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Korvakuuloltako –
vai omin silmin?

Pyhässä Raamatussa on erikoinen ker-
tomus eräästä Jumalan palvelijasta ni-
meltä Job. Se on opettava kertomus, joka 
liittyy teologin ja kristityn koulutukseen.

Jobista kerrotaan, että ”hän oli kun-
non mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, 
ja hän karttoi kaikkea pahaa.” Hän saa 
hyvän arvosanan. Jobilla oli iso perhe, ja 
hänellä oli runsaasti omaisuutta. Kaiken 
kaikkiaan Job oli ”mahtavin mies idän 
mailla”.

Jobin kirja kertoo, että Jobia koetel-
tiin, jopa siinä määrin, että vielä tänä 
päivänä puhumme jobinpostista, kun 
tarkoitetaan ikävää sanomaa tai huonoa 
uutista. Job menetti lapsensa, terveyten-
sä ja omaisuutensa. Job ajatteli, että hän 
ei ollut tehnyt mitään sellaista, minkä 
vuoksi Herra voisi suuttua häneen.

Kirja alkaa ”paljastuksella”. Siinä lu-
kija saa katsoa kulissien takana käytyä 
keskustelua Jumalan ja Saatanan välillä. 
Aika erikoinen keskustelu, koska Job itse 
ei tiedä siitä keskustelusta mitään.

Herra kysyy Paholaiselta: ”Oletko 
pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole 
maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin 
vilpitöntä ja nuhteetonta ja jumalaapel-
käävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaik-
kea pahaa.”

Saatana vastaa Herralle: ”Miksi ei Job 
olisi jumalaapelkäävä? Sinähän olet sul-
kenut hänet suojelukseesi, hänet ja hä-
nen perheensä ja omaisuutensa.”

Ja sielunvihollinen ehdottaa: ”Mutta 
ojennapa kätesi ja tartu siihen mitä hä-
nellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa si-
nua vasten kasvoja!”

Jobin kirjaa on luettava Jumalan ja Pa-
holaisen ”salaisesta keskustelusta” käsin. 
Jobille hänen onnellista elämäänsä koh-
taavat muutokset tulivat täytenä yllätyk-
senä. Ehkä Job oli joskus ajatellut ”mik-
si juuri minä?”, kun hän onnellisena oli 
voinut todeta, että hänellä ovat asiat hy-
vin. Mutta kun onnettomuudet ja koet-
telemukset iskevät, Job kysyy varmasti 
”miksi juuri minä?”, vaikka hän alussa 
suhtautuukin niihin tyynesti. Hän alistui 
ja otti kaiken Jumalalta vastaan ja sanoi: 
”Herra antoi ja Herra otti”.

Olen usein ajatellut Jobia. Ajattelen, 
että Jobin kirja antaa elämällemme uuden 
avaimen. Rakastammeko Jumalaa vai Hä-
nen lahjojaan? Uskomme Jumalaan Hä-
nen itsensä tähden, vai vain silloin, kun 
Hän antaa meille menestystä?

Mutta Jobin kirja vie meidät vielä sy-
vemmälle. Jobin ongelma ei ollut hä-
nen pahat tekonsa, joita hän ei ainakaan 

itse nähnyt. Hänen ongelmansa oli ennen 
kaikkea se, että hän väitti olevansa oikeas-
sa Jumalan edessä. Jobin kohtalo opettaa 
näin meille, mitä vanhurskauttaminen on. 
Omavanhurskaus on yhtä paha asia kuin 
jumalattomat teot.

Herra kysyi Jobilta: ”Väitätkö sinä, että 
minä en tuomitse oikein? Syytätkö minua 
vääryydestä, jotta itse saisit olla oikeassa?” 
(Job 40:3).

Lopulta Job ymmärtää, että Jumala on 
vanhurskas ja oikeudenmukainen silloin-
kin, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan 
johdatusta. Hän alistuu Jumalan tahtoon ja 
rukoilee ystäviensä puolesta. Hän häpeää 
puheitaan ja katuu niitä ”tomussa ja tuh-
kassa”.

Kun Job ynnää elämänsä plussat ja mii-
nukset ja kun hän puhuu kovasta koulus-
taan Jumalan yksityisoppilaana, hän toteaa: 
”Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat 
silmäni nähneet sinut.” (Job 42:5).

Jobin sanat ovat jääneet mieleeni. Ensin 
tuntui siltä, että kaikki se, minkä Job jou-
tui kohtaamaan, oli tavallaan turhaa. Hän 
omisti paljon, ja hän oli onnellinen mies, 
mutta sitten hän menetti kaiken. Lopulta 
Jumala armahti, ja Job sai taas maistaa Ju-
malan hyvyyttä. Miksi? Siinäkö kaikki? 

Kun Job kuvailee elämäänsä sanoilla 
”vain korvakuulolta sinut tunsin, nyt ovat 
silmäni nähneet sinut”, hän todistaa, että 
Jumalan kova koulu oli uudistanut hänet. 
Hän oppi tuntemaan Jumalan aivan uudella 
tavalla, kun hänen silmänsä olivat nähneet 
Jumalan. Kaikkien vaikeuksien ja koet-
telemusten keskellä Jumala oli läsnä. Job 
saattoi ajatella, että hän ei tule selviämään, 
mutta toisin kävi.

Suomessakin on varmasti paljon ihmi-
siä, jotka tuntevat Jumalan ”vain korvakuu-
lolta”.  Me tarvitsemme uudistavaa Herran 
kosketusta. Me kaikki tarvitsemme Herran 
uudistavaa kosketusta, myös opiskelijam-
me, jotka valmistautuvat Jumalan valta-

kunnan työhön. 
Moni meistä toivoo, että Jumala antaisi 

meidän kokea Hänen hyvyyttään. Toivom-
me, että Jumala säästäisi meidät vaikeuk-
silta. Rukoilemme, että Herra antaisi mei-
dän nähdä ihmeitä ja Pyhän Hengen voi-
matekoja. Kaikkea tätä saammekin todella 
rukoilla. Mutta samalla on hyvä muistaa, 
että kaikki elämämme vaiheet ovat Jumalan 
hyvissä käsissä. Olemme Jumalan siunaa-
vien käsien alla silloinkin, kun ajattelem-
me, että Jumala on meistä hyvin kaukana.

Kristittynä oleminen ei ole aina help-
poa. Paavali kirjoittaa: ”Teille on suotu se 
armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä 
kärsiäkin hänen puolestaan.” (Fil. 1:29). 
Moni meistä olisi valmis jättämään virk-
keen lopun pois. Uskoa Kristukseen – kyl-
lä! Mutta ”kärsiäkin hänen puolestaan” – 
siitä en ole varma.

Mutta seuratkaamme Jeesusta, satoi tai 
paistoi.  Hänen opetuslapseuskoulussaan 
on hyvä olla. Se kun on se varsinainen teo-
loginen instituutti! Siinä saamme sellaista 
opetusta, jota tarvitsemme Jumalan valta-
kunnan työssä.

Antakoon hyvä Jumala meille teologeja 
ja muita kristittyjä, jotka voivat todistaa, 
että he tunsivat Hänet vain korvakuulolta, 
mutta nyt heidän silmänsä ovat nähneet 
Hänet, Vapahtajamme.

Rukoilkaamme toistemme puolesta! 
Muistakaa STI:n työtä – kesälläkin!

Siunattua 
kesää 

3.6.2010
Henrik Perret
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Lukiessamme Raamattua kuulemme Ju-
malan Hengen puheen meille. Raamatun 
kehotukset ovat Jumalan kehotuksia meil-
le. Sen käskyt ovat Jumalan käskyjä ja sen 
lupaukset Jumalan lupauksia. Raamatun 
varoitukset ovat Jumalan varoituksia, ja sen 
antama lohdutus on Jumalan lohdutusta 
meille. 

Raamatun lukija tulee osalliseksi Hen-
gen toiminnasta, kun hän Lutherin ajatuk-
sen mukaisesti kiinnittää jatkuvasti huo-
miota siihen, mitä Pyhä Henki Raamatun 
kautta haluaa sanoa. Tämä on klassinen 
kristillinen tapa lukea Raamattua. Siinä on 
ymmärretty Lutherin ja luterilaisten tun-
nustuskirjojen voimakas painotus: Jumala 
haluaa olla yhteydessä meihin nimenomaan 
sanansa välityksellä. Sana on perusarmon-
väline. Ilman sitä emme edes tietäisi, mitä 
muut armonvälineet ovat tai kuinka ne 
vaikuttavat. Sana on koko uskon elämän ja 
jumalasuhteemme peruskallio, jolle kaikki 
muu rakentuu. 

Raamattu on osa 
pelastushistoriaa

Isä Jumala tahtoi pelastaa ihmisen ja suun-
nitteli pelastuksen. Poika toteutti pelas-
tuksen kuolemalla puolestamme ristillä. 
Pyhä Henki inspiroi Raamatun, jossa pe-
lastushistoria kerrotaan meille. Raamatun 
välityksellä Pyhä Henki vakuuttaa, että pe-
lastus koskee meitä. Heprealaiskirjeessä 
(10:5–7 vrt. Ps. 40:8,9) meille kerrotaan, 
mitä Messias, Jumalan Poika, maailmaan 
tullessaan sanoi Isälleen: ”Niin kuin mi-
nusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin 
olen tullut tekemään.” Kirjakäärö, jossa 
Messiaan tehtävä on edeltä käsin kuvattu, 
on Vanha testamentti. Sen ennustusten 

ja lupausten toteutumisesta Jeesuksessa 
kerrotaan Uudessa testamentissa. Koko 
Raamattu on siis osa Jumalan maailmassa 
toteuttamaa pelastushistoriaa. Kuten mo-
dernin evankelisen raamattunäkemyksen 
isä Benjamin Beckinridge Warfield asian 
ilmaisi, Raamattu ei ole ”vain niiden pe-
lastustekojen dokumentointi, joiden kaut-
ta Jumala pelastaa maailman, vaan se on 
itsessään yksi näistä pelastusteoista, joilla 
on oma roolinsa Jumalan valtakunnan ra-
kentamisen suuressa työssä.” (Inspiration 
and Authority, 161)

Pyhän Hengellä ja Raamatulla 
on erityinen suhde 

Jumalan Pyhän Henki liittyy monella ta-
valla Raamattuun. Kaikki Raamatun tekstit 
ovat syntyneet Jumalan Hengen vaikutuk-
sesta (2. Tim. 3:15–; 2. Piet. 1:20–21). Tätä 
Pyhän Hengen työtä sanotaan Raamatun 
inspiraatioksi. 

Lukiessamme ja tutkiessamme Raamat-
tua Henki auttaa meitä avaamalla meille 
tekstin tarkoituksen. Tätä sanotaan illumi-
naatioksi. 

Lisäksi Pyhä Henki saa aikaan Raama-
tun tekstin tarkoitusta vastaavan vaiku-
tuksen lukijassa tai kuulijassa. Tätä sano-
taan applikaatioksi. Pyhä Henki vaikuttaa 
Raamatun sanan välityksellä kääntymystä, 
parannuksen tekemistä ja uskoa. Toisaalta 
se vaikuttaa myös paatumusta niissä, jotka 
torjuvat ja hylkäävät sen (Ap. t. 7:51). 

Pyhä Henki on siis mukana Raamatun 
tekstien syntymisestä aina niiden käytän-
nön elämään soveltamiseen saakka, aivan 
jokaisessa vaiheessa. 

Suhtautumisemme Raamatun opetuk-
siin paljastaa, kuinka suhtaudumme Juma-

lan Hengen työhön elämässämme. Jos Raa-
matun opetukset, varoitukset ja lupaukset 
ovat Jumalan omia opetuksia, varoituksia ja 
lupauksia meille, suhtautumisemme niihin 
paljastaa, kuinka suhtaudumme Jumalaan 
itseensä. Klassisen kristillisen käsityksen 
mukaan Raamattu on todellakin Jumalan 
puhetta meille. 

”Näin te teette tyhjäksi Jumalan 
sanan”

Yhtä tärkeä ja ratkaiseva kuin suhtautu-
misemme Raamattuun on tapamme lukea 
ja tulkita sitä. Aikamme johtaviin raama-
tuntulkinnan asiantuntijoihin lukeutu-
va Kevin Vanhoozer kirjoittaa: ”Meillä on 
teologinen vastuu kuunnella ja ymmärtää, 
mitä Jumala tai lähimmäinen sanoo ja te-
kee, kun hän puhuu meille.” (First Theology, 
2002, 160) 

Kun Jumala puhuu meille, tarkoitus on, 
että kuuntelemme häntä, pyrimme ym-
märtämään hänen viestinsä ja ojentau-
dumme elämässämme sen mukaan. Tämä 
ei kuitenkaan läheskään aina toteudu. On 
useita tapoja väistää ja välttää kuulemasta 
Jumalan puhetta Raamatussa. Yksi tällai-
nen on Vanhoozerin mukaan performans-
situlkinta, jossa lukijasta tulee käytännössä 
kirjoittaja eli auktoriteetti. Tällöin tekstin 
äärellä kysytään ainoastaan subjektiivi-
sessa mielessä, mitä teksti puhuu minulle 
tai mitä minä saan siitä irti. Tekstin ob-
jektiivinen merkitys kielletään, tai se käy-
tännössä katoaa. Enää ei kysytä, mitä Raa-
matun perimmäinen kirjoittaja – Jumala 
– sanoo meille. Sitä ei haluta kuulla, tai se 
halutaan kieltää. Tekstin todellisen luojan 
tilalle asettuu lukija, joka valikoidusti ottaa 
tekstistä vastaan vain sen, mikä puhuttelee 
häntä tai mikä sopii hänen elämäntilantee-
seensa. Näin Raamatun auktoriteetti mure-
nee. Jumalan oma puhe, jota teksti edustaa, 
joutuu väistymään. Sen tilalle tulee lukijan 
tekstille omista lähtökohdistaan antama 

Totuuden Henki ja totuuden kirja
merkitys. Näin käy valitettavasti usein, 
kun luemme Raamattua. Oleellista onkin, 
että Jumala itse saisi avata meille sen mer-
kityksen, jonka hän on tekstille antanut. 
Muuten käy niin kuin Vanhoozer varoittaa: 
”Kun yritys tavoittaa kirjoittajan oma kom-
munikatiivinen intentio hylätään, samalla 
hylätään väline toisen merkitykselliseen 
kohtaamiseen. Tämä on syvästi kaduttavaa. 
On vaikea oppia tai kasvaa tai muuttua, kun 
on dialogissa ainoastaan itsensä kanssa.” 
(First Theology, 2002, 197)

Ihminen, joka lukee Raamattua kuule-
malla ja ottamalla vastaan vain sen, mistä 
hän on samaa mieltä tai mikä hänen ympä-
ristössään on yleisesti hyväksyttyä, ei varsi-
naisesti kuule tai opi mitään uutta. Varsin-
kaan hän ei enää kohtaa tekstissä Jumalaa. 
Raamatun teksteistä tulee peilikuvia, joista 
heijastuvat vain lukijan omat lähtökohta-
oletukset ja ennakkoasenteet. 

Miten luen Raamattua oikein?

Oikein Raamattua tulkitaan silloin, kun sitä 
kuunnellaan aidosti niin, että sen käskyjä, 
kehotuksia ja varoituksia kunnioitetaan ja 
sen lupauksiin uskotaan ja luotetaan. Pelk-
kä lukeminen ja luetun ymmärtäminen ei 
vielä merkitse oikeaa luottamusta. On eri 
asia tunnistaa, mitä Raamattu sanoo, ja 
toimia sen mukaan. Raamattua seurataan 
aidosti silloin, kun suostumme sen nuhte-
luun nöyrtymällä parannukseen. Tämä on 
tärkeää silloinkin, kun Raamattu nuhtelee 
meitä jostakin sellaisesta, jota pidämme it-
sellemme oikeutettuna. 

Teksti avautuu sille, joka antautuu sen 
vaikutukselle ja suostuu ajattelussaan ja 
toiminnassaan muutokseen. Tällaisesta 
Raamatun sanan kohtaamisesta seuraavat 
myös aidot raamatunluvun hedelmät: Ju-
malan ja ihmisen hengellinen yhteys ja oi-
kea suhtautuminen lähimmäisiin. 

Leif Nummela
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Kuoleman ja elämän kuva
Eräs Jumalan tulivuorista, jonka Hän on 
istuttanut Islantiin, alkoi suitsuttaa, ja niin 
oli koko Euroopan lentoliikenne kipsis-
sä. Siinä samassa peruuntui myös minun 
ja viiden ystäväni lentomatkat Torinoon. 
Meillä oli ollut näet hurskas matka tiedos-
sa, kun olimme olleet menossa katsomaan 
Kristuksen käärinliinaa. 

Mutta se mikä hoituu lentäen, hoituu 
myös ajamalla, ja niin meille siunaantui 
auto käyttöön, jotta pääsimme toteuttamaan 
pähkähullua roadtrippiä Pohjois-Italiaan. 
Ei siinä mitään. Taakse jäi järjestyksessään 
Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, 
Itävalta ja Sveitsi saavuttuamme 48 tunnin 
päästä Torinoon. Alun perin piti ajaa yhtä 
matkaa, mutta ihmiskehon fysiikka kehotti 
lepäämään yhden yön Puolassa. 

Tullessa ajoimme samaa reittiä, mutta 
tällä kertaa tulimme Saksasta lautalla Tans-
kaan, ja sieltä ajoimme Tukholman sata-
maan odottamaan lauttaa Suomeen. Matkan 
aikana nukuimme sängyissä Puolassa, To-
rinossa ja Ruotsin-lautalla. Muissa tapauk-
sissa piti löytää mukava asento auton jak-
karalla. Ajokilometrejä kertyi noin 5000, 

ja ne ajettiin viidessä päivässä eripituisis-
sa jaksoissa. Kuten sanottu, pähkähullua. 
Mutta hauskaa ja omahurskasta kuin mikä.

Mikä sitten sai lähtemään? Seura, Eu-
rooppa, loma, kokemus, äitien huolestut-
taminen, mielipuolisuus? No nämäkin. 
Mutta varsinaisena motivaattorina oli silti 
käärinliina. Kaikki se mitä siitä olin lu-
kenut ja kuullut alleviivasi, että kyseessä 
oli kaikkien aikojen sekä historiallinen 
että kirkkohistoriallinen dokumentti. Sitä 
paitsi, viimeksi se on tuotu kaiken maail-
man ihmeteltäväksi 15 vuotta sitten, ja sa-
man verran kierroksia ehtisi maa pyöriä 
auringon ympäri ennen seuraavaa esitte-
lyä. Enkä tiedä, mitä kalenteriini on kirjoi-
tettu vuonna 2025, enkä sitä, onko liinan 
käyttäjä jo palannut. Tilanne siis oli: nyt jos 
koskaan.

Kun pääsimme vihdoin Pyhän Johannes 
Kastajan katedraaliin, oli eteemme nos-
tettuna vaakatasossa ja taustavalaistuna se, 
mitä tulimme katsomaan. Tyhjä liina, mut-
ta ei tyhjän panttina. Kankaaseen on sil-
minnähden muodostunut kuva pahoinpi-
dellystä miehestä, jonka vammat ovat niin 
hirvittävät, ettei hän ole haudattaessa enää 
muistuttanut ihmistä. Vammat ja haavat 
ovat yksi yhteen kaikkien neljän evankelis-
tan kertoman Jeesuksen pahoinpitelyn ja 
tappamisen kanssa. Ruumista on ruoskittu 
roomalaisilla ruoskilla pitkälle toista sa-
taa kertaa ympäri kehoa, hartioista sääriin 
asti. Poski ja nenä ovat turvonneet kuin 
nyrkiniskuista. Päässä on haavoja kuin or-

jantappuran jäljiltä, ranteet ja jalkaterät 
vuotavat verta kuin ristiinnaulitsemisen 
jäljiltä, ja oikea kylki on puhkaistu kuin 
keihäällä.

Näky oli kyllä vaikuttava, joskin epäus-
koni muistutti taas kerran itsestään. Miten 
muka voi Jumala tulla ihmiseksi, ja tuos-
sako nyt sitten on Ihmiseksi tulleen kasvot 
ja ruumis? Ihan tavallisen näköinenhän 
jantteri se siinä. Mutta pakko se oli uskoa. 
Ja sitä uskoa ei ole kuitenkaan ommeltu 
piestyn miehen käärinliinaan vaan se py-
syy voimissaan Jumalan voimasta, joka on 
evankeliumin sana. Itse Ylösnoussut.

En mahtanut sillekään mitään, että niin 
monesta traumatisoitunut sisälläni asusta-

va pikkuluterilainen ei oikein tiennyt, mi-
ten suhtautua aitoon pyhäinjäännökseen. 
Meillä luterilaisilla kun ei ole oikein mi-
tään pyhäinjäännöksiä. Me 
olemme aina hehkuttaneet 
sanaa ja sakramentteja, ja 
hyvä näin. Silti tämä ei ollut 
mikään piispan luuarkku. 
Tämä oli jäännös Pyhäs-
tä. Tämä oli kuoleman ja 
elämän kuva. Lopullisesti 
voitetun kuoleman ja meil-
le voitetun elämän kuva. 
Tämä oli alttaritaulujen alt-
taritaulu. Kyllä se veti mie-

len hartaaksi. Kannatti ajaa.
Ajattelen kyllä, että jos Jumala olisi jät-

tänyt yhden historiallisen todisteen Po-
jastaan, niin mikään ei olisi nerokkaampi 
kuin käärinliina. Siinä näkyy koko Kristuk-
sen ihmiseksi tuleminen ja sovitustyö ruu-
miin kuvan muodossa, mutta itse ruumis 
on poissa. Sattuneesta syystä. Mutta hukas-
sa ruumis ei onneksi ole, sillä muutenhan 
me olisimme hukassa. Joka ehtoolliselta 
se löytyy täynnä elämää, voittoa, voimaa, 
toivoa, uskoa ja armoa. Ja eräänä päivä-
nä se halkoo pilviä salaman lailla ja jokai-
sen polvi syleilee maata. Ja sinä päivänä se 
sama voima, joka kerran nosti Kristuksen 
haudastaan, nostaa meidätkin lopullisesti 
omista kärsimyksistämme, käärinliinois-
tamme, arkuistamme ja haudoistamme. 
Kuolemastamme.

Tomas Garaisi, teol. yo

P.S. Opiskelijapojat toivat STI:hin kaksi 
metriä leveän julisteen käärinliinasta, ja se 
on nyt kehystettynä kokoushuoneessa.
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Aarre pellossa

Jeesuksen vertaus peltoon kätketystä aar-
teesta on tuttuakin tutumpi. Mies löytää 
aarteen, myy kaiken omaisuutensa ja hank-
kii pellon itselleen. Kaikki näyttää selvältä 
ja kertomus yksinkertaiselta. Näinkö Ju-
malan valtakunta löydetään? 

Kun tekstiä luetaan hieman tarkemmin, 
asiat eivät olekaan enää niin yksinkertai-
sia. Jopa vertauksen ensimmäinen lau-
se aiheuttaa ongelmia. Siinähän sanotaan 
yksinkertaisesti, että Jumalan valtakunta 
on piilossa. Vapaa käännös kohdasta kuu-
luu: “Taivasten valtakunta on kätkössä kuin 
aarre pellossa” (Matt. 13:44). Se on kuin 
aarre, joka on kätketty paikkaan, jonka si-
jaintia kukaan ei enää muista tai tiedä. Mitä 
ihmettä?

Miksi valtakunta on piilossa?

Jotta vertauksen tavoitetta voisi ymmärtää, 
se tulee liittää Jeesuksen muun opetuksen 
yhteyteen. Jeesuksen esittämä ankara kri-
tiikki aikansa uskonnollisuutta kohtaan 
näkyi kaikkialta. Hän kirosi viikunapuun, 
mikä oli merkki siitä, että itse Jumala oli 
kironnut kansansa. Hän piti mielenosoi-
tuksen temppelissä julistaen, että ihmi-
set pakenivat sinne väärän luottamuksen 
turvin kuin varkaat luolaansa. Hän moitti 
saddukeuksia ja pappeja ja julisti temp-
pelin loistavien rakennusten romahtavan 
pian maahan kuin korttitalo.

Israelin kansan usko Jumalaan oli Jee-
suksen aikaan väärä. Kansa ei toteuttanut 
Jumalan tahtoa vaan eli Jumalan hylkäämä-
nä kirouksen alla. Pakkosiirtolaisuudesta 
alkanut rangaistus ei ollut vielä poistunut, 
vaikka pari sukukuntaa oli saanutkin palata 
maahan. 

Moni hurskas juutalainen pahentui täl-
laiseen opetukseen. Etenkin fariseukset 
suuttuivat Jeesuksen julistuksesta. Olihan 
heillä isänä Abraham. Olihan heillä Moo-
ses ja profeetat. Jeesuksen sana vain kove-
ni näiden puolustelujen edessä. Te olette 
isästä perkeleestä, hän jyrisi. Jos ihmiset 
yrittävät kohdata pyhän Jumalan omassa 
varassaan, he ovat tuhon omia.

Kuka onkaan aarteenetsijä?

Oikea Jumalan valtakunta oli Jeesuksen 
mukaan vielä piilossa. Se oli kuin aarre 

mullan alla. Juuri kukaan hänen aikansa 
juutalaisista ei sitä tunnistanut. Sitä ei löy-
tynyt Mooseksen lain opettajien toora-kou-
luista eikä sitä löytynyt temppelivuorelta. 
Se piti kaivaa uudelleen esiin, jotta ihmiset 
voisivat nähdä sen ja saada omakseen.

Kuka siis voi löytää tuon aarteen ja tuoda 
sen taas näkyviin? Tehtävä ei ole Jeesuksen 
mukaan helppo, koska löytäjän täytyy uhra-
ta kaikkensa voidakseen tuoda valtakunnan 
esiin. Ihmisiltä se ei enää onnistu, koska 
heillä ei ole mitään uhrattavaa. Heillä ei ole 
mitään annettavaa aarteen edestä. 

Jumalan täytyy itse uhrata kaikkensa, 
jotta valtakunta voi uudelleen ilmestyä. 

Hänen täytyy antaa rakkaimpansa, jotta uu-
den temppelin pyhyys ja armo voivat tulla 
ihmisten keskuuteen.

Vertaus on sittenkin yksinkertainen. 
Jumala itse tuo aarteen tähän maailmaan. 
Hän itse nostaa piilotetun valtakunnan nä-
kyviin. Uhrin antamisen jälkeen valtakunta 
on avoin ja siihen kutsutaan kaikkia, jotka 
ovat kutsuvan sanan ulottuvilla. Armo on 
jälleen todellisuutta. Jumalan tavoittava 
rakkaus on tullut ihmisten lähelle.

Timo Eskola

Ku
va

: S
in

ik
ka

 A
hv

en
ai

ne
n



10Kulmakivi 3/2010

Henkilökohtaisesti
Kemijärven kasvatti matkalla kansankynttiläksi
Vilkas alakoululainen halusi opettajaksi, jotta saisi olla aina äänessä.

Kuva: Tomas Garaisi

Pohjoisen tyttö Silja-Kaisa Pöyliö on asu-
nut Helsingissä vasta vajaan vuoden, mutta 
on jo ehtinyt vakiinnuttaa paikkansa pää-
kaupunkiseudun hengellisissä opiskelija-
piireissä. Silja-Kaisa toimii vastuutehtä-
vissä paitsi STI:n opiskelijaneuvostossa, 
myös Helsingin Evankelisten Opiskelijoi-
den hallituksessa.  Sosiaalinen nuori nai-
nen näyttää uivan uusiin tilanteisiin ja ih-
missuhteisiin luontevasti. Kuitenkin:

– Helsinkiin muutto oli pieni shokki, 
Silja-Kaisa yllättää.

– Suurkaupungin syke on aivan erilai-
nen kuin pohjoisessa. Vaikka olenkin alka-
nut viihtyä täällä hyvin, sydän ja juuret ovat 
silti aina Lapissa, hän toteaa varmana.

Vastauksia rippileiriltä

Silja-Kaisa puhuu eloisasti, katsoo keskus-
telukumppania intensiivisesti jäänsinisillä 
silmillään ja viuhtoo välillä sanojensa va-
kuudeksi käsillään. Ei mikään flegmaatikko.

– Olin jo lapsena toiminnan tyttö. Pe-
lasin jalkapalloa, ja minusta piti tulla maa-
joukkuetähti, keskushyökkääjä, Silja-Kaisa 
hymyilee leveästi.

– Koulutunneilla minun oli vaikea pysyä 
paikallani, olin puhelias ja rauhaton. Sil-
loin päätin, että haluan opettajaksi, koska 
se saa puhua silloinkin, kun oppilaiden on 
oltava hiljaa, Silja-Kaisa virnistää lapsuu-
denhaaveilleen, jotka ovat käymässä to-
teen. 

Kemijärven seurakunta tarjosi lapsen-
uskolle hyvän kasvualustan. Silja-Kaisakin 

osallistui seurakunnan kerhoihin ja lei-
reille. Teini-iän kuohuissa hän kuitenkin 
etääntyi seurakunnasta. 

– Halusin olla vähän kova ja kuulua tiet-
tyyn kaveriporukkaan. Etsin omaa paik-
kaani. Se oli sellainen prosessi, joka piti 
kipuilla läpi, Silja-Kaisa muistelee. 

Silja-Kaisa lähti ystäviensä innostama-
na Suomen Luterilaisen Evankeliumiyh-
distyksen (SLEY) järjestämälle rippileirille 
Karkun evankeliselle opistolle. 

– Odotin saavani kysymyksiini vasta-
uksia ja sainkin. Henkilökohtainen uskoni 
alkoi syventyä, Silja-Kaisa kertaa.

Paikallisseurakunnan 
kasvattama

Rippikoulun jälkeen kului vuosi ennen 
kuin Silja-Kaisan elämä seurakunnan kes-
kellä alkoi asettua uomiinsa.

– Aloin käydä jumalanpalveluksessa 
ja ”nuokkarilla” eli nuorten toiminnassa. 
Siinä vaiheessa myös kaveriporukka meni 
aika lailla uusiksi.

Kemijärven seurakunnasta saatua hyvää 
ei Silja-Kaisan mielestä voi korostaa liikaa. 

– Siellä vahvan opetuksen keskellä oli 
hyvä ja turvallista kasvaa. Se on vaikuttanut 
myös valintoihin, joita olen myöhemmin 
tehnyt, hän valottaa.

Silja-Kaisa on toiminut myös seurakun-
tansa luottamuselimissä.

– Olin mukana kirkkovaltuustossa ja 
nuorisotyön johtokunnassa. Haluan vai-
kuttaa seurakunnan yhteisiin asioihin.

Kasvatustieteilijä ja teologi
Ylioppilaaksi kirjoitettuaan Silja-Kaisa 
vietti lukukauden Karkussa raamattukurs-
silla, jota hän muistelee lämmöllä.

–  Sai kasvaa uskossa sanan äärellä.
Seuraavana syksynä Silja-Kaisa otti as-

keleen lähemmäs lapsuudessa virinnyttä 
unelmaa ja aloitti kasvatustieteen opinnot 
Lapin yliopistossa.

– Alkuperäinen ajatukseni oli valmistua 
alakoulun opettajaksi. Sijaisuuksien myötä 
huomasin kuitenkin tykkääväni työsken-
nellä enemmän nuorten kuin lasten parissa. 

Silja-Kaisa oli aina ollut kiinnostunut 
teologiasta, ja siksipä hänen päässään alkoi 
muhia ajatus uskonnonopettajan ammatis-
ta. Keväällä 2009 hän laittoi hakupaperit 
teologiseen tiedekuntaan.

– Se oli luonteva valinta. Teologia antaa 
valmiuksia myös hengelliseen työhön, joka 
on yksi mahdollinen vaihtoehto.

Tukikohtana STI
Aloitettuaan opinnot Helsingissä hän ha-
keutui heti STI:hin, josta oli kuullut muilta 
kemijärveläisiltä teologeilta.

– STI on tukikohta. Siellä tapaan sa-
manhenkisiä opiskelijoita. STI:ssä etsitään 
vastauksia Raamatun sanasta, ei tunteis-
ta, kokemuksista tai järjestä, Silja-Kaisa 
miettii.

Silja-Kaisa toivoo saavansa opintonsa 
lähivuosina päätökseen.

– On haastavaa olla uskonnonopettaja, 
koska tunnustuksellisuus on riisuttu us-
konnonopetuksesta pois. Mielestäni usko-
via uskonnonopettajia kuitenkin tarvitaan. 
Oma vakaumus tulee näkyviin kuitenkin 
aina jollain tavalla.

– Haluaisin olla helpostilähestyttävä 
opettaja, jolle oppilaat voisivat tulla puhu-
maan asioistaan.

On helppo uskoa, että tämäkin haave to-
teutuu.

Essi Tuomala, teol. yo
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OPISKELIJAN SUUSTA 
Keidas keskellä Helsinkiä
Olen Pattijoelta lähtöisin oleva kasvatustieteen 
opiskelija. Luen parhaillaan yleisen teologian 
aineopintoja Helsingin yliopistossa. Fyysisiltä 
mitoiltani olen 181cm pitkä ja painan 85 kg. Olen 
sinnikäs, sosiaalinen ja silloin tällöin nöyräkin. Isäni mukaan olen ollut jääräp-
ää jo pienestä pitäen. Välillä turhaudun itsessäni siihen, että olen ajoittain hyvin 
kärsimätön. Harjoittelen parhaillaan tuntemaan itseäni ja olen kiinnostunut 
muun muassa ihmisenä olemisesta, elämisestä, uskonnoista ja kalastuksesta.

Päädyin Helsinkiin ensimmäisen kerran 2004, jolloin en Suomen teologisesta ins-
tituutista tiennyt mitään. Palattuani ulkomailta vuoden 2006 alussa minulla oli 
visio teologian opiskelusta. Tuolloin pänttäsin pääsykokeisiin Helsingin yliopiston 
tiloissa. Yhtenä aamuna lukujeni kesken heräsin siihen, kun eräs herra alkoi pi-
tää aamuhartautta nettiradiossa. Huomasin, että siinähän on vanha rippikoulun 
isoseni vuosien takaa. Menin tietysti keskustelemaan hänen kanssaan, ja jutus-
telujemme lomassa hän tokaisi, että kannattaa käydä tsekkaamassa yksi hyvä 
mesta, jossa voi myös lueskella. Paikkahan oli STI, ja kävi niin, että siitä lähtien 
olen Helsingissä asuessani käynyt kyseisessä paikassa keskittymässä opintoihini.

Suomen teologinen instituutti on ollut kaltaiselleni teologian noviisille mielen-
kiintoinen paikka. Siellä voi seurata alan eksperttien kahvikeskusteluja ja luentoja 
kirkon tilasta, uskontojen eroista, maailman menosta ja vaikka mistä. Erityisen 
tärkeänä pidän lämmintä ilmapiiriä, joka kannustaa opiskeluissa. Toisaalta 
liian hyviä kaverisuhteita solmittaessa vaikutus voi olla päinvastainen. STI:tä voi 
hyvin verrata rauhalliseen keitaaseen kiireisen elämän keskellä. Lukusaleissa voit 
keskittyä olennaiseen ja tarpeen vaatiessa chillaaminen kahvitilan sohvalla voi 
kartuttaa energiavarastoja. Toivon, että STI pysyy tällaisena myös tuleville opiske-
lijoille.

Kesäisin terveisin

Ilari Peura

Kylväjän kesäpäivät Kutsu – vastausta 
pyydetään, 18.–20.6. Suomen 
Raamattuopistossa Kauniaisissa 
yhteistyössä SRO:n ja OPKOn kanssa 
(kesäpaivat.blogspot.com)

SLEFin Årsfest Möte med Gud, 
1.–4.7. Munsalassa (www.slef.fi)

Radiolähetystyön kesäpäivät (SANSA)
Jumala on suurempi, 2.–4.7.
Jyväskylässä (www.sansa.fi)

Valtakunnallinen evankeliumijuhla 
(SLEY), Ristin näkyy, 2.–4.7. Kokko-
lassa Kälviän seurakunnassa
(www.evankeliumijuhla.fi)

Kansanlähetyspäivät Suora lähetys, 
2.–4.7. Lahdessa 
(www.kansanlahetyspaivat.fi)

Länsi-Suomen rukoilevaisten kesä-
seurat ”Jeesus on matkakumppanin”, 
16.–18.7. Laitilassa
(www.rukoilevaisuus.com)

Suomen Raamattuopiston Hengelli-
set syventymispäivät, Sinulle on viesti 
– Jumalalta, 26.–29.8. Helsingissä 
Johanneksenkirkossa ja Temppeliau-
kion kirkossa (www.sro.fi)

STI:N  JÄSENJÄRJESTÖJEN 
KESÄJUHLAT
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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 i Finland

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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VIERAILUT
Henrik Perret
21.–22.6. Pohjoismaisten laitosten 
 johtajien kokous Tanskassa

17.–18.7. Kristianstad, Ruotsi, Ev.-luth.  
 Mission – Bibeltrogna vänner

Timo Eskola
19.6. Kylväjän kesäpäivät,
 Kauniainen, SRO

15.8. Köyliön seurakunta, saarna

16.8. Karkku, Raamattu- ja lähetys-
 teologiset opintopäivät

28.8. Johanneksenkirkko, Helsinki
 Hengelliset syventymispäivät

Teologisia tapahtumia 
STI:n jäsenjärjestöissä

Raamattu- ja lähetys-
teologiset opintopäivät 

Oikea ja väärä
Karkun evankelisella opistolla 

15.–17.8.2010
Mukana myös Timo Eskola
Lisätietoja: www.sley.fi/
html/fi/teolpaivat.html 

puh. Karkun evankelinen opisto 
03 513 4151

Jokaisen Kulmakiven saajan 
henkilökohtainen VIITENUMERO 

löytyy takasivun osoitetarran 
oikeasta kulmasta.

Kesän aukioloajat
 1.–18.6.  klo 9–15
21.6.–30.7. kiinni
2.–31.8.  klo  9–16

Lämmin kiitos 
kaikesta tuesta. Avunhuutoomme on vastattu, ja 
kannatus on noussut loppukevään aikana. Edel-
leenkin tarvitsemme lisää tukea. Kesä on yleen-
säkin STI:lle taloudellisesti vaikeaa aikaa, joten 
muistattehan STI:n työtä kesänkin aikana. 

Kirkollista keskustelua seuraava tietää, että STI:n 
opetusta tarvitaan. Rakas kirkkomme ja sen kaik-
ki jäsenet tarvitsevat Pyhän Hengen uudistusta 
ja herätystä. Monet hengelliset vaikuttajat ovat 
kiinnittäneet huomiota siihen, että kirkko tar-
vitsee raamattuteologiaa. STI:n merkitys kasvaa. 
Rukoilkaa Jumalan valtakunnan työhön valmis-
tuvien nuortenkin puolesta. 

Kesä on myös juhlien aikaa. Toivottavasti voit 
osallistua johonkin hengelliseen kesäjuhlaan.

Hyvää kesää ja Jumalan siunausta

Henrik Perret



Etukannen kuva: Tomas Garaisi
Takakansi: Kirsi Sell

Oi Herra, käy sä 
siunaamaan
nää rannat rakkaan 
synnyinmaan.
  Virsi 577

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI


