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Factum est – On fakta
”Ja tapahtui niinä päivinä.” 
”Ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian 
maaherrana.” 
”Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että 
Marian synnyttämisen aika tuli.”

Tapahtui, tapahtui, tapahtui.
Jouluevankeliumista saatetaan joskus 

ajatella, että se on kaunis satu. Pieni lap-
si, köyhyyttä, enkeleitä, valoa, laulua ja 
lampaita – kaikki vanhan kunnon sadun 
ainekset. Joulusta tulee unelma, johon 
sisältyy ”arkihuolesi kaikki heitä”. Arki 
halutaan unohtaa edes muutamaksi het-
keksi.

Joulun jälkeen palataan arkeen, ”nor-
maalitilaan”.

Eräässä tutuksi tulleessa TV-ohjel-
massa kysytään aina ”Faktaa vai fiktio-
ta?” Kilpailijat saavat sitten arvailla, onko 
asia totta vai ei.

Joskus on sanottu, ettei ole väliä, onko 
joulun sanoma totta vai ei. Pääasia on, 
että se ”toimii”. Ihmiset saavat aiheen 
rentoutua, he ostavat toisilleen lahjoja 
ja viettävät aikaa yhdessä. Hyvää ruokaa, 
hyvää seuraa, laulua, juhlaa – mitä muuta 
tarvitaan?

Jouluevankeliumin äärellä kiinnitän 
tänä jouluna huomiota siihen, että ”ta-
pahtui, tapahtui, tapahtui”. Se on totta. 
Niin on tapahtunut. Jouluevankeliumi 

alkaa vanhassa latinankielisessä kään-
nöksessä (Vulgata) sanoilla ”factum est”, 
on fakta. 

Joulu on Jumalan aika. Ensimmäisenä 
jouluna tapahtui. Kysymys ei ollut ihmis-
ten odotusten täyttymyksestä, emmekä 
edes tiedä, mitä ihmiset juuri silloin eri-
tyisesti odottivat. 

Mutta tapahtui. Marialle tapahtui. Var-
sinaisesti tapahtui ”heidän siellä olles-
saan”: Maria synnytti pojan, esikoisensa, 
ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, 
koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 

Paimenille tapahtuu. ”Sillä seudulla oli 
paimenia yöllä ulkona vartioimassa lau-
maansa.”  Siihen on helppo uskoa. Paime-
nilla oli taas yövuoro. Jouluevankeliumi 
puhuu ajasta ja paikasta. Sillä seudulla, 
silloin. Mutta tapahtuu lisää: ”Yhtäkkiä 
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja 
Herran kirkkaus ympäröi heidät.” Tämä-
kin tapahtui ”sillä seudulla” ja silloin. Pel-
ko valtasi paimenet, kirjoittaa uusi kirk-
koraamattu. Ymmärrettävistä syistä, kuka 
ei pelkäisi, kun tällaista alkaa tapahtua!?

Myös Herran enkelin sanoma, joka on 
jouluevankeliumin ydinsanoma, puhuu 
siitä, mitä tapahtui. Enkeli sanoi paime-
nille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille  
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.Tä-
nään on teille Daavidin kaupungissa synty-
nyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”

Joskus pienet sanat voivat merkillisellä 
tavalla vahvistaa.  ”Pelko valtasi paimenet”, 
lause, joka joskus jää vailla huomiota, on 
hyvin keskeinen. Se puhuu kahden maa-
ilman kohtaamisesta. Se korostaa, että oli 
tapahtunut jotain täysin odottamatonta, jo-
tain sellaista, mitä kukaan ei voisi koskaan 
ennakoida.

Jouluevankeliumissa riittää tutkittavaa. 
Tänä vuonna olen iloinnut siitä, että jou-
luevankeliumi ”tapahtui”. Jouluevanke-
liumilla on koordinaatit, sillä on päiväys ja 
aika. Se on tapahtunut, ajassa ja paikassa. 
”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti 
tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli 
lain alaiseksi”, kirjoittaa Paavali. Varsinai-
nen toimija on Jumala itse.

Joulun ilosanoma ei ole toivomuspon-
si, joka ”ehkä” toteutuu, tai sitten ei. Se on 

paljon enemmän kuin tunne siitä, että ”kyl-
lä tämä tästä”. Se on Jumalan teko, Jumalan 
ilmoitus silloinkin, kun maalliset ja hen-
kilökohtaiset ”faktat” puhuvat sitä vastaan. 
Silloin kun ei ole ilon aiheita. Kun sairaus, 
kärsimys tai yksinäisyys iskee.

Silloin on hyvä tietää ja muistaa, että ta-
pahtui, tapahtui, tapahtui. Jumalan toimes-
ta. Jouluevankeliumi ei perustu vastaanot-
tokykyyn. 

Älä siis pelkää. Sinulla ja minulla on Va-
pahtaja, joka on Kristus.

Factum est – on fakta!
Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa ja 

Onnellista uutta vuotta Jeesuksen seurassa!

24.11.2009
Henrik Perret

Kiitämme kaikkia STI:n ystäviä, esirukoilijoita 
ja tukijoita, jotka olette auttaneet meitä 
kouluttamaan, tukemaan ja varustamaan nuoria 
miehiä ja naisia Jumalan valtakunnan työhön! 
STI tarvitsee nyt jos koskaan kaikkien uskovien 
ihmisten tuen. Haluamme myös auttaa ja 
rohkaista virassa ja työssä olevia teologeja, pappeja, 

lehtoreita, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä, että he jaksaisivat julistaa 
ilosanomaa Kristuksesta, maailman Vapahtajasta.

Jos Jumala suo ja saamme elää, tahdomme ensi vuonnakin vierailla seura-
kunnissa ja eri järjestöjen tilaisuuksissa opettamassa Raamatun punaista 
lankaa ja apologiaa kaikille kiinnostuneille. 

Liitythän STI:n tukijäsenkaartiin: esim. 5 eurolla /kk. Joukolla mukaan!

Henrik Perret, Timo Eskola ja Kirsi Sell
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Maria ja hänen virtensä

Marian kiitosvirsi, Magnificat (Luuk. 1:46 
–56) on harvinainen teksti. Se liittyy toi-
saalta sekä  juutalaisiin synagogarukouk-
siin että Vanhan testamentin lauluihin. 
Selvimmät vaikutteet on saatu Hannan vir-
restä (1. Sam. 2), mutta tekstissä viitataan 
myös Mooseksen kirjoihin, moniin psal-
meihin ja Daavidin lauluun (2. Sam 22). 

Laulu on ensinnäkin Marian virsi. Hym-
ni rakentuu suhteessa Vanhan testamentin 
lapsettoman Hannan lauluun. Molemmissa 
lauluissa on kyseessä toisaalta Jumalan lu-
paama lapsi tilanteessa, jossa lasta ei olisi 
ollut mahdollista tulla, ja toistaalta Juma-
lalle pyhitetty lapsi. 

Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, 
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapah-
tajastani. (Luuk. 1:46).

Minun sydämeni riemuitsee Herrassa; 
minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa.
Minun suuni on avartunut vihollisiani 
vastaan,sillä minä iloitsen sinun avustasi 
[pelastuksestasi, jeshua’]. 
(1. Sam. 2:1).

Molempien rukoilijoiden kohdalla Ju-
mala on “katsonut palvelijattarensa alhai-
suuteen” (Luuk. 1:48; 1. Sam. 1:11). Eräät 
sanamuodot viittaavat myös Jaakobin hyl-
jeksittyyn ensimmäiseen vaimoon Leaan, 
jonka kurjuuden rakkaan Raakelin varjossa 
Herra oli kuitenkin kuullut ja josta tuli sekä 
Leevin että Juudan, Daavidin kuningassu-
vun kantaisän äiti. “Tästedes kaikki suku-
polvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voi-
mallinen on tehnyt minulle suuria tekoja.” 
(Luuk. 1:48–49; vrt. 1. Moos. 30:13). 

Hannan nöyryys

Hannan laulun olennainen teema, ylpeiden 
nöyryyttäminen ja alhaisten korottaminen 
on keskeinen myös Magnificatissa. “Herra 
tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa 
maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta 
mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän” 
(1. Sam. 2:7–8). 

Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan 
ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain mää-
rin,
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin 
käsin pois. (Luuk. 1:52–53).

Messiaaniset aiheet täyttävät Marian 
kiitosvirren. Hyljeksitty Lea, Juudan äiti, 
ja lapseton Hanna, Juudan suvun “sarven” 
odottaja, ovat Vanhan testamentin hurs-
kaita naisia, jotka profetoivat kuninkaan 
tulosta. Hannan virsi päättyy sanoihin: 
“Herra tuomitsee maan ääret; hän antaa 
vallan kuninkaallensa ja korottaa korkealle 
voideltunsa sarven” (1. Sam. 2:10). 

Samaan tapaan Daavidin laulu huipen-
tuu Daavidin suvun Messiaan ylistykseen:

Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan,
sinä olet uskollinen sille jonka olet voidel-
lut [tai: osoitat armoa Messiaallesi]
Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. 
(2. Sam. 22:51).

Daavidin pojan tulo 

Marian kiitosvirren loppu on lisäksi kuin 
yhteenveto juutalaisesta synagogarukouk-
sesta. Daavidin suvun Messiasta odottava 
kansa on vakuuttunut siitä, että Jumala vie-
lä muistaa omiaan. “Sinä muistat armon lu-
pauksesi isille ja lähetät Vapahtajan heidän 
lastensa lapsille pelkästä rakkaudesta ja 
nimesi tähden.” Ensimmäisessä siunauk-
sessa Herra, Abrahamin kilpi, pitää huolen 
siitä, että pelastus saapuu ajallaan. Marian 
virressä tämä näyttäytyy toteutuneena.

Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Is-
raelista,
hän on muistanut kansaansa ja osoitta-
nut laupeutensa
Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, 
ajasta aikaan,
niin kuin hän on isillemme luvannut.
(Luuk. 1:54–55).

Kiitosvirren kertomus on siten Jumalan 
valitsemien naisten kertomus, alhaisten 
korottamisen ylistys ja Messiaan synty-
män kiitosvirsi. Jumala on kuullut Vanhan 
testamentin laulajien rukoukset. Sukupol-
vesta toiseen hän on toteuttanut suunni-
telmiaan. Lopulta Marian kohdalla hän on 
täyttänyt lupaukset ja antanut maailmaan 
Juudan suvun jälkeläisen, kuningassuvun 
sarven, Daavidin suvun Messiaan, joka tuo 
armon ajan Abrahamin jälkeläisille. En-
simmäisten apostolien opetus on rakentu-
nut juutalaisen teologian hymnitradition ja 
synagogarukousten kannatteleman messi-
anologian varaan. 

Timo Eskola
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Kuva: Hilpi Jenu
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Henkilökohtaisesti

Tärkeää on olla rakastettu ja tietää 
elämän tarkoitus
Työtä ja prinsessalottoa
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen pääsih-
teeri Jussi Miettinen on ehtinyt tehdä pal-
jon ja monenlaista ennen nykyistä OPKOn 
pääsihteerin paikkaa.

”Työni on ollut paljolti nuorten paris-
sa toimimista. Olin Maata Näkyvissä pro-
jektisihteerinä festareiden alkutaipalella 
neljän vuoden ajan, yli kymmenen vuotta 
Kansanlähetyksen nuorisotyön johtajana 
ja 2005–2008 nuorisotyön inspiraattorina 
ja E4-tiimivetäjänä (MESK eli Maailmane-
vankelioimisen Suomen Keskus). Minulla 
on ollut ja on myös kansainvälisiä luotta-
mustoimia kuten WEA (Wordl Evangelical 
Alliance) nuorisokomission jäsen, EEA 
(European Evangelical Alliance) nuorisotyön 
neuvonantaja. 

”Olen STI:n hallituksen jäsen. STI te-
kee tärkeätä työtä teologien parissa. Kirk-
komme kaipaa kipeästi työntekijöitä, jotka 
tuntevat Raamattunsa, kertovat ihmisille 
armahtavasta Jumalasta ja osaavat rakastaa. 
Haluan tukea STI:tä näissä tavoitteissa!”

Nykyiseen työtehtäväänsä Jussi päätyi 
pohdiskelujen jälkeen:  ”Kun sain kutsun 
OPKOn pääsihteeriksi, rukoilin ja kyselin, 
olisiko kutsu myös oma sisäinen kutsuni. 
Suhtaudun aina vakavasti erilaisiin kutsui-
hin. Koin, että tämä oli minulle tarkoitet-
tu paikka, ja uskalsin itselleni yllätykseksi 
heittäytyä haastavaan tehtävään. Aikatau-
lutus oli myös täydellinen. ”Koen Juma-
lan kutsuneen minut toimimaan etenkin 

nuorten parissa. Minulle on tärkeätä evan-
keliumin levittäminen, Raamattu, herätys 
ja lähetys, nuoret ja salmiakki”, Jussi pal-
jastaa.  ”Haaveenani olisikin nähdä nuori-
so- ja opiskelijaherätys ja se, että kristin-
uskon alennustila Euroopassa muuttuisi.” 

Jussin työpäivä on hyvin monipuolinen 
ja päivät erilaisia. 

”Työhöni kuuluu paljon kokouksissa 
istumista, suunnittelua, kirjoittamista,  ju-
listustehtäviä, keskusteluja työntekijöiden 
kanssa, OPKOn edustamista eri yhteyksis-
sä, matkustamista Suomessa ja ulkomailla. 
OPKO kuuluu kansainväliseen tunnustus-
ten väliseen opiskelijaliikkeeseen (IFES, 
International Fellowship of Evangelical Stu-
dents) ja pääsihteerin ominaisuudessa mat-
kustan aika paljon”, Jussi kertoo.

”Kesällä nautimme perheeni, vaimon 
ja kahden lapsen kanssa mökkielämästä 
ja aika ajoin pakenemme ulkomaille, jois-
sa saa irtioton töistä. Pyrin myös ulkoile-
maan, katson leffoja, hoidan puutarhaa ja 
pelaan tyttöjen kanssa prinsessalottoa ja 
muita tasokkaita pelejä”, Jussi kertoo työn-
sä vastapainosta.

Ristikunkun varassa
”Eri elämän vaiheissa Jumalasuhde näyt-
täytyy eri tavoin. Tällä taivastiellä on käyty 
läpi erilaisia vaiheita. Esimerkiksi rippi-
koulun jälkeen kävin läpi honeymoon-vai-
heen Jeesuksen kanssa. Kaikki oli fantas-
tista. Sittemmin tunteet ovat vaihdelleet. 

Joskus kokee olevansa lähellä Jumalaa, 
toisinaan Hän taas tuntuu kätkeytyvän. 
Joskus taas olen kapinoinut Häntä vastaan. 
Tunteet vaihtelevat, mutta onneksi Juma-
lan Sana säilyy ja uskoni kohde on itseni ja 
tunteitteni ulkopuolella.”

”Uskoni on pelkistynyt näinä vuosina. 
Olen pannut elämäni yhden kortin varaan: 
ristikunkun. Jeesus on armahtajani sil-
loinkin kun en pysty armahtamaan itseä-
ni.  Toivottavasti uskoni näkyy edes jollain 
tavalla. Toivoisin, että se näkyisi parem-
min arjen valinnoissa, tavassani kohdata 

lähimmäisiäni. Haluan elää kokonaisval-
taisemmin ihmisenä ja Jumalan lapsena. 
Toivon, että voisin auttaa toisia taivastielle 
ja taivastiellä.” 

”Minulle tärkeä raamatunkohta on Efe-
solaiskirjeen jakeet 2:8–10. Jumala on pe-
lastanut minut armostansa ja armostansa 
saan olla hänen käytössänsä. Raamatun-
kohta vastaa ihmisen kahteen suureen tar-
peeseen: olla rakastettu ja tietää että elä-
mällä on tarkoitus”, Jussi kiteyttää.

Mariliina Metsävirta
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Betlehem on paikannimenä tuttu, joko 
vanhoista joululauluista tai nykypolitiikas-
ta. Paimenten kehotus sopii meille kaikil-
le: ”Nyt Betlehemiin!”

Lasten jouluvirsi ohjaa Jeesus-lapsen 
luo: ”Tulemme, Jeesus, pienoises, nyt Bet-
lehemin seimelles. Sä valos loistaa meille 
suo, ja jouluriemu meille tuo.” (VK 32) Tä-
nään Betlehemissä asuvat palestiinalaiset 
vetoavat meihin eri tavalla. Sekä joulun 
lapsi että oikeudenjano vievät meitä Betle-
hemiin.

Kotikylät ja -kaupungit ovat aina olleet 
rakkaita. Ne eivät ole vain paikkoja, vaan 
pyhiä paikkoja. Karjalaiset eivät pääse irti 
konnuistaan. Jos revit ihmisen irti hänen 
synnyinmaastaan, riistät hänen juurensa. 
Me Suomessa aina asuneet emme aavista, 
millaista paikaltaan lähteneen maahan-
muuttajan elämä on.

Jouluna paikkasidonnaisuutemme ko-
rostuu. ”Missä vietät joulusi?” Kasarmilta 
on päästävä kotiin. Aaton ohjelmaa kuuluu 
vakiintuneita paikkoja, sauna hautausmaa, 
kirkko, anoppila.

Betlehem on Daavidin suvun pyhä kau-
punki. Patriarkka Jaakobin rouva Rakel 
synnytti Betlehemissä ensimmäisen poi-
kansa Joosefin. Kuningas Daavid syntyi 
Betlehemissä. Luukas sanoo: ”Niin myös 
Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupun-
gista ja meni verollepanoa varten Juude-
aan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 

sillä hän kuului Daavidin sukuun.”
Maria ja Joosef olivat kihlautuneet Na-

saretissa, mutta veroasioiden vuoksi hei-
dän piti lähteä etelään kohti Betlehemiä – 
samaan ilmansuuntaan kuin liian monien 
meillä nyky-Suomessa. Suvun kotikaupun-
gissa syntyy myös esikoinen.

Betlehem on Jerusalemin rinnalla pik-
kukaupunki. Tämäkin piirre kääntää ar-
vostuksemme nurin. Jumala hakeutuu 
vähäisiin paikkoihin. Betlehem on terve 
muistutus helsinkiläisille ja muille suur-

kaupunkilaisille. Armo ei ole sosiaalisten 
mittapuittemme mukainen.

Betlehemin joulu on välttämätön, kos-
ka se on se ainoa joulu, jolloin Jumala tuli 
ihmiseksi. Jumalan Poika tulee ihmiseksi 
vain yhden kerran.

Mutta ei pelkkä Betlehemin joulukaan 
riitä. Emme jaksa elää vain ulkonaisen 
tiedon varassa, että 2000 vuotta sitten ta-
pahtui jotakin. Tarvitsemme myös omaan 
sydämeemme tulevan joulun.

Kassu Halosen ja Vexi Salmen hitti vie 
mennessään, Sisimmässä svengaan, kun 
laulan: ”Näin sydämeeni joulun teen.” Mitä 
voisin enempää toivoi kuin että ”mieleen 
hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudel-
leen”.

Moni arvelee, ettei tarvitse Jumalansa 
kanssa mitään paikkoja eikä rakennuksia, 
saati laitoksia. Metsä on minun kirkkoni. 
Luonnossa kohtaan Jumalani. Sydän riittää.

Uskon kuitenkin, että oikea usko sitou-
tuu paikkaan ja aikaan. Ei ole kristinuskoa 
ilman paikkaa eikä Betlehemiä. Pelkkä 
sydämen joulu on liian hataralla pohjalla. 
Tarvitaan kaksi joulua, ensin Betlehemin 

joulu ja sitten sydämen joulu, tässä järjes-
tyksessä.

Joulun lapsi ei ole syntynyt Pusulassa 
eikä Pukkilassa, vaan Betlehemissä. Joulun 
sanoma ei ole oman aikamme tarpeisiin 
keksittyä tarinaa, vaan sen juuret ovat 2000 
vuoden takaisissa paikoissa ja tapahtumissa.

Ilman historiallista pohjaa joulusta tu-
lee omien mielentilojemme heijastuma tai 
toiveuni. Jos vietämme vain oman sydä-
memme joulun ilman Betlehemiä, silloin 
joulu on omien elämystemme ja toiveit-
temme varassa oleva juhla. Itse keksittyä 
joulua voi toki kehittää kulloistenkin tar-
peitten mukaan, mutta juuret puuttuvat.

Jos meillä on vain sydämen joulu, joulu 
menettää aidon aiheensa. Se kadottaa sekä 
historiallisen että jumalallisen alkuperän-
sä. Ihmisen oman sydämen joulu tuo iloa 
vain sen verran kuin itse itsellemme kyke-
nemme antamaan. Joulu, jonka itse teem-
me omaan sydämeemme, on omatekoinen 
joulu. Onhan se jotakin – mutta entä pitkän 
päälle?

Kristinusko ei ole vain menneisyyden 
tapahtumien rekisteröimistä, ei pelkkää 
haaveellista vanhojen asioiden muistele-
mista. Betlehemin joulu ei saa jäädä Betle-
hemiin, vaan sen on tultava meidän omaksi 
jouluksemme.

Kristus syntyy kaksi kertaa, ensin Bet-
lehemissä, sitten meidän sydämeemme. 
Kerran hän syntyi pienenä lapsena Mari-
an ja Joosefin perheeseen. Sydämen jou-
lussa hän syntyy uudelleen sisimpäämme. 
Jeesus-lapsi syntyy seimeen, mutta ei jää 
heinien keskelle.

Enkeli taivaan -virsi (VK 21:8) pyytää: 
”Ah Herrani, mun Jeesuksein, tee asun-
nokses sydämein. Mua älä hylkää tuskassa, 
vaan vahvista ain uskossa.”

Jos minulla on nämä kaksi joulua, ensin 
Betlehemin joulu ja sitten sydämen joulu, 
minulla on kaikki, mitä tarvitsen.

Eero Huovinen
kirjasta Pitkä ilo (tekijän luvalla)

…Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juu-
deaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.

Betlehem

Jeesuksen syntymäkirkko Betlehemissä
Kuva: Raili Kuokkanen
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OPISKELIJAN SUUSTA 

Uskollisen teologian puolesta

Päädyin STI:lle jokunen vuosi sitten Metsätalon 
Unicafe-ruokalaan jätetyn mainoksen ansiosta. 
Tiesin instituutista, mutta en ollut aavistanut, 
että se olisi niin opiskelijaystävällinen ja -lähei-

nen paikka. Vaikka en vielä opiskellut teologiaa, aloin käydä kaikenlaisilla luen-
noilla ja viettää aikaa muiden jossain määrin samanmielisten teologien kanssa. 
STI:stä löysin hyvän tukikohdan, jossa vallitsi perinteisen teologian tekemisen il-
mapiiri. Teologia on Jumalan ilmoituksen tutkimista ja Jumalan tuntemuksessa 
kasvamista.  

Tutustuin yliopistoteologiaan ensin yleisen teologian katolisen opintokokonaisuu-
den välityksellä. Vasta nyt ymmärsin historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen 
haasteen ja radikaalit lähtökohdat. Ymmärrän kyllä, että naturalismiin sitoutu-
nut ihminen tutkii Raamattua niin. Mutta niin kauan kuin kirkko opettaa Raa-
matun jumalallista alkuperää, en ymmärrä, kuinka katolinen teologi voisi lähteä 
inspiroitujen ristiriitojen ja virheiden apostoliksi. STI:ssä saa tehdä teologiaa oi-
keista lähtökohdista käsin, ja siksi tunnen oloni kotoisaksi, vaikka muiden opiske-
lijoiden johtopäätökset ja mielipiteet usein ovatkin vastakkaisia. 

Kun tänä vuonna aloitin maisteriopinnot teologisessa tiedekunnassa, STI oli 
luonnollinen paikka lukupisteen pystyttämiseen. Saan tulla päivittäin kirjojen ja 
tutkimukseni pariin omaan nurkkaukseen, josta käsin voi käydä käytävän tuolla 
puolen kirjastossa tarkastamassa arvovaltaisten kommentaarien mielipiteitä tai 
saman käytävän tällä puolen päiväteellä tovereita jututtamassa.  

Yhteiskunta tarvitsee kristilliselle perinteelle uskollista teologiaa. Kun ajattelen tä-
män teologian tekemistä ja sen etenemistä, ajattelen STI:tä valopilkkuna muuten 
synkässä syksyssä. Puolen vuoden päästä koittaa kevät ja – jos Jumala suo – tut-
kintoni valmistuminen. STI:n avulla yhteiskuntamme voi saada tarvitsemiaan us-
kollisia teologeja ja nousta uuteen, kukoistavaan kevätaamuun.

        Emil Anton, HuK, teol. yo 

Ymmärrätkö, mitä jouluna laulat?

Muutama vuosi sitten Helsingin Sano-
missa oli jouluaattona Kielitoimistossa 
työskentelevän Taru Kolehmaisen kirjoitus 
joululaulujen kielisolmuista. 

Mistähän on kyse, kun laulamme, että 
äiti on laittanut ”kystä kyllä”? Tällaisten 
kummallisten sanojen kohdalla kyse ei 
useinkaan ole kokonaan oudoista sanoista 
vaan tutun sanan vanhahtavasta, murteelli-
sesta tai runokielisestä muodosta. Kystä tu-
lee sanasta kypsä. Kystä on vanhentuneen 
kypsi-sanan muoto, ja äänteellisesti muoto 
on sen verran kaukana kypsästä, että yhteys 
ei tässä välttämättä tule mieleen. Kyllä-sa-
naakaan ei välttämättä ymmärrä tästä ”kys-
tä kyllä” oikein. Se tarkoittaa laulussa ”kyl-
liksi, tarpeeksi”. Kun maass´ on hanki -jou-
lulaulun kyseiset sanat tarkoittavat siis: on 
äiti laittanut kypsää (eli ruokaa) kylliksi tai 
yllin kyllin.

Haikeassa joululaulussa Tuikkikaa, oi 
joulun tähtöset on outoja sanoja kohdassa 
”mieltä viihtäen kuin muinen lasna”. Ru-
nokielinen muoto viihtää on lyhyempi rin-
nakkaismuoto sanasta viihdyttää. Muinen 
merkitsee samaa kuin muinoin, ja lasna 
tarkoittaa lapsena, kuten sentään saattaa 
arvata.

Lasten kanssa jouluna lauletaan usein 
laulua Joulupukki, joulupukki, valkoparta, 
vanha ukki. Ymmärtämisvaikeuksia voi 
tuottaa sana silkohapset. Joulupukki kuvaa 
laulussa tällä sanalla lapsia. Sana hapset-
han tarkoittaa hiuksia ja silko sileää. Sileät 
hiukset ovat siis laulussa yksi kiltin lapsen 
ominaisuus. 

Pikkujouluissa esiintyvät usein Tierna-
pojat. Tiernapoikien esityksen sanoissa on 
myös outoja kohtia. Osa näistä meille vie-
raista ilmaisuista johtuu vanhasta kielestä, 
osa taas Oulun seudun murteesta. Tähti se 
kulkeepi -laulussa toistetaan monta kertaa 
”No tain tähtein”. Tähtein-muodon luul-
laan tarkoittavan joulutähteä, jonka kanssa 
sanalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä. 
Tain-muodon taustalla on vanha murresa-
na taa eli ”tämä”. Tain tähtein merkitsee 
siis tämän tähden eli tämän vuoksi. Esityk-
sessä on myös kohta ”Oi, altti kiitos Juma-
lan”. Altti on lyhennys sanasta alati. Ruot-
sinkielessähän vastaava sana on alltid.

Kielitoimistolta kysytään myös jatku-
vasti, miten tulisi kirjoittaa oikein Hyvää 
joulua ja onnellista uutta vuotta. Oikein 
on juuri näin. Usein painetuissa korteis-
sa sanojen alkukirjaimet ovat isoja, mikä 
ei ole suomen kielessä kuitenkaan oikein. 
Juhlapäivien nimet kirjoitetaan suomessa 

pienellä alkukirjaimella, toisin 
kuin monessa muussa kielissä. 
Eipä näin ollen kannata yrittää 
turhaan hienostella näiden toi-
votusten kanssa. Siispä:

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

Kuva; Hilpi Jenu
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Ajankohtaisesti 
teologiasta. 
Syvällisesti 
elämästä. 
Kiihkeästi 
kirkosta. 
Luettavasti 
Raamatusta.

Kuusi kertaa 
vuodessa 
yhteensä 
yli 300 sivua 
järeää 
luettavaa. 
Lehti uskon 
ja ajattelun  
avuksi. Perussanoma Oy 

PL 15, 02701 
Kauniainen 

 puh: (09) 5123 9120 
perusta@sro.fi

kesto 
25 €/vuosi 

määräaikais- 
tilauksena 

30 €/vuosi 
opiskelijahinta 

19 €/vuosi 
irtonumerohinta 
6 €/irtonumero

Perusta-lehden teologiset opintopäivät
MURROKSESTA ETEENPÄIN 

3.–5.1.2010 Raamattuopistossa, Kauniaisissa

Teologia on ollut näyttävässä murroksessa kautta koko 2000-luvun.  Dogmatiikan alueella vanhasta 
liberalismista irtautuminen on ollut määrätietoista. Monet hakeutuvat sekularistisen vaiheen jäl-
keen takaisin tunnustuksellisen teologian ääreen iskulauseenaan ”sitoutuminen uskontunnustusten 
kristillisyyteen”. Eksegetiikassa ja raamattuteologiassa puolestaan metodinen murros kohti tekstiä 
itseään ja sen analysointia lingvistisin ja kirjallisin menetelmin on synnyttänyt uutta yhteyttä syste-
maattiseen teologiaan.

Teologipäivät 2010 pureutuu tähän murrokseen ja arvioi sen eri puolia sekä mahdollisuuksia. Pää-
luennoitsijana on yksi uuden eksegetiikan  merkittävistä tutkijoista, professori Jostein Ådna Sta-
vangerin  lähetyskorkeakoulusta. Hän on uuden evankeliumitutkimuksen ja juutalaisen teologian 
asiantuntija. Ådna ottaa myös kantaa siihen Suomessa hyvin tunnettuun uskonnonhistorialliseen 
Uuden testamentin teologian tarkasteluun, josta meillä on kuluneen syksyn aikana alkanut tuore 
keskustelu. Piispavieraana on Mikkelin piispa Seppo Häkkinen.

Ohjelmassa on kuusi yleisluentoa, neljään otteeseen kaikkiaan 40 työpajaa eri aiheista, kaksi panee-
likeskustelua ja ehtoollisjumalanpalvelus, jossa saarnaa Turun tuomiorovasti Rauno Heikola.

Tule uuden teologian äärelle, osallistumaan ja tekemään sitä.

Ilmoittautuminen 24.12.2009 mennessä:
Suomen Raamattuopisto

info@sro.fi, www.sro.fi, (09) 512 3910

VIERAILUT

Postgraduate-koulutus

Ihmisen kokoinen 
maailma

8.–10.4.2010
(to klo 16 alk. – la klo 14)

Opettajina ovat mm. emeritusprof. 
Markku Ojanen, diakoniasihteeri 
Irene Nummela, dosentti Timo 
Eskola, päätoimittaja, Leif Nummela ja 
pääsihteeri Henrik Perret. 

Lisää tietoja helmikuussa ilmestyvässä 
Kulmakivessä.

Hinta 30 euroa/koulutusjakso.

Ilmoittautumiset 
31.3.2010 mennessä: 
Suomen teologinen 
instituutti
sti@teolinst.fi
puh. 09 668 9550

Henrik Perret
4.1.10. Teologiset opintopäivät, 
 Kauniainen

22.–23.1.  Kronoby, Bibelsn röda tråd

Timo Eskola
3.–5.1.10  Teologiset opintopäivät, 
 Kauniainen

31.1. Riihimäen seurakunta

Joulu–tammikuun aukioloajat

 11.12. asti  klo 9–19
 14.–22.12.  klo 9–16
 23.12.–5.1. kiinni
 7.–8.1.  klo 9–16
 11.1. alkaen klo 9–19

Hinnat 2010:
Hetkinen (4 nroa/vuosi)
kesto 22 €, vuosi 25 €, 
opiskelijat/työttömät 19 €  
Liftari ent. Lukkari (3 nroa/
vuosi) kesto 18 €, vuosi 19 €

Julkaisija: 
Raamatunlukijain Liitto ry

LIFTARI opas Raamatun  lukuun – Sinunkin nuorellesi.

Anna lahjaksi!

Numero 1/2010 
ilmestyy 

23.12.2009

   Ps. 55 - 63
Ap. t. 20 - 28
2. Kun. 1 - 16

Sananl. 19 - 23
Matt. 26:1 - 27:26

www.rll.fi 
www.lukkari.net

  4 / 2009

Raamatunlukijain Liitto
Keskikatu 12 A 6
45100 Kouvola

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman”, oli enkelin viesti.
Pelko kahlitsee ja lamauttaa, estää 
toimimasta ja jopa kohtaamasta Jumalaa 
ja ilosanomaa. Pelko esti myös erästä 
miestä tarttumasta Raamattuun, koska 
hän ei halunnut kohdata vain ankaraksi 
mieltämäänsä Jumalaa… 

Raamatun äärellä voi pelottaa olla 
itselleen rehellinen. Meille sanotaan: 
Älä pelkää! Sillä sama Jumalan sana, 
joka meidät syntiseksi osoittaa, 
myös kertoo, kuinka Vapahtajamme 
ansiosta voimme siitä vapautua. Silloin 
sydämessä ei ole pelkoa vaan rauha 
– sekä kunnia ja kiitos 
Jumalallemme.

Saakoon sana 
puhutella ja tuottaa 
kiitoksen hedelmää!

Kirsi Smeds

Lo
ka

ku
u 

– 
Jo

ul
uk

uu

1. Kun. 12-22 • 2. Piet.• Aam. • Ap.t. 8:4-19:40 • Ps. 47-54

MATKALLA RAAMATTUUN

LIFTARISSA 1-2010 mukana mm. Matteus, Miika,Samuel ja Paavali

Tammi-Huhti  2010

UUTTA!

SYVEMMÄLLE 
RAAMATTUUN! 
Matkakumppaniksi oppaat 
päivittäiseen Raamatun lukemiseen
aikuisille            Hetkinen
                  Raamatun lukemiseen

nuorille ja vasta-alkajille

           Liftari 
                                     MATKALLA  RAAMATTUUN

TUTUSTU JA TILAA
www.rll.fi 

p. 09 129 7317
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Teologinen tutkimus- ja koulutuskeskus. 
Seurakuntavierailuja, luentotoimintaa, kirjasto ja 
lukusali.

Talous vapaaehtoisen kannatuksen varassa.
Vuositukijäsenmaksu 35 euroa (opiskelijat 10 
euroa, yhteisöt 100 euroa). Ottaa vastaan kirja-
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Julkaisee IUSTITIA-nimistä teologista aikakausi-
kirjaa. Tiedotuslehti KULMAKIVI lähetetään 
jokaiselle tukijäsenelle kuusi kertaa vuodessa.

Hallituksen puheenjohtaja 
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala

Jäsenjärjestöt
Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 
Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys 
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys  
Suomen Raamattuopisto  
Svenska Lutherska Evangeliföreningen

Osoite
Kaisaniemenkatu 13 A 4. kerros
00100 Helsinki

Puhelin  Faksi
09 668 9550  09 6689 5555

Sähköpostit
sti@teolinst.fi
etunimi.sukunimi@teolinst.fi

Kotisivu  
www.teolinst.fi 

Pankkitili  
Sampo 800011-564245

Työntekijät
pääsihteeri Henrik Perret (gsm 040 172 3838)
tutkija Timo Eskola (koti 019 722 702)
sihteeri Kirsi Sell (koti 09 505 1796)

Aukiolo:  lukukausien aikana  klo 9–19

Taitto  Kirsi Sell
Painopaikka  Kirjapaino Hermes Oy

SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI

15 Kulmakivi 6/2009

KIRJATILAUS
Ateismin sietämätön keveys
 Timo Eskola

normaalihinta 24,90 euroa    
opiskelijahinta 23 euroa   

Iustitia 25: Oppi ja historian draama
normaalihinta 10 euroa    
opiskelijahinta 6 euroa   

Toimitukseen lisätään postituskulut.

Nimi ..................................................................

Osoite ................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Suomen teologinen instituutti
Vastauslähetys
Sopimus 5006510
00003 HELSINKI

Suomen 
teologinen 
instituutti

maksaa
postimaksun.

Siunattua adventin aikaa,
Vapahtajan syntymäjuhlaa ja uutta vuotta

Henrik Perret, Kirsi Sell ja Timo Eskola



 Kannen kuvat: Hilpi Jenu

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI


