjä-Yhdistys ry julkaisee ennen joulua ensi-iltaan tulevan Star Wars: 
The Rise of Skywalker -elokuvan kunniaksi joulukuun viikonloppuina verkkosivuillaan yhdeksän Tähtien sota 
-teemaista videota, joissa yhdeksän eri Star Wars -elokuvan teemat kohtaavat hengellisen seurapuheen. 

Mistä ihmeestä on kysymys, Herättäjä-Yhdistyksen järjestösihteeri Hanna Tuura? 

- Tähtien sota -avaruussaaga on maailmanlaajuisesti niin tunnettu, että jo tilastollisesti Herättäjä-
Yhdistyksen työntekijöihin ja seuraväkeen mahtuu niitä, joille tarina on tuttu, Hanna Tuura muistuttaa.  

- Koska kristitty on kristitty myös elokuvaa katsoessaan, Tähtien sota -elokuvat ovat aikojen saatossa 
kirvoittaneet erilaisia hengellisiä pohdintoja, joista joihinkin päästään tulevilla videoilla tutustumaan.   

Videoissa olevat miniseurapuheet ovat sinänsä tavanomaisia seurapuheita, joissa sävy on rinnallakulkijan, 
ja puhe nousee Sanasta ja elämänkokemuksesta. Näissä teemaseuroissa "elämänkokemus" tarkoittaa 
tietysti myös sitä, että puhuja tuntee Tähtien sota -maailmaa. 

- Videoiden taiteellinen tyyli on kotikutoinen ja harrastelijamainen, kuten asiaan kuuluu, Tuura määrittelee. 

- Tavallisissakaan seuroissa puheet ja veisuu eivät ei ole esitys, vaan yhteistä ojentautumista Kristuksen 
puoleen. 

Idean äiti on Hanna Tuura, mutta kollegan ja yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaisen Kalle Hiltusen mukaan 
houkutteleminen ei ollut vaikeaa. 

- Jedien irrottautuminen omasta suorittamisesta ja heittäytyminen pelkästään Voiman virtaan muistuttaa 
monien uskontojen mystiikan elementtejä. Onhan siinä paljon samaa kristillisen Jumala-käsityksen ja armo-
opetuksen kanssa, toteaa itsekin ensi-iltaan tulevaa Star Wars-elokuvaa katsomaan menevä Hiltunen. 

- George Lucashan on itse todennut, että hän ei halunnut luoda uskontoa, vaan kuvata uudella tavalla 
uskontoja, jotka ovat jo olemassa, säestää Tuura. 

Puhujat ja videoilla esiintyvät valomiekkataistelijat on koottu kasaan some-etsintäkuulutuksilla. Videon 
taustakuvitusta varten kuvattiin taistelukohtauksia heinäkuussa Nivalan herättäjäjuhlien aikana. 

Tähtien sota -minivideoseurapuheet julkaistaan 6.12. alkaen osoitteessa www.h-y.fi/starwars. 

Lisätietoja: Kalle Hiltunen, 040 577 9195, kalle.hiltunen@h-y.fi, www.h-y.fi/starwars, 
www.youtube.com/herattajayhdistysfi, kuvia median käyttöön www.h-y.fi/yhdistys/medialle/starwars  

 
Herännäisyys on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäisistä herätysliikkeistä. Siinä korostetaan 

ihmisen pienuutta Jumalan edessä ja tasavertaisuutta toisen ihmisen rinnalla. Armo kuuluu kaikille. 
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Tunnusomaista herännäisyydelle ovat seurat eli lyhyistä puheista ja säestyksettä veisattavista Siionin 
virsistä muotoutuvat hengelliset tilaisuudet (www.h-y.fi/pidaseurat). Liikkeen palvelujärjestönä toimii 

Herättäjä-Yhdistys, jonka päätoimipaikka on Lapualla. www.h-y.fi  
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