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Heikkojen kirkko

Kirkosta keskustellaan näinä päivinä 
kovasti. Toiset pitävät kirkkoa liian kon-
servatiivisena, toiset taas liian liberaali-
na. Toisten mielestäni syynä joukkopa-
koon on se, että kirkolla on liian jyrkät 
käsitykset mm. samaa sukupuolta olevien 
oikeudesta saada kirkolta palveluita siinä 
missä heterotkin. Toiset taas huomautta-
vat, että varsinainen syy on se, että kirkko 
ei kertakaikkiaan kiinnosta.

Mielestäni nyt käytävän keskustelun 
varsinainen ongelma on siinä, että kris-
tinusko vääristyy. Evankeliumista ei pu-
huta, Jeesuksesta ei puhuta, vaan kaikki 
on vain ”tee se” tai ”älä tee” -akselilla. 

Kun Jeesus kutsui opetuslapsia, hän 
sanoi: Seuraa minua! Jeesus antoi itsensä 
ja ihmiset saivat jotain. Jeesuksen seu-
rassa usko kasvoi ja uskonasioita opittiin. 
Oppi liittyi Jeesukseen, hänen sanoihinsa 
ja tekoihinsa. 

Nyt käytävässä keskustelussa on vain 
kyse käyttäytymisjärjestelmästä. Ei ker-
rota miksi, mitä siitä saa tai mitä sillä 
voittaa. 

Suurin pelkoni on, että kirkko profi-
loituu vahvojen kirkkona. Kirkosta tulee 
onnistuneiden kirkko. Se sopii siihen 
kuvaan, joka monilla on kirkosta: kirkko 

syö rikkaiden kanssa ja saarnaa köyhil-
le, kun sen tulisi syödä köyhien kanssa ja 
saarnata rikkaille.

Kun evankeliumeista yrittää katsoa, 
ketkä olivat Jeesuksen ystäviä, niin huo-
maa, että suurin osa oli heikkoja ihmisiä, 
ihmisten ”verkostoista” poispotkittuja. 
He olivat ”luusereita”, häviäjiä, joilta ei 
voinut odottaa paljon. He tulivat Jee-
suksen luo, ja heille Hän julisti ilosano-
maansa.

”Sokeat saavat näkönsä ja rammat 
kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuu-
rot kuulevat, kuolleet herätetään hen-
kiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.” 
Matt.11:5.

Sokeat, rammat, spitaaliset, kuurot, 
kuolleet, köyhät… Siinä kirkko, Jeesuk-
sen ”kirkko”.

Asiaa ei pidä käsittää niin, että ihmi-
nen tarvitsee kirkkoa vain silloin, kun 
hänellä menee huonosti. Että epäonnis-
tuminen olisi kristityn ihmisen normaa-
litila. Kyllä silloinkin, kun menee hyvin, 
voi kiittää Jumalaa hänen armostaan, sillä 
sitä tarvitaan joka päivä.

Mutta on surullista, jos potilas ajatte-
lee, että hän ei voi mennä terveyskeskuk-
seen, koska hän on niin sairas, ja häntä 

siksi hävettää niin. Samoin on enemmän 
kuin traagista, jos joku ihminen tai jokin 
ihmisryhmä ajattelee, että hän on liian 
heikko uskaltaaksen mennä kirkkoon pyy-
tämään tukea ja apua.

Kirkon omin ”tuote” on evankeliumi. 
Kirkon pitää satsata Jeesukseen ja panostaa 
siihen, että evankeliumia julistetaan kai-
kille ihmisille: ilosanomaa siitä, että Jeesus 
antaa synnit anteeksi ja että hän parantaa 
rikkinäisen ja väsyneen ihmisen.

Evankeliumi ei ole masennuslääke, 
vaikka se auttaa masennukseenkin. Se ei 
myöskään ole keino, jonka avulla saadaan 
menestystä ja mammonaa, vaikka joskus 
Jumalan siunaus ulottuu niihinkin. Evan-
keliumi on sanoma siitä, että velkani Ju-
malalle on maksettu. Se antaa minulle tu-
levaisuuden ja toivon, joka ei pääty kuole-
massakaan.

Jos ihmiset kokevat, etteivät he ”kuulu 
joukkoon”, heiltä jää kuulematta, että Jee-
sus on sovittanut heidänkin syntinsä.

Mitä kirkon nyt pitää tehdä? Joku voi 
ehdottaa, että nyt on aika muuttaa sanomaa 
niin, että se on tätä aikaa, nykyaikaa,  ja että 
moderni ihminen pystyy hyväksymään sen 
ehdoitta. Uskon, että tämä olisi aivan väärä 
tie. Jos kirkko myy sanomansa ja olemuk-
sensa ”pakkohuutokaupassa”, sillä ei ole 
mitään annetavaa tämän päivän ihmisille.

Uskon vakaasti, ettei kirkon sanoma 
ole mikään este. Jokainen ymmärtää, että 
kirkolla on oma uskontunnustuksensa, ja 
olettaakin, että kirkko pitää siitä kiinni. 
Kuka haluaisi ottaa vastaan sanoman, jo-
hon sen julistajakaan ei usko?

Kaikkien kristittyjen pitää nyt liittyä 
”heikkojen” kirkkoon. Todeta, että olem-
me kaikki ”tavallisia pulliaisia”, jotka yhtä 
lailla kaikkien ihmisten kanssa tarvitsevat 
Jumalan armoa ja huolenpitoa. Heikkojen 
kirkossa yhteys löytyy, koska jokainen elää 

vain armosta.
Jotta kirkko voisi olla heikkojen kirkko 

ja palvella meitä heikkoja, sen salaisuute-
na on oltava Väkevä Jumala, Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesus Kristus. Kirkon on 
pidettävä kiinni Jumalan pyhästä sanasta, 
joka on kirkon aarre saviastiassa.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat nyt 
eronneet kirkosta. Kirkosta eroaminen on 
jokaisen oikeus. Samalla suren sitä, että se 
voi johtaa siihen, että jatkossa ei enää olla 
samalla tavalla ”kuuloetäisyydellä”. Toi-
von, että mahdollisimman moni löytäisi 
paikkansa heikkojen kirkossa, Jeesuksen 
seurassa. Niin kauan kuin kokoonnutaan 
Jeesuksen nimessä, vaikka meitä ei olisi 
kuin kaksi tai kolme, tahdon kuulua jouk-
koon. 

Kirkkoon, josta Jeesus on eronnut, en 
haluaisi ikinä kuulua. Suurin kirkkoamme 
koskeva pelkoni onkin tämä: ”Muista siis, 
mistä olet langennut, käänny ja palaa teke-
mään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannus-
ta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi 
paikaltaan.” (Ilm. 2:5) Tämä koskee meitä 
yksilöinä ja kirkkona. Tämä myös olkoon 
rukouksemme ja huutomme! 

”Kun fariseuksiin kuuluvat kirjanoppi-
neet näki vät Jeesuksen syövän syntisten ja 
publikaanien seurassa, he sanoivat hänen 
opetuslapsilleen: ”Kuinka hän syö yhdessä 
publikaanien ja muiden syntisten kanssa?”  
Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tar-
vitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole 
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.” 
Mark. 2:16,17.

27.10.2010 
Henrik Perret
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Vanhemmat ihmiset Suomessa ovat ym-
märrettävästikin tottumattomia siihen 
ajatukseen, että monet perinteensä ja oma-
kohtaisen uskonsa menettäneet jättävät 
näinä aikoina kirkon. Ilmiö ei kuitenkaan 
ole ainutlaatuinen. Sen esille tulo koti-
maassamme vain yllättää jotkut. Kasvanei-
siin erolukuihin on kiinnitetty huomiota 
jo usean vuoden ajan. Verrattuna Ruotsiin 
meillä kuitenkin erotaan vähemmän ja il-
miö on uudempi. Ruotsin ev. lut. kirkosta 
erosi viime vuonna noin 88 000 jäsentä. 
Vuosikymmenen puolivälistä löytyy suora-
nainen eropiikki, jolloin Ruotsin kirkosta 
lähti vajaat 100 000 ihmistä. Kymmenes-
sä vuodessa naapurimaamme kirkosta on 
lähtenyt 735 000 jäsentä. Jäljellä on siten 
noin 70 prosenttia väestä (6,6 milj. jäsen-
tä). Saksan evankelisesta kirkosta on puo-
lestaan jo pitkään eronnut noin 300 000 
jäsentä joka vuosi. 

Suomessa lähtijöitä on ollut noin 40 000 
vuodessa. Kaikissa maissa näyttää lähte-
vän runsas prosentti jäsenistöstä vuodes-
sa. Vaikka meillä siis eroaisi tänä vuonna 
puolet enemmän kuin viime vuonna, ei 
lähtijöiden määrä juuri poikkea muiden 
luterilaisten maiden tilastoista. Koska tääl-
lä eroamisprosessi on alkanut muita maita 
myöhemmin, meillä voi olla pikemmin-
kin paineita nopeampaan kehityskulkuun. 
Näinhän näyttää käyvän nyt, kun median 
innoittama joukkohysteria valtaa etelä-
Suomen tietokonetta käyttävän sukupolven 
mielet.

Hiiri heilahtaa
Kirkosta eroaminen on erityisesti internet-
ajan ilmiö. Ihmiset, jotka lähtevät kirkosta 
tietokoneen hiirtä napsauttamalla, eroa-
vat virtuaalikirkosta. Ero merkitsee heille 
yhtä vähän kuin lähtö Habbo Hotellista tai 
keskustelupalstalta. Monikaan lähtijä ei 
ole vuosikausiin osallistunut omaehtoises-
ti seurakunnan toimintaan – näin ainakin 
tähän asti eronneet ovat itse asian ilmais-
seet. Eroaminenkin on tehty helpoksi. 
Kuinkahan moni olisi kuluneen viikon ai-
kana eronnut, jos toimenpide olisi pitänyt 
tehdä seurakunnan kansliassa kasvokkain 
vanhan rippikoulupapin edessä? Internet-
sukupolvessa kasvoton väki lähtee kasvot-
tomasta kirkosta.

Kirkosta eroamisen syyt ovat kyllä Suo-
messa samat kuin muualla. Suhtautuminen 
kirkon seksuaalinäkemyksiin on kaikissa 
protestanttisissa maissa ollut keskeinen 
syy eroon. Esimerkiksi Skotlannissa run-
saan sukupolven aikana entinen valta-
kirkko Church of Scotland on romahtanut 
yhteentoista (11) prosenttiin väestöstä. 
Tutkija Callum Brownin mukaan keskeisiä 
syitä ovat naisten arvomaailman muutos ja 
uusi käsitys seksuaalisuudesta. Toisen aal-
lon feminismi muutti Skotlannin tilannet-
ta olennaisesti, sillä kun naiset eivät tule 
kirkkoon, sinne eivät tule miehet ja lap-
setkaan. Kirkosta etäällä olevan, itsenäisen 
tutkijan mukaan mitkään kirkon sateen-
kaarimessut tai feministi-retriitit eivät 

ole muuttaneet erovirran suuntaa edes nyt, 
kun Suomen kokoisessa maassa on jäljellä 
noin puoli miljoonaa jäsentä.

Jos joku odottaa, että tämä eroamisen 
muoti tulee vähenemään, niin se on toi-
veajattelua. Tilastojen mukaan myös ensi 
vuonna tulee eroamaan 50.000 jäsentä, oli 
televisiossa sitten hysteriaa lietsovia oh-
jelmia tai ei. Sekularisaatio on Euroopassa 
saavuttanut sen pisteen, että kirkot piene-
nevät väistämättä. Missään maassa lähtijät 
eivät ole enää palanneet kirkkoon. Kuljem-
me kohti jälkikristillistä aikaa.

Muuttunut arvopohja

Kirkosta eroamisen syyt ovat siksi Suomes-
sakin syvemmällä kuin pelkässä suuttumi-
sessa televisio-ohjelmaan. Etenkin eteläs-
sä ja suurissa kaupungeissa ihmisten arvo-
maailma on sekularisoitunut. Vanha virsi 

siitä, että “emme usko kuten kirkko opet-
taa”, tulee nyt lihaksi. Kun perinnekirkon 
jäsenet eivät halua enää samastua kirkon 
oppiin, arvoihin ja etiikkaan, he irtautuvat 
tästä instituutiosta. 

Paine kirkkoa kohtaan tulee tietenkin 
ympäröivästä yhteiskunnasta. Sekularisoi-
tunut yhteiskunta väittää ev.lut. kirkolle, 
jos kohta ei niinkään Ortodoksikirkolle, 
Vapaakirkolle tai Katoliselle kirkolle, että 
tunnustuksen omaksuma teologinen näke-
mys on syrjivä. Tämän juridiselta kalskah-
tavan pahan sanan avulla syyllistetään pe-
rinteisen avioliittokäsityksen puolustajia ja 
annetaan ymmärtää, että Suomen kansalai-
silla ei enää olisikaan mielipiteenvapautta 
näkemyksessään seksuaalisuuden har-
joittamisesta. Todellisuudessa kuitenkaan 
mikään laki ei säädä tällaisesta, eikä mi-
tään kirkkoa tai uskonnollista yhdyskuntaa 
(ajatellaanpa vaikka muslimeja) lain edessä 
voi vaatia luopumaan ihmiskäsityksestään.

Miksi väki lähtee kirkosta?
Kirkosta erotaan nyt joukoittain. Television homokeskustelun aikaansaama 
erovyöry on yllättänyt sekä median että tavalliset kansalaiset. Moni 
ihmettelee, miten yksi televisio-ohjelma voi saada aikaan tällaisen reaktion. 
Ihmettely on oikea: ei se voikaan. Kyse on vain siitä, että nyt purkautuu 
monien vuosien paine kristinuskon hylkäämiseen. Tilanne on sama lähes 
kaikissa “vanhoissa” protestanttisissa kirkoissa länsimaissa.

Kuva: Hilpi Jenu



6Kulmakivi 5/2010 7 Kulmakivi 5/2010

Kirkkokin jakautuu
Median markkinoima kuva on kuitenkin 
vääristynyt. Kiistassa eivät varsinaises-
ti ole vastakkain kirkko ja yhteiskunta, 
vaan liberalismi ja tunnustuksellinen 
usko. Tämä jako kulkee myös kirkon si-
säpuolella. Siksi olemmekin ajautuneet 
tilanteeseen, jossa osa piispoista kapinoi 
julkisuudessa kirkolliskokousta ja kir-
kon nykyisiä päätöksiä vastaan. Kirkolla 
on nimittäin olemassa selvä kanta rekis-
teröityjen parisuhteiden siunaamiseen. 
Kyse ei todellakaan ole yhden televisio-
ohjelman tai jopa sen yhden keskustelijan 
synnyttämästä ongelmasta (kuten pola-
risoiva ja väärällä tavalla henkilöivä media 
nyt väittää).

Piispojen kannanotossa “Rakkauden 
lahja” (2008) todetaan, että kirkko “suh-
tautuu pidättyvästi” homoseksuaalisten 
“yhden miehen ja yhden naisen avioliitos-
ta poikkeavien suhteiden siunaamiseen”. 

Sen lisäksi vuosikausia istuneen työryh-
män mietintö “Kirkko ja rekisteröidyt pa-
risuhteet” (2009) ei sekään esittänyt, että 
kirkko laatisi minkäänlaista kaavaa pari-
suhteen siunaamiselle. Sekä siunaamisia 
suorittavat liberaalit pastorit että niitä suo-
sittelevat piispat toimivat siis vastoin kir-
kon ohjeita ja vastoin kirkolliskokouksen 
tällä hetkellä hyväksymää toimintatapaa. 
Heidän toimintansa rikkoo kirkon määrä-
yksiä ja asettaa virkavalan kyseenalaiseksi. 

Niinpä menossa oleva kohu kertoo omal-
la tavallaan myös kirkon sisäisestä krii-
sistä. Liberaalit papit ottavat vallan omiin 
käsiinsä ja tekevät mitä tahtovat. Heillä on 
siihen monen piispan tuki ja ennen kaik-
kea perinteistä uskoa vastustavan median 
kannatus. On ikävä kyllä odotettavissa, että 
erobuumista tehdään pian kirkkopolitiikan 
väline, jonka avulla tunnustuksellisia pas-
toreita aletaan erottaa viroistaan.

Timo Eskola

“AIOTTEKO TEKIN LÄHTEÄ?”

Rakas kirkkomme on nyt joukkopaon myötä menettänyt paljon jäseniä. Jokainen jäsen 
jättää tyhjän paikan. Jokainen tyhjä paikka muistuttaa meitä tehtävästämme kertoa ihmisille 
Jeesuksesta. Kun monet lähtevät, vastuu jää niiden kannettavaksi, jotka sittenkin jäävät. Nyt 
kirkkomme tarvitsee esirukoilijoita, vastuunkantajia ja uskollisia työntekijöitä. 

Monta kertaa aikaisemmin on erottu ja lähdetty oikein joukolla. Onneksi useimmat 
STI:n ystävistä ovat jääneet, vaikka joskus ehkä on kysyttykin: vieläkö jatkan? Toivomme 
ja rukoilemme, että jaksaisitte vielä! STI on täysin riippuvainen uskovista ja uskollisista 
ystävistään. 

STI tarvitsee sinunkin esirukoustasi! Kiitos, että olet muistanut! Se on meille korvaamaton 
tuki. STI tarvitsee myös taloudellista tukea, mahdollisuuksienne mukaan. Pienikin lahja on 
nyt tarpeen.

Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Aiotteko tekin lähteä?" Simon Pietari vastasi hänelle: 
"Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.  Me uskomme ja 
tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä." Joh. 6:67–69

        Henrik Perret

OPISKELIJAN SUUSTA 
Tarvitaanko kirkossamme 
Raamattua?

”Onko Raamattu Jumalan sana?”

Kutakuinkin tähän kysymykseen voisi kärjistää loka-
kuisen kriisin ja keskustelun kirkossamme. Television 
homokeskustelun jälkeen kymmenettuhannet erosivat 
kirkosta, mistä seurasi valtava mediakohu. Vaikka 
keskustelu käsitteli homoseksuaalien asemaa kirkossa, 

väitän varsinaisen kysymyksen olevan suhtautumisessa Raamattuun. Näin on 
myös monen muun asian kohdalla.

Luojan kiitos, kirkossamme on edelleen pappeja, joilla on hyvä ja tukeva suhde 
Raamattuun. Mutta vastapainoisesti ja valitettavasti monen papin suhde Raa-
mattuun on hatara. Ei se ole ihme. Kirkolla ei ole pappisseminaaria, eikä yli-
opiston teologinen koulutus itsessään tarjoa kovin suuria eväitä raamatuntunte-
muksen suhteen. Usein Raamatun opiskelu onkin riippuvaista opiskelijan omasta 
aktiivisuudesta ja seurakuntayhteydestä.

Siksi onkin harmi, että vain pieni osa teologian opiskelijoista löytää tiensä Suomen 
teologiseen instituuttiin.Toisaalta olen iloinen siitä, että moni sinne kuitenkin löy-
tää. Itsekin olen löytänyt ja olen siitä kiitollinen. STI:ssä teologian lähtökohtana 
on uskollisuus Raamatulle ja luterilaiselle tunnustukselle, ja se tukee myös teologi-
an opiskelijoita pysymään sillä pohjalla. Kirkolle tämä on palvelus. STI tukee myös 
tulevia pappeja pysymään siinä kristillisessä uskossa, jota kirkko tunnustaa.

Itse olen saanut paljon STI:stä. Olen saanut lisää eväitä Raamatun opettamiseen. 
Olen kuullut hyviä luentoja ja saanut käyttää hyvää kirjastoa. Olen saanut myös 
ystäviä, graduntekopaikan sekä lukuisia kuppeja kahvia. En usko, että STI:ssä 
vietetty aika on nopeuttanut opintojani, mutta opitun asian määrää se on ainakin 
lisännyt.

Tärkeää on, että STI:ssä saa myös päivittäin huomata, että en ole yksin teologiani 
kanssa. On muitakin teologeja, tohtoristasoisia sekä opiskelijakollegoja, jotka myös 
pitävät Raamattua Jumalan sanana.

      Jouko Makkonen, teol. yo
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Aleksi Kuokkanen esitteli tuoretta väitöskirjaansa STI:ssä

Miltä tuntuu rakastaa ideologista vihol-
lista? Sitä joka tuomitsee minut tai jonka 
minä tuomitsen moraalittomana  jossain 
asiassa. Helpompaa olisi vihata häntä tai 
vaihtoehtoisesti uskotella, että pohjim-
miltaan olemme kummatkin yhtä oikeassa. 
Tutkimuksen väite on kuitenkin, että juuri 
tämän paheksutun moraalisen ”tuomitse-
misen” ja tuon vierastetun lähimmäisen 
rakastamisen yhdistämisen taito on se, 
mitä moniarvoistuvan globaalin yhteis-
kunnan kansalainen ja päättäjä palavasti 
tarvitsevat.

Asiantuntijat ovat viime vuosikymmeni-
nä pyörtäneet omat ennustuksensa uskon-
non merkityksen vähenemisestä yhteis-
kunnassa ja politiikassa. Tästä luonnollise-
na johtopäätöksenä kai olisi, että erilaisten 
uskonnollisten ja maallisten ideologioiden 
kamppailu julkisessa politiikassa olisi hy-
väksyttävä tosiasiana ja alettava ottaa selvää 
kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, mikä 
näistä kamppailevista maailmankatsomuk-
sista voisi todella tarjota oikean päämäärän 
elämälle yksilönä ja yhteiskuntana ja toi-
seksi siitä, olisiko mahdollista kamppailla 
keskinäisen vuoropuhelun kautta raken-
tavasti ilman manipulointia ja väkivaltaa. 
Ongelma on kuitenkin se, että vallitsevassa 
länsimaisessa kulttuurissa näitä johtopää-
töksiä ei tehdä. Miksi?

Länsimaita ohjaa yksi ylpeä harhakuva 
ja kaksi tabua. Ylpeä harhakuva on ensin-
näkin se, että luullaan olevan mahdollista 
ja jopa tavoiteltavaa pyrkiä asettumaan pe-
rimmäisten maailmankatsomusten ulko- ja 
yläpuolelle ainakin poliittisessa päätök-
senteossa: politiikassa on epäreilua teh-
dä kaikkia kansalaisia koskevia päätöksiä 
oman uskonnollisen vakaumuksen poh-
jalta. Tästä tullaan kahteen länsimaiseen 
tabuun, arvoneutraaliuteen sekä miltei 
rajoittamattomiin kansalaisvapauksiin. 
Nämä kaikki kolme aksioomaa ovat yhdes-
sä toiminnan luovuttamaton lähtökohta 
erityisesti yhteiskunnassa. Kasvatus ja po-

Opiskeluaikanaan STI:n aktiiviopiskelijoihin kuulunut Aleksi 
Kuokkanen väitteli teologian tohtoriksi 17.9.2010 Helsingin 
yliopistossa. Kolmekymmentäneljävuotias Kuokkanen sai globaalia 
etiikkaa käsittelevästä väitöskirjastaan korkeimman arvosanan eli 
laudaturin. Kuokkanen on aloittanut syksyllä Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) raamattukouluttajana ja tulee opettamaan 
Raamattua ympäri Suomen. 

litiikka ovat tästä tyyppiesimerkke-
jä. Länsimainen ajattelu pyrkii ää-
rimmäisellä suvaitsevaisuudellaan 
mitätöimään viholliskuvat ja siten 
välttämään vaikean tien konfliktin 
ja rakkauden välimaastossa. Suvait-
sevuuden kolmen aksiooman arvos-
teleminen on kuitenkin länsimaissa 
kiellettyä: väitteille ei ole olemassa 
selkeitä perusteita, mutta niiden ni-
meen vannotaan sitä kiihkeämmin.

Dogmatiikan alaan kuuluva väi-
töskirja on seikkaperäinen filosofi-
nen ja teologinen selvitys vallitsevan 
länsimaisen yhteiskunnallisen ja 
eettisen ajattelun heikkoudesta ja 
tarvittavista vaihtoehtoisista ajat-
telumalleista. Tutkimuksessa arvioidaan 
Hans Küngin Maailmaneetos-projektin 
innoittamana keskeisiä länsimaissa vallit-

Aleksi Kuokkasen pohtii 
englanninkielisessä väitös-
kirjassaan Constructing Ethical 
Patterns in Times of Globalization. 
Hans Küng`s Global Ethic Project 
and Beyond, miten edetä 
rakentavalla tavalla uskontojen 
ja kulttuurien välisten ristiriitojen 
sekamelskassa. Tutkimus on 
painottunut tämän hetken 
tunnettujen globaalin etiikan 
mallien filosofiseen analysointiin, 
mutta sillä on myös kristilliseltä 
kannalta merkityksellisiä 
käytännöllisiä seurauksia.

Helsinkiläinen Aleksi Kuokkanen 
aloitti Helsingin yliopistossa filosofian ja 
sosiologian opiskelijana. Kuokkanen on 
aina ollut innokas tenniksen pelaaja ja 
toiminut tenniksen opettajanakin. Ker-
ran hän sai tenniskaveriltaan ja hyvältä 
ystävältään Evankelisten opiskelijoiden 
iltojen esitteen. Nuo illat muuttivat 
Kuokkasen elämän suunnan. Kuokkanen 
pyrki Helsingin teologisen tiedekuntaan, 
pääsi sisälle, ja niin opiskeluala vaihtui 
uskoontulon myötä teologiaan. Kuokka-
nen ajatteli, että mikäpä sen parempaa, 
kuin lukea Raamattua ja saada siitä 
opintoviikkoja. Todellisuudessa teologi-
an opinnoissa ei Raamattuun juurikaan 
koskettu. Raamatun lukeminen ja opis-
kelu jäi omalle vastuulle. Opiskelujen 

todesta ottaminen ja kiinnostus teolo-
giaan johtivat hyvään opiskelumenes-
tykseen. Teologian opintojen ohella 
Kuokkanen hankki myös opettajan 
pätevyyden, mistä on varmasti hyötyä 
myös nykyisissä raamattukouluttajan 
tehtävissä. Maisteriksi valmistuttuaan 
Kuokkanen jatkoi opintojaan, ja väitös-
kirjassaan hän saattoi yhdistää teologian 
ja filosofian. Kuokkasen vastaväittäjänä 
oli filosofian ja kasvatustieteiden tohto-
ri, professori Tapio Puolimatka. Jatko-
opintojensa yhteydessä Kuokkanen on 
opettanut Raamattua mm. Raamattu-
opiston avoimessa raamattukoulussa ja 
Karkun Evankelisessa Opistossa.

Kuokkasen perheeseen kuuluu vai-
mon lisäksi kaksi pientä lasta.

sevaa ajattelutapaa edustavia filosofeja ja 
heidän kriitikkojaan.

AK
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Henkilökohtaisesti

Aloitti hengessä, jatkoi Helsingissä
Markus Korri, 29, hylkää vanhat ennakkoluulot jumaluusopillisen 
tiedekunnan turmelevuudesta. Hänen mielestään akateeminen teologia voi 
parhaimmillaan olla uskonelämälle rakennukseksi.

- Olen yllätyksekseni huomannut, että 
jos teologiaa tehdään oikeista lähtökohdis-
ta, sen kautta voi löytää vahvistusta omalle 
uskolle. Tieteellinen raamatuntutkimus ei 
ole siinä esteenä, vaan myös se voi palvella 
Jumalan tarkoituksia, toista vuotta Aleksi 
7:n käytäviä kuluttava Markus Korri miettii.

Uskovan kodin ja Nastolan seurakun-
nan kasvatti sai jo nuorena juurtua Raama-
tun sanaan.

- Minun nuoruudessani Nastolan pai-
kallisseurakunnan nuortenilloissa kävi 
säännöllisesti satakunta nuorta. Sitä on 
usein ihmetelty, miten 15 000 asukkaan 
paikkakunnalla voi olla niin vahvaa nuori-
sotyötä. Koen saaneeni sieltä paljon hen-
gellistä antia. Se on jättänyt positiivisen 
muiston seurakuntaelämästä.

Itsenäistymisen myötä Markus Korri 
alkoi käydä eri herätysliikkeiden nuoriso-
tapahtumissa sekä erityisesti Suomen Raa-
mattuopiston tilaisuuksissa.

- Minulla ei ole mitään selkeää kiinne-
kohtaa herätysliikkeissä, mutta olen koke-
nut löytäneeni niistä elävää kristillisyyttä, 
joka haluaa olla Jumalan käytössä. Sellai-
nen henki minussa pihisee, Markus hy-
myilee.

Vastausten löytäminen on 
tärkeintä
Sähköposti, joka mainosti Suomen Raa-
mattuopiston teologisen tiedekunnan pää-
sykokeisiin valmentavaa kurssia, antoi so-
sionomiksi valmistuneen Markus Korrin 
elämälle uuden suunnan.

- Olin tehnyt vuosien ajan lastensuoje-
lutyötä, ja siinä alkoi tulla oma henkinen 
raja vastaan. Olin miettinyt alan vaihtoa, 
mutta teologinen tuli vähän puun takaa, 
vaikka sekin oli käynyt joskus mielessä. 
Sähköpostin myötä hakeuduin valmennus-
kurssille, ja oikeastaan jo siinä pääsykokei-
siin valmistautuessa minulle alkoi kirkas-
tua, että voisin olla Jumalan käytössä juuri 
teologina.

Markukselle, on opintojen myötä alka-
nut hahmottua kutsumus hengellisen työn 
tekijänä.

- Olen aina ollut syvällisesti pohdiske-
leva ihminen. Aiemmin se on kanavoitunut 
lähinnä musiikin ja runouden kautta. Teo-
logian myötä olen löytänyt myös uuden-
laisen kirjoittamisen palon. Haluan pur-
kaa pohdintojani tekstiksi ja vaikuttaa sitä 
kautta. Olen kuluvan vuoden aikana tehnyt 
muun muassa radiokolumneja Radio Dein 
nuorten Paja-ohjelmaan.

Pääaineekseen Markus suunnittelee 
systemaattista teologiaa. 

- Uskonnonfilosofia ja dogmatiik-
ka kiehtovat minua eniten. Minulle tässä 
opiskelussa on tärkeintä löytää vastauksia, 
Markus toteaa.

Vastauksia Markus kokee saaneensa 
myös STI:n kahvipöytäkeskusteluissa.

- Ensimmäisenä vuonna vietin paljon 
aikaa kahvihuoneessa kysellen viisaam-
miltani. Se aika ei mennyt hukkaan. Lu-
ennot ja yhteisöllisyys ovat auttaneet sekä 
opinnoissa että hengellisessä kasvussa.

- STI:n luentojen kautta olen oppinut 
tunnistamaan professorien lähtökohtia ja 
sitä, miksi he päätyvät tiettyihin tuloksiin. 

Olen oppinut kriittisen kuuntelemisen 
taitoa, jota sovellan toki myös STI:ssä. 
Käytän STI:ssä oppimaani reflektiona 
yliopisto-opetukseen. Vien täältä prof-
fille kysymyksiä ja tuon sieltä tänne, 
Markus muotoilee.

Ihmeiden äärellä

Markus Korrin elämä ei ole pelkkää 
korkealentoista teologista pohdintaa. 
Siitä pitää huolen kuluvana syksynä ne-
lihenkiseksi kasvanut perhe.

- En voi käyttää aikaani niin vapaasti 
kuin aiempaa tutkintoa suorittaessa-
ni. Illat pyrin pyhittämään perheelle. 
Dead linen lähestyessä tästä joutuu kui-
tenkin joskus lipsumaan.

Teologian opintojen lisäksi myös 
omat lapset opettavat Markukselle Ju-
malasta. 

- Olen tehnyt molemmille lapsilleni 
syntymän jälkeen laulun. Ne laulut ovat 
saaneet innoituksensa vastasyntynees-
tä, joka tuo terveisiä toisesta maailmas-
ta. Sellaisen ihmeen, sen syvän katseen 
äärellä ymmärtää, että vaikka lapsi on 
osa minua, sitä elämän henkäystä ei voi 
saada aikaan kukaan muu kuin Jumala.

Ihmeteltävää riittää joka päivä myös 
Jumalan ehtymättömän sanan äärellä.

- Sana on elämän leipä. Siitä oivaltaa 
aina jotain uutta, vaikka lukisi vuodesta 
toiseen samoja kohtia, Markus pohtii.

Essi Tuomala
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Samantahtoisuuden tarve

Tunnen kasapäin sekä liberaaleja että konser-
vatiiveja kirkon pappeja ja jäseniä, jotka sydä-
mestään rakastavat kirkkoa ja ovat sen menes-
tyksestä huolissaan. He ovat monista uskon ja 
moraalin asioista erimielisiä ja näkevät kirkon 
menestysreseptin kovin eri tavoin. Mutta he 
haluavat hyvää kirkolle. He ovat erimielisiä, 
mutta samantahtoisia. Kirkon ykseys – si-
sällissodan lopetus – ei ole samanmielisyyttä 
vaan samantahtoisuutta. Tulevaisuus ei ole su-
lautetussa samankaltaisuudessa vaan sovite-
tussa erilaisuudessa.

Itse ajattelen, että kirkko kasvaa margi-
naaleistansa – liberaalista, karismaattisesta ja 
konservatiivisesta reunasta. Toisin kuin usein 
ajatellaan, kirkon todellisessa marginaalis-
sa ovat konservatiivit, vanhalla virkakannal-
la olevat. Heidän toimintamahdollisuutensa, 
uramahdollisuuksista puhumattakaan, ovat 
erittäin huonot. Valitettavasti tämän erokrii-
sin jälkeen keskitien kirkollisten piirien ni-
tistyshalu konservatiiveja kohtaan on entistä 
voimakkaampi. Viime aikoina on ollut näh-
tävissä erityistä liberaalia fundementalismia; 

Piispa Seppo Häkkinen luennoi STI:ssä jäsenyydestä   kirkon haasteena

Ihanteen ja todellisuuden 
suhde 

Jäsenyyteen sitoutumisen näkö-
kulmasta Suomen evankelis-lu-
terilainen kirkko elää teologisen 
ideaalin ja sosiologisen empirian 
jännitekentässä.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirk -
koon sitoutumisen ihanteen ensim-
mäisenä ulottuvuutena on kirkkoon 
kuuluminen (sosiologinen sitoutu-
minen). Kirkon opin mukaan jäse-
nyys ei ole yhdentekevä asia, sillä 
kirkko on pelastuksen yhteisö. Sen 
ulkopuolelle joutumista ei siksi voi-
da kirkossa ottaa kevyesti. Piispa 
Matti Sihvonen painottaa, että “jos 
niin annamme tapahtua, emme to-
della ole kirkko, joka kantaa huolta 
ihmisten pelastumisesta. Jokaisen 
kirkosta eroavan tai sen ulkopuolelle 
elävän ihmisen osattomuus Jumalan 
armon aarteista täytyy olla meille 

yhtä suuri kivun aihe kuin apostolille, joka sanoo 
omaa kansaansa ajatellen: ‘Minulla on sydämes-
säni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoi-
sin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu 
Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiä-
ni, oman kansani jäseniä.’ (Room. 9:2,3).”

Kirkkoon kuulumisen todellisuus on ihan-
teeseen verrattuna toinen. Tutkimusjaksolla on 
kirkon jäsenten osuus suomalaisista laskenut, 
sekä jakson loppupuolella myös absoluuttinen 
jäsenmäärä vähentynyt. Ennen kaikkea tämä 
on johtunut lisääntyneestä kirkosta eroamises-
ta, vaikka se onkin ollut aaltoliikettä. Kirkon 
jäsenmäärän lasku ja kirkosta eroamisen kas-
vu ovat johtaneet siihen, että kirkon virallisis-
sa asiakirjoissa on ryhdytty korostamaan kirk-
koon kuulumista. Sitä ei tuotu esiin niin kauan 
kuin kirkkoon kuuluminen oli itsestäänselvyys, 
mutta tilanteen muututtua se on noussut kes-
keiseksi aiheeksi. Kehitys tulee selkeästi esille 
kirkko 2000-prosessin asiakirjoissa ja eten-
kin 2000-luvun strategioissa. Sekä arkkipiispa 
John Vikström ja Jukka Paarma että tutkijat Juha 
Kauppinen, Kimmo Kääriäinen ja Kati Niemelä 
korostavatkin, kuinka luterilaisen kansankirkon 
tulevaisuuden avainkysymys on, miten heikosti 
sitoutuneet jäsenet pysyisivät kirkon jäseninä ja 
voisivat kokea kirkon omakseen.

(Ajatuksia piispa Seppo Häkkisen väitöskirjas-
ta Ihanne ja todellisuus Jäsenyyteen sitoutuminen 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-lu-
vulta 2000-luvulle).

STI:n syksyn ohjelmassa esitellään tuoreita 
väitöskirjoja. Piispa Seppo Häkkisen 
väitöskirja käsitteli jäsenyyteen sitoutumisen 
ihannetta ja todellisuutta Suomen ev.-
lut. kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle. 
Suomen teologinen instituutti pyysi 
piispaa luennoimaan kirkon jäsenyyden 
problematiikasta tietämättä, kuinka 
ajankohtainen aihe nyt on.

konservatiiveja kohtaan kohdistettua 
puhdistusta, jossa yhdistyy fanaattisuus 
ja ilottomuus – klassiset fundamenta-
lismin piirteet.

Kirkon sisällissota loppuu, kun mo-
niarvoinen herätysliikeperinne otetaan 
tosissaan uudestaan. Meillä on vanhoja 
konservatiivisia ja karismaattisia liik-
keitä, ja nyt meillä on uudempi liberaali 
liike. Myönnytyksiä pitää tehdä samaan 
aikaan eri suuntiin. Kirkko on ollut he-
rätysliikeperinnössään silloin moni-
arvoinen, kun koko maailma on ollut 
yksiarvoinen. Nyt kun maailma on mo-
niarvoinen, tuntuu hullulta ajatukselta, 
että kirkon pitäisi olla yksiarvoinen. 

Toleranssi mitataan lähietäisyydeltä 
ja käytännön asioissa. Sietäminen on 
sitä, että sattuu, mutta kivun pystyy sie-
tämään.

Teemu Laajasalo
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Pastori, kasvatustieteen tohtori ja 
teologian maisteri Teemu Laajasalo piti 
pyynnöstä puheenvuoron, jossa hän 
kommentoi piispa Häkkisen esittämiä 
teesejä kirkon jäsenyydestä. Hän puhui 
ns. sovitetun erilaisuuden puolesta, 
joka lähtee samantahtoisuudesta eikä 
samanmielisyydestä. Samanmielisyyttä ei 
ole saavutettu monissa kiistakysymyksissä, 
mutta samantahtoisuus olisi mahdollinen 
tie eteenpäin. Samantahtoisuus ei tarkoita 
aatteiden sulautumista, vaan sitä, että 
voitaisiin erilaisina olla rakentamassa 
kirkkoa.
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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.
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VIERAILUT
Henrik Perret

29.–30.10.  Vihti, Nummela, Ajankohtainen  
 Jeesus -seminaari

19.–20.11. Vihti, Enäseppä (OPKO)
 Raamatun punainen lanka

8.–12.11. Turku, kirkolliskokous

3.12. Kansan Raamattuseura, Helsinki

16.12. Espoo, Herätysliikeforum

Jokaisen Kulmakiven saajan henkilökohtainen VIITENUMERO 
löytyy takasivun osoitetarran oikeasta kulmasta. Viitteen käyttö 

helpottaa maksun ohjautumista oikein sekä vähentää pankkikuluja.

Timo Eskola

16.11. Riihimäki, SLEY

26.11. Suomen Raamattuopisto,
 Ateismi-seminaari

4.12. Suomen Raamattuopisto,
 Adventtitapahtuma

STI:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 23.11.2010 klo 16 STI:ssä.

Päätösvalta on jäsenjärjestöjen edustajilla, 
mutta kaikki ovat tervetulleita.

Käsiteltävinä ovat mm. vuoden 2011 
toimintasuunnitelma ja talousarvio.



Jeesus sanoo: Minä olen maailman valo. (Joh. 8:12)
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