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Sitä vettä

Monestakin syystä voi ajatella, että on 
kuin lottovoitto, kun on saanut syntyä 
Suomessa. Täällä asiat ovat hyvin. Ei tar-
vitse asua taivasalla, vaan saa asua läm-
pimässä kodissa. On ruokaa, voi käydä 
koulua, ja jos sairastuu, saa apua ja hoi-
toa. Puhdasta vettäkin on. 

Kun TV-uutisissa näkee, miten asiat 
ovat muualla, ymmärtää, kuinka erilaista 
toisilla voi olla. Pieni koppi saattaa olla 
”sairaala”, jossa sadat ihmiset odottavat 
apua, ja ainoa hoito, minkä saa, on side-
harso. Tai slummi, jossa on suuri määrä 
ihmisiä limittäin ja lomittain ja jossa hil-
jaisuutta ei saa mitenkään eikä omaa ti-
laa kerta kaikkiaan ole. Koulutusta ei ole, 
töitä ei ole, ja jos on, niin työstä ei juu-
rikaan makseta palkkaa. Joskus on niin, 
että vasta kun näkee toisten ihmisten 
todellisuuden, ymmärtää, kuinka hyvin 
meillä ovat asiat.

Vai ovatko? Tätä vuotta on eletty vain 
toista kuukautta, ja ainakin neljä nuorta 
tyttöä on lähtenyt kotoa pois. Kaksi heis-
tä on löydetty kuolleena. Ainakin kolme 
poikaa on kateissa, eikä tiedetä, onko 
kyseessä tahallinen vai tahaton katoami-
nen.

Mikä saa nuoren ihmisen lähtemään 
kodistaan tai koulusta, niin ettei hän 
enää palaa? Eräästä nuoresta tytöstä kir-

joitettiin, että hangesta oli löydetty hänen 
paljaiden jalkojensa jäljet.

Mikä saa nuoren ihmisen tuottamaan 
itselleen kipua ja kärsimystä? Voi vain aa-
vistaa. Joka tapauksessa se on merkki sii-
tä, että kaikki ei ole hyvin.

On raskasta olla nuori. Elämältä odo-
tetaan paljon, eikä tavoitteita saavuta mil-
lään. Ei saa töitä, ei löydy kavereita, kiu-
sataan. Tai ehkä kotona on paha olla, kun 
vanhemmat riitelevät. Joka toinen avio-
liitto Suomessa päättyy eroon.

Samaan aikaan puhutaan ihmisen va-
paudesta. Nykyihmisen pitää päästä irti 
vanhempien sukupolvien normeista. 
Muutetaan yhteen asumaan menemät-
tä naimisiin, löydetään uusi kumppani, 
käytetään runsaasti alkoholia, arvostetaan 
rahaa.

Nyt on lasku tullut. Ajattelen todella-
kin, puhumatta yksittäistapauksista, joista 
en tiedä, että nuorten ja vanhempienkin 
pahoinvointi liittyy nykyihmisen sekula-
risaatioon eli siihen, että hän on halun-
nut unohtaa Jumalansa, Hänen sanansa ja 
käskynsä.

Toisin sanoin ihmisillä on vesiongel-
ma. He juovat ”saastunutta vettä”, käyt-
tääkseni Raamatun kieltä. 

Kun inhimillisen erehdyksen takia ko-
konainen kaupunki kärsi vesiongelmista, 

ihmiset jaksoivat huonosti. Onneksi saa-
tiin nopeasti vedenjakelu kuntoon, ensin 
niin, että oli vedenjakelupisteitä, mistä 
sai hakea raikasta ja puhdasta vettä.

Raamatussa puhutaan monta kertaa 
vedestä. On muutamia kertomuksia, joi-
den tapahtumapaikka on kaivon luona, 
mistä tultiin hakemaan vettä mutta missä 
myös saatiin ”sitä vettä”, josta voi elää.

Johannes kertoo Jeesuksen ja erään 
naisen tapaamisesta yhden kaivon luona. 
Nainen haki vettä keskellä päivää, vaikka 
yleensä silloin haluttiin levätä kuumuu-
den takia. Käy ilmi, että naisella oli omat 
syynsä olla liikenteessä silloin, kun muut 
eivät olleet. Hän oli niin sanottu julkinen 
nainen, josta tiedettiin yhtä sun toista. 
Hän ei jaksanut kohdata ihmisiä ja kuulla 
heidän kommenttejaan. 

Matkasta uupuneena Jeesus istahti 
Jaakobin kaivolle. ”Anna minun juoda 
astiastasi”, pyysi Jeesus. Samarialaisnai-
nen ihmetteli, kuinka juutalainen mies 
voi pyytää samarialaiselta naiselta juota-
vaa. Jeesus sanoi naiselle: ”Jos tietäisit, 
minkä lahjan Jumala on antanut, ja ym-
märtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, 
pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi si-
nulle elävää vettä.” 

Olisiko juuri siinä sanassa vastaus 
meidänkin aikamme hätään? Pitää saada 
uutta vettä, elävää vettä.

Olin hiljattain häissä, joissa sain tava-
ta paljon ystäviä. Paikalla oli monia, joilla 
oli joitakin vuosia sitten ollut suuria vai-
keuksia. Monilla oli ollut, kirjoitan ”oli 
ollut”, päihdeongelmia, vakaviakin sel-
laisia, alkoholia ja huumeita. Olen saanut 
seurata heistä muutamia, kuinka Jumala 
on armossaan kohdannut heidät ja nos-
tanut heidät suosta. Nyt he ovat mukana 
auttamassa ja tukemassa muita. 

Kun hääjuhlassa katselin heitä, ajat-
telin, että tässä on nyt sitä Jeesuksen po-

rukkaa. Ihmisiä, joilla oli oma historiansa 
mutta jotka olivat saaneet ”sitä vettä”, sitä 
Jeesuksen vettä, joka antaa elämän ja ilon.

Haluaisin sanoa jokaiselle elämässään 
väsyneelle ihmiselle: ”Kelpais varmaan sul-
lekin.”

”Herra, anna minulle sitä vettä.” 
(Joh. 4:15)

Juuri niin. Sitä vettä.

10.2.2010
Henrik Perret

Kuva: Kirsi Sell
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Henkilökohtaisesti

Tähtäimenä Raamatun opettaminen

Rohkaisun kautta teologiksi

Harjavallasta kotoisin oleva Eero Pihlava 
kertoo, että usko on ollut aina luonnollinen 
osa hänen elämäänsä.

”Olen kasvanut kristillisessä kodissa, 
jossa Jumala ja Jeesus olivat mukana päi-
vittäisissä keskusteluissa, rukouksissa ja 
jumalanpalveluksissa käymisen kautta. 
Rippikoulun jälkeen kävin ahkerasti seura-
kunnan nuorten tilaisuuksissa. Lukioaika-
na pohdin monenlaisia vaihtoehtoja kuten 
urheiluun tai musiikkiin liittyvää uraa. 
Olin Ryttylän lähetyskeskuksessa muuta-
man vuoden 2000-luvun alussa raamattu-
kurssilla ja töissä. Ihmisten rohkaisujen, 
mm. vaimoni veljen rohkaisun kautta pää-
dyin opiskelemaan teologiaa Englantiin.” 
 

Maailmalle opiskelemaan
”Opiskeluajan asuin Englannissa, Cam-
bridgessa ja Lontoossa. Olen käynyt West-
fiel Housen -pappisseminaarin (Theolo-
gical College of the Evangelical Lutheran 
Church of England, ELCE) Cambridgessa 
ja opiskellut teologiaa Lontoossa ja Shef-
fieldissä. Taustani selittää kiinnostuksen 
kohteeni. Tulevaisuudessa tahtoisin opet-
taa Raamattua ammatikseni pappina tai 
teologina”, Eero pohtii.

”Nyt olen teologian maisteri, ja teen täl-

lä hetkellä opettajan opintoja. Tammikuun 
ajan tein pedagogisten opintojen tiimoilta 
soveltavaa harjoittelua STI:ssä”, Eero ker-
too.  

STI merkitsee Eerolle kuitenkin myös 
muuta kuin vain harjoittelupaikkaa.

”STI on minulle kristillinen opiskeli-
ja- ja kaveriyhteisö, Raamatun ja kirkon 
uskontunnustuksen arvovallan tunnus-
tava teologiyhteisö, opiskelupaikka, hyvä 
kirjasto ja uskon jakamisen paikka”, Eero 
summaa.

Remonttia ja musiikkia
”Viime vuoden aikana olen odottanut opis-
kelujen päättymistä ja rukoillut työpaikan 
löytymistä. Vaihtoehtoisia teitä on monta, 
mutta varmuutta vähän. Täytyy nyt katsoa 
mihin Jumala johtaa minut.”, Eero pohtii.

”Lähes päivittäin haaveilen myös bän-
din keikoista ja Raamatun opettamisesta 
suomalaisessa pappisseminaarissa. Yksi 
haaveistani on myös remontin onnistumi-
nen ja valmistuminen. Oman huoneiston 
remontti on vienyt viimeisen kuukauden 
aikana suuren osan vapaa-ajasta, yöunista 
ja ajatuksista.”

”Vapaa-aikaani vietän kotona vaimoni 
kanssa, koripalloa pelatessa, bändikämpäl-
lä kitaran ja mikrofonin äärellä. Musiikkia 
yritän harrastaa aktiivisesti tänä vuonna.”

Elämän ymmärrystä Jumalasta
Jumala merkitsee Eerolle koko elämää ja 
ymmärrystä.

”Jumalassa minä elän, liikun ja olen. En 
osaa selittää tai jäsentää ihmistä tai ihmis-
elämää minkään muun kuin kolmiyhteisen 
Jumalan kautta. Hän on minulle totuus ja 
armo, ainoa lohtu ja toivo”, Eero pohtii. 

”Viimeisen vuoden olen epäilyjen kes-
kellä rukoillut, että saisin abstraktien lu-
pausten ja käsitteiden sijaan kokea konk-
reettisesti Jumalan johdatusta ja läheisyyt-
tä, onhan hänen rakkaus sanan mukaan 
minun sydämeeni vuodatettu (Room. 5:5). 

Jumalaa ja hänen kosketustaan etsiessä-
ni olen törmännyt useasti sanoihin ”Sillä 
minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; 
sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan 
mitä minä vihaan, sitä minä teen.” (Room. 
7:15). Se on kai saamani rukousvastaus.”

Mariliina Metsävirta

Kuva STI:n kevätkonsertista toukokuussa 2009
Kuvaaja Hilpi Jenu
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Martin Hengel (1926–2009) 
– eksegetiikan suuri sydän on poissa

sa ollut. Hengelin kotikirjasto oli tunnettu 
siitä, että hän piti suuren määrän mainittu-
ja käsikirjoituksia jatkuvasti kättensä ulot-
tuvilla.

Hengelin erityisenä lahjakkuutena pi-
dettiin jo hänen elinaikanaan kuitenkin – 
hieman yllättäen – intuitiota. Hänestä on 
sanottu, että hänet kohottaa muiden ylä-
puolelle harvinainen kyky lukea teksteistä 
enemmän kuin muut. 

Hengel ei ainoastaan lukenut alkukieli-
siä tekstejä, vaan hän pystyi myös samastu-
maan tekstien maailmaan ja ymmärtämään 
niiden luonnetta sisältäpäin. Tällaisen 
empaattisen lukutavan avulla hän kykeni 
edelleen jäsentämään eri tekstien suhdetta 
ja etenkin Uuden testamentin tekstien eri-
tyislaatua.

Yliopistoura ei kuitenkaan ollut Henge-
lin ainoa vastuualue. Hänen hämmästyttä-
vään elämäänsä kuuluu erityispiirre, joka 
saa hänen saavutuksensa näyttämään vielä 
huomattavammilta. Martin Hengel joutui 
nimittäin työuransa aikana siirtymään vä-
lillä perheyhtiön johtoon ja pitämään huol-
ta suuresta tekstiiliyrityksestä. Hänen aka-
teemiset harrastuksensa joutuivat odotta-
maan vaativan arkityön tähden kokonaisen 
vuosikymmenen. 

Tästä näkökulmasta on harvinaista, että 
hän on kyennyt kirjoittamaan tämän lisäk-
si erityisen laajan tuotannon tieteellisiä 

tutkimuksia, noin 5000 sivua saksalaisel-
la tarkkuudella tuotettua tekstiä. Jänneväli 
selootteja käsittelevästä väitöskirjasta ja 
sitä seuranneesta pääteoksesta “Juutalai-
suus ja hellenismi” työuran viimeiseen 
huipennukseen “Jeesus ja juutalaisuus” on 
pitkä.

Ylösnousemuksen todistaja
Raamatussa Hengelin rakkaimpia kohtia 
on aina ollut Psalmi 110. Hän selitti sekä 
Uuden testamentin teologiaa että varhais-
ta kristologiaa juuri tämän psalmin avulla. 
Psalmissa kuvataan Messiaan istumis-
ta Jumalan oikealla puolella taivaallisella 
valtaistuimella. Tämä kuva oli tärkeä sekä 
juutalaisille, jotka odottivat tulevaa Mes-
siasta, että apostoleille heidän kirjoittaes-
saan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hen-
gel löysi valtaistuimen kuvasta yhdistävän 
piirteen, joka kertoo jatkuvuudesta Vanhan 
testamentin teologian ja apostolien evan-
keliumin välillä. 

Vaikka Martin Hengel oli henkeen ja 
vereen saksalainen yliopistotutkija ja tun-
nettu tieteellisestä tarkkuudestaan, hänes-
sä yhdistyivät rakkaus totuuteen ja rakka-
us Kristukseen. Hän kuului siihen uuteen 
joukkoon, joka halusi irtautua vanhasta li-
beraaliteologiasta. Tieteen ja uskon välillä 
ei hänelle ollut mitään ristiriitaa. 

Samalla, kun Hengel oli varhaisen kris-
tologian tutkija, hän oli myös pastorina 
Kristuksen ylösnousemuksen todistaja – 
yhtenä lenkkinä siinä ketjussa, joka apos-
toleista lähtien on julistanut Jeesuksen 
Herruutta iankaikkisessa valtakunnassa.

Tässä suhteessa Hengel jää hänen seu-
raajiensa ja opiskelijoidensa mieliin suu-
rena esikuvana, jonka työ Raamatun pa-
rissa on rikastuttanut raamatuntutkijoiden 
maailmaa ainutlaatuisella tavalla. Kuten 
Erkki Koskenniemi totesi: majakka on nyt 
poissa. Jätämme hänet hyvillä mielin Va-
pahtajamme hoiviin iloiten siitä, että hä-
nen tuotantonsa yhä loistaa valoaan myös 
tuleville polville.

Timo Eskola

Raamatuntutkimus tarvitsee esikuvia. Martin Hengel on yksi kuuluisimmista. 
Kokonainen aikakausi on saanut kuulla hänen opetustaan ja lukenut hänen 
tutkimuksiaan. Hänen poismenonsa myötä eurooppalainen raamatuntutkimus 
on menettänyt suuren opettajan, mutta saanut hyvän perinnön. Hengelin 
esimerkki innostaa teologeja perusteelliseen tutkimukseen täydestä sydämestä. 

Uuden testamentin professori Martin 
Hengel kuoli viime kesänä Saksassa 82 
vuoden iässä. Tübingenin yliopistossa pit-
kän työuran tehnyt Hengel oli yksi aikam-
me kuuluisimpia tutkijoita ja raamatuntut-
kimuksen uudistajia. 

Hengel oli judaistiikan ja Uuden tes-
tamentin asiantuntija, jonka kohteena oli 
erityisesti juutalaisen opetuksen ja kristil-
lisen teologian välisen suhteen jäsentämi-
nen. Hänen mainettaan kuvaa se, että jopa 
hänen kanssaan eri mieltä olevat tutkijat 
ympäri maailmaa pitivät häntä arvossa ja 
sijoittivat hänet viime vuosisadan merkit-
tävimpien tiedemiesten joukkoon.

 Tübingenissä Hengel puolestaan sai 
suuren määrän oppilaita, joita tulvi hänen 
luokseen niin idästä kuin lännestä. Suo-
mesta ainakin tohtori Erkki Koskenniemi 
on allekirjoittaneen lisäksi ollut valmiste-
lemassa väitöskirjaansa professori Henge-
lin avulla.  

Tekstien pariin
Martin Hengel oli lukenut mies, jonka 
tietomäärää ihailtiin yleisesti. Hänen yk-
sinkertainen ohjeensa Uuden testamentin 
opiskelijoille kuului: pyrkikää lukemaan 
mahdollisimman paljon toisen temppelin 
ajan juutalaisia lähteitä alkukielillä. Mitään 
oikotietä tutkimukseen ei hänen mukaan-

Kuva: Marianne Jansson
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”On järjetöntä väittää, että lähetyskäsky 
on edelleen voimassa. Jos olisi, kaikkien 
pappien velvollisuus olisi lähteä pakanoi-
den keskuuteen. Eivät Euroopan kristityt 
ole vastuussa muiden alueiden ihmisten 
kohtalosta.” 

Tämä Wittenbergin yliopiston teologi-
sen tiedekunnan antama lausunto vuodelta 
1651 oli vuosikymmeniä luterilaisen puh-
dasoppisuuden vastaus kysymykseen lä-
hetystyön velvoituksesta. Aatelismies Jus-
tinian Weltz (1621–1668) piti tiedekunnan 
näkemystä epäraamatullisena ja moraa-
littomana ja ehdotti vapaaehtoisten opis-
kelijaevankelistojen lähettämistä viemään 
evankeliumia pakanoille. Kuninkaallinen 
johtava teologi ilmoitti Weltzin suunnitel-
man olevan fanaattinen ja saatanallinen.

Meidän aikanammekin virallinen teo-
loginen totuus karsii surutta Raamattua. 
Tulkinnat ovat erilaisia, mutta lopputulos 
sama: fanaatikon leima sille, joka pitäytyy 
Jumalan ilmoitukseen sellaisena kuin se on 
Raamatussa. 

Jotain uutta sentään on. Uutta ei ole us-
kosta ja ilmoituksesta aika ajoin vieraan-
tuva teologia ja kirkko. Uutta on, että kris-
tittyjen valinnanvara, ajanpuute ja -tarve, 
lyhytjännitteisyys ja välinpitämättömyys 
lisääntyvät samaa vauhtia kuin maailma 
muuttuu monimuotoisemmaksi, sekavam-
maksi ja yllätyksellisemmäksi. Yhä tietoi-
semmin on uskovien otettava suunta Raa-
matusta ja keskityttävä elämän ja ikuisuu-
den kannalta olennaisiin asioihin. Sekin 
on hyväksyttävä, että tulevaisuudesta voi 
tietää vain sen, että se yllättää.

Muuttuva maailma
Tulevaisuustutkija George Friedman en-
nustaa kirjassaan The Next 100 Years, että 
kuluvan vuosisadan suurvaltoja tule-
vat olemaan Puola, Turkki ja Meksiko.  
Friedmanin mukaan Kiina tulee hajoa-
maan 2020-luvulla kuten Neuvostoliitto 
1990-luvulla. Friedman voi osoittautua 
vääräksi profeetaksi, mutta jos maa pysyy, 
yksi on varmaa: muutokset yllättävät nope-
udellaan. 

Kiina oli 1700-luvulle asti maailman 
johtava valtio lähes kaikilla mittareilla 
mitattuna. 1900-luvun alussa se oli haja-
nainen, sotaisa ja köyhä. Nyt se on jälleen 
nousemassa supervallaksi. Maan kristil-

lisyyden tilanne on esimerkki vielä yllät-
tävämmästä muutoksesta. Kiinan kirkon 
huima kasvu rakentuu Raamatun arvoval-
lan ja henkilökohtaisen kääntymyksen ja 
uskonsuhteen korostamisen varaan. 

Uusia alkuja
Kiinan naapurimaassa olemme saaneet 
seurata muutosta vielä lyhyemmällä ajan-
jaksolla. Mongoliaan, jossa ei 20 vuotta 
sitten ollut lainkaan kristittyjä, on syntynyt 
elinvoimainen kristillinen vähemmistö. 
Kuten muualla, myös Mongoliassa kris-
tittyjen käynnistämä palvelutyö rakentaa 
mongolialaista yhteiskuntaa ja pyrkii ko-
hentamaan elinolosuhteita.  Arhangain 

läänissä Kylväjä on paikallisen yhteistyö-
kumppanin kanssa käynnistänyt vammais-
ten toimintakeskuksen, joka on tiettävästi 
ensimmäisen laatuaan koko Mongoliassa. 

Tulevaisuus yllättää. Silti alkaneena ar-
mon vuonna meillä on sama kiintopiste: 
että Jeesus Kristus saisi olla opin ja elämän 
keskuksessa. Tänä vuonna haluaisimme 
keskittyä ristiin, rukoukseen ja rekrytoin-
tiin. Risti muistuttaa, siitä, että Jeesus ja 
hänen työnsä on tärkeämpi kuin meidän 
työmme ja toimintamme. Rukouksessa 
pyydämme Herraa, jolle sato kuuluu, kut-
sumaan työntekijöitä. Rekrytoimme ”avoi-
men lähdekoodin” periaatteella: jokaista 
tarvitaan omalla paikallaan maailmanlaa-
jan Kristuksen kirkon rakentamisessa.

Lähetys on meille käsky. Mutta sen si-
sältö on evankeliumi. Ja sen liekehtivä 
sydän on sanoma syntisiä rakastavasta ja 
puolestamme kuolleesta Vapahtajasta. Sik-
si lähetyskäsky on sydämen asia.

Pekka Mäkipää
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja

Jokaista tarvitaan Kristuksen kirkon rakentamisessa

”Jos tämä heidän ajamansa 
hanke on lähtöisin ihmisistä, se 

kukistuu itsestään. Jos se taas 
on Jumalasta, te ette pysty heitä 
kukistamaan. Pitäkää varanne! 
Entä jos te taistelettekin itseään 

Jumalaa vastaan?”  
Ap. t. 5:38–39. 

Bangladeshissa on yli 150 miljoonaa asukasta. 
Dhakassa on maailman tihemmin asuttuja 

kortteleita. Maan valtauskonto on kansanislam. 
Kuva Kylväjän  kuva-arkisto
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Merkityksen kuolema ei voinut olla vai-
kuttamatta merkityksen subjektiin, ih-
miseen itseensä. Tämä on meidän aika-
namme johtanut minuuden kriisiin. Mika 
Ojakangas toteaa postmodernin ideologian 
kehittäjästä Michel Foucault’sta: “Jumalan 
kuolema tarkoittaa välttämättä ihmisen ka-
toamista”.

Mitä tapahtuu, kun ihmisyyskin pure-
taan eli dekonstruoidaan, kuten Derrida 
aikanaan sanoi? Uskonnonfilosofit ovat 
määritelleet postmodernin ajan ihmis-
käsitystä hyvin yksityiskohtaisesti. Tätä 
haastavaa kysymystä tarkasteli Charles 
Win quist, joka tulkitsi derridalaista aatetta 
postmodernismin hengessä. Winquist oli 
kiinnostunut psykologiasta, ja hän oli myös 
muotoillut postmodernismista freudilaista 
tulkintaa. Hänen mukaansa persoonalli-
suuden identiteetti katoaa samalla, kun Ju-
mala katoaa.

Luoja ja ihmisyys
Winquistin mukaan uskonnollinen tieto on 
rinnakkaista psykologisen tiedon kanssa. 
Se koskee ihmisen tiedostamatonta aluet-
ta ja elämän syviä voimia. Unien tulkinnan 
tapaan asioista voidaan saada selkoa vain 
symbolien avulla. Symbolit kuvaavat koh-
teitaan jollain sellaisilla kuvilla, jotka ovat 
tyystin erilaisia kuin kohteensa. Psykologi-

nen todellisuus on Winquistin mukaan li-
säksi rinnakkainen kielen merkitysteorian 
kanssa. Toisin sanoen kielen merkityksiä 
voidaan arvioida psykologisen mallin avul-
la. Postmodernismin oppi-isän Derridan 
leikki läsnäolon ja poissaolon termeillä on 
tärkeä myös Winquistille. 

“Yhteyttä vaikutuksen ja merkityksen 
välillä, tai vaiston ja mielikuvan välillä, 
voidaan tutkia vain sanamerkityksen pe-
rusteella, koska sisäiset voimat jäävät vail-
le sanoja paitsi silloin, kun ne paljastuvat 
poissaolona merkin läsnäolossa. Sen pa-
remmin psykoanalyysi kuin fenomenolo-
giakaan eivät koskaan kohtaa pelkkiä sisäi-
siä voimia.” (Epihanies of Darkness, 41).

Winquist toistaa Derridalta peräisin 
olevan postmodernin ajatuksen siitä, että 
merkki ei tavoita todellisuutta. Mielemme 
käsittelee pelkkiä ilmiöitä tai niin sanot-
tuja mielikuvia. Sanat (kielellisinä merk-
keinä) ovat järjestelmän antamia välineitä 
niille. Tällä perusteella Winquist väittää, 
että todellisuus kohdataan kielessä vain sen 
täydellisen poissaolon kautta.   

Tästä seuraa perin pessimistinen ja suo-
rastaan epätoivoinen näkemys teologiasta 
ja uskonnosta. Puhe Jumalasta, siis teolo-
gia, voi Winquistin mukaan olla siten aino-
astaan “pimeyden tietoteoriaa” (epistemo-
logy of darkness). Puhumme uskonnossa 
asioista, joissa kohdataan hänen mukaansa 

pelkästään pimeys. “Me valitsemme tieten 
tahtoen sen, että menemme kokemuksem-
me yöhön, jotta voisimme olla lausumatto-
mien sanojen kuulijoita.”  

Jos käsitys Jumalasta ja käsitys ihmises-
tä ovat Winquistin mukaan sidoksissa toi-
siinsa, miten käy ensin Jumalan? Winquist 
vastaa pimeyden tietoteorian mukaisesti. 
Puhe Jumalasta jää kielipeliksi. Sitä ei tule 
mitenkään rinnastaa maailmaa kuvailevaan 
tieteeseen. Uskonto on hänelle pelkkää 
poissaolon uskontoa, pimeyden ilmestyk-
siä – kuten hänen avainkäsitteensä kuuluu.

“Kun teologia puhuu Jumalasta, Brah-
manista, perimmäisestä todellisuudesta 
tai Pyhästä Tyhjyydestä – sen sijaan, että se 
puhuisi vain Jumalasta puhumisesta – ra-
joittamaton tietämisen halu nostaa tietoi-
suuteen kysymyksen kuilusta välittömän 
kokemuksen ja merkityksen välillä. Teo-
logian jumala on aina aukkojen jumala.” 
(emt., 99).

Persoonan kuolema
Dekonstruktionismin tuoma muutos ei 
kuitenkaan koskenut ainoastaan jumala-
käsitystä. Myös näkemys ihmisen omasta 
persoonasta tulkittiin uudelleen. Winquist 
sovitti postmodernismin perusteesejä  ky-
symykseen ihmisestä merkityksellisenä 
subjektina. Artikkelissaan “The Subver-
sion and Transcendence of the Subject” 
Winquist arvioi ihmisen minuutta ja it-
seyttä uuden teorian avulla. Winquistin 
psykologis-teologisessa teoriassa ihminen 
ja näkyvä kielen todellisuus erotetaan toi-
sistaan. Ihmisen käyttämä merkitys liittyy 
kieleen, mutta subjekti eli ihminen itse jää 
tavoittamattomaksi. Minän persoonalli-
suus on vain siitä irrallaan olevien merki-
tysten asia. Ihmistä ei tavoiteta, vaan niitä 

Persoona katoaa kulttuuristamme

merkityksiä, joita ihminen antaa itselleen. 
Siksi johdonmukaisuuden nimissä myös 
ihmistä on kohdeltava kieliteorian esittä-
män merkityskäsityksen avulla.

Ranskalaisen filosofian hengessä Win-
quist selittääkin, että ihmisen suhde kie-
leen vastaa todellisuuden suhdetta autono-
miseen kielijärjestelmään. Tiedämme vain 
kokemuksen kokemuksesta, emme asioita 
tai ihmisiä itseään. Minuus tai subjekti on 
jotain kielen toiselle puolelle jäävää, josta 
emme tiedä oikeasti mitään. Mutta koska 
se on poissa, emme voi koskaan saavuttaa 
sitä.

Jos minuus etääntyy kielestä, omasta 
persoonallisuudesta ei voi todellisuudessa 
edes puhua. Tämä ei tarkoita varsinaisesti 
sitä, että persoonallisuus katoaisi koko-
naan sillä tavoin, että sitä ei voitaisi kokea. 
Mutta se tarkoittaa aika järkyttävällä tavalla 
sitä, että postmodernin ajattelun mukaan 
emme voi koskaan puhua kenenkään per-
soonallisuudesta. Postmoderni aate on 
siten yhdeltä osaltaa persoonattomuuden 
aate. Siinä ihmisen minuus katoaa maail-
massa risteilevien merkitysten joukkoon. 
Yksilö jää satunnaiseksi ilmiöksi, jonka 
todellisuutta kielen ei enää ajatella tavoit-
tavan. 

Aikamme ideologia pitää näin ollen 
sisällään vaarallisia tekijöitä. Persoonan 
kadotessa kulttuurista ihmisen elämäkin 
muuttuu merkityksettömäksi. Yksilö ka-
toaa ja moraaliset arvot muuttuvat. Mikäli 
Winquistin arvio pitää paikkansa, nuori 
sukupolvi kokee elämänsä merkityksettö-
mäksi, mistä olemme jo saaneetkin pelot-
tavia esimerkkejä.

Timo Eskola

Kristinuskosta irtautuvan humanismin keskeisenä tavoitteena oli määritellä 
ihmisyys mahdollisimman positiivisesti. Se tietysti edellytti perin kristillistä 
käsitystä ihmisestä itsenäisenä ja omatoimisena toimijana luonnon keskellä, 
mutta tähän tuskin kukaan kiinnitti paljon huomiota. Materialismin 
ajan ihminen oli yhä luomakunnan kruunu ja luonnon ehdoton hallitsija. 
Postmoderni ideologia hävitti merkityksen ja vei ihmisyydeltä kiintopisteen. 
Miten nyt määritellä ihmisyys?

11
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OPISKELIJAN SUUSTA 
Ammutaan kovilla
STI on erinomainen päänaukomisen foorumi. Kukaan 
tai mikään ei tunnu olevan pyhää: niin paaville kuin 
Lutherillekin nauretaan. SLEYläiset ja karismaatikot 
saavat huutia, entisestä Opus Deiläisestä puhumat-
takaan. Oletko liberaali tai fundamentalisti, mies tai 
nainen? Se on yhdentekevää, joudut mielipiteinesi kui-
tenkin solvatuksi. Riepottelevien päiväkahvien jälkeen 
mennään sulassa sovussa luennolle parhaina ystävinä. 

Kyse ei ole välttämättä sen monimutkaisemmasta asiasta kuin sisarusrakkaudes-
ta. Todettakoon kuitenkin, että rankka huumori on noin yleisestikin nousussa. Se on 
ajankohtainen keino käsitellä oikeasti vaikeat teologiset kysymykset uusien ja van-
hojen ystävien kanssa. Periaatteessa siinä ei ole mitään uutta, sillä kirkkohistoria 
tarjoaa meille Paavalit ja Lutherit. Uutta on kuitenkin se, ettei Jeesusta pidetä enää 
kerhotätinä: ”Te olette isästä Saatanasta.”

Kuka väitti, että teologian pitäisi olla tylsää? Kyse on paitsi kuolemasta, myös elä-
mästä. Todellisuudessa nämä kysymykset kiinnostavat ihmisiä, eikä siksi ole kris-
tinuskon vika, jos teologi saa laumansa pitkästymään. Raamattu on pullollaan 
riipaisevia kohtaloita, säästelemätöntä huumoria ja  kannanottoja, jotka ovat pro-
vosoineet tunteet pintaan aina ja kaikkialla. Kristinusko ei jätä kylmäksi, jokin kä-
sittämätön mitäänsanomattomuuden vaatimus kirkossa jättää.

Seurakuntaelämässä kukaan ei jaksa kuunnella akateemisia selvityksiä. Niitä osa-
taan etsiä yliopistoilta. Seurakunnissa ihmiset ovat kiinnostuneita raamattuteologi-
asta, ja juuri siihen STI antaa ajantasaisen akateemisen pohjan, lämpimän yhteisön 
ja taisteluharjoituksia. Seurakuntatyössä, yhteiskunnassa ja mediassa nuoria teolo-
geja ammutaan kovilla.

       Jussi Halonen, teol. yo 

VIERAILUT
Henrik Perret
19.3. Priscilla-päivä, Helsingin 
 yliopisto, päärak, sali 5

26.–27.3. Alajärvi, Jeesus-seminaari

Kevätkauden avajaisissa keskusteltiin 
mediasta ja moraalista

kuin näkemys synnistä ja armosta. 
Opiskelijat esittävät yleisenä huomi-

onaan sen, että media raaistuu vuosi vuo-
delta. Sekä lehdet että viihdeohjelmat 
omaksuvat pilkallisia ja halventavia asen-
teita niin valtalinjasta poikkeavia kuin us-
koviakin kohtaan. Osa journalisteista on 
ottanut oikeudekseen pilkata myös kristin-
uskoa avoimesti. He pilaavat koko ammat-
tikunnan maineen syyttämällä Raamattuun 
pitäytyviä ihmisiä fundamentalisteiksi ja 
esittämällä sekularismin yhteiskunnan 
ihanteeksi. Suurena ongelmana on myös 
median kyvyttömyys itsekritiikkiin. Kir-
kon puolellakin on katsottu murheellisena 
Julkisen sanan neuvoston sisäistä kriisiä 
sen horjuessa journalistin eettisten ohjei-
den valvonnassa.

TE

Paneelin puheenjohtajana toimi Timo Eskola. 
Keskustelijoina vasemmalta Seppo Simola, 

Hannu Kippo, Mari Teinilä ja Leif Nummela. 
Kuva Tomas Garaisi

Teologisen instituutin uusi lukukausi alkoi 
ajankohtaisella paneelikeskustelulla me-
dian moraalista. Mukaan oli kutsuttu useita 
päätoimittajia. Keskustelemassa olivat Sa-
nansaattaja-lehden Hannu Kippo, Kirkko 
ja kaupungin Seppo Simola,  Uuden Tien 
Leif Nummela sekä Kotimaan Mari Teinilä. 
Puhujat alustivat aiheesta lyhyesti ja tämän 
jälkeen opiskelijat esittivät innokkaita ky-
symyksiä liittyen mediakohuihin ja eetti-
sen journalismiin.

Aihe on pysyvästi tarpeellinen tänä aika-
na, jolloin median suhtautuminen kristin-
uskoon ja raamatullisiin arvoihin on muut-
tunut. Kirkko ja uskova seurakunta joutu-
vat käymään sekä maailmankuvallista että 
opillista keskustelua yhteiskunnan kanssa. 
Tässä törmäävät toisiinsa niin ihmiskäsitys 

Timo Eskola
21.2. Ryttylä, KL, saarna

12.3. SLEYn nuoret aikuiset, Helsinki

19.3. Priscilla-päivä, paneeli

26.3. KRS:n opiskelijat, Helsinki

21.4. Ryttylä, KL, raamattutunti

20.4. Helsingin yliopisto, 
 metafyys. klubi. luento
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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
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Emeritusprofessori
Markku Ojanen

Srk-diakonian sihteeri 
Irene Nummela 

Tervetuloa Postgraduate-koulutukseen!
8.–10.4.2010  

Ihmisen kokoinen maailma

Pääsihteeri 
Henrik Perret

Dosentti, tutkija
Timo Eskola

Päätoimittaja 
Leif Nummela

Lupus est homo homini (Ihminen on ihmiselle susi) sanottiin jo 400 luvulla jKr.  Sitä ennen filosofi 
Seneca oli sanonut ajanlaskumme alussa, että ihminen on tavallaan pyhä toiselle ihmiselle.

Kuka tahansa, joka tarkkailee elämää, voi todeta, että molemmissa lauseissa on jotain totta. Ihmisen 
arvo on riippuvainen ihmiskäsityksestä. Jos ihminen on eläin, hänet voidaan jopa hävittää eläimenä. 
Jos hän on Jumalan kuva, hänen elämänsä on pyhä, ja hän on Jumalan omaisuutta.

Postgraduate-kurssilla syvennytään ihmiseen ja hänen maailmaansa.  Koulutus on suunnattu teologeille 
ja julistustyöntekijöille. Tervetuloa oppimaan, keskustelemaan ja syventymään tärkeään aiheeseen.  

Ohjelma

Torstai 8.4.
16 Kahvi 
16.30–18 Oman kuolevaisuuden kohtaaminen, Irene Nummela
18.30–20 Kärsimyksen tiellä – Jobin kirjan pohdintaa, Henrik Perret

Perjantai 9.4.
9.30–11.30 Aidon onnen mahdollisuus I, Markku Ojanen
12.30–14 Aidon onnen mahdollisuus II, Markku Ojanen
14.30–16 Ryhmätyötä
16.30–18 Epävarma ihminen ja Jumalan varma sana,  Leif Nummela

Lauantai 10.4.
10–11.30 Room. 9–11, Timo Eskola
12.30–14 Room. 9–11, Timo Eskola
   
Hinta  30 euroa/koulutusjakso

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kirkkopalvelujen 
opintokeskuksen kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.3.2010 mennessä:
Suomen teologinen instituutti
Kaisaniemenkatu 3 A 4. krs., 00100 Helsinki
puh. 09 6689 550, sähköposti sti@teolinst.fi



Etukannen kuva: Rolf Wiiala
Takakannen kuva: Kirsi Sell

Maa hohtaa lumivaipassansa, 
on Luoja itse luonut hangen, jään.

Maa Herran on myös roudassansa
 ja lepää talven hänen kädessään.

On ankara ja pitkä talviyö, 
vaan läpi senkin jatkuu Luojan työ.

  Niilo Rauhala, Vk 567

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI


