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Sana – Jumalan joululahja

Monissa eri uskonnoissa hiljaisuus on 
se tapa, jolla pyritään saavuttamaan yh-
teyttä jumaluuteen.Vaikka kristinusko-
kin korostaa hiljaa olemisen tärkeyttä, ei 
hiljaisuus kuitenkaan ole kristinuskossa 
keskeinen asia vaan Sana. Kaikissa joulun 
teksteissä korostetaan juuri tätä: Jumala 
on puhunut.

Näin joulun alla tajuan taas kerran, 
miten ajankohtainen joulun sanoma 
on tänäkin vuonna 2010. Monet joulun 
teksteissä olevat keskeiset totuudet on 
kyseenalaistettu kuluvan vuoden aikana 
kirkossamme käydyissä keskusteluissa.

”Sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta”

Ensimmäinen keskustelunaihe on ollut 
neitseestäsyntyminen. Keskustelussa on 
yritetty tasapainoilla erilaisten selitysten 
kanssa. Esimerkiksi: ”Raamatussa ko-
rostetaan, että Jeesuksen syntymä oli ai-
nutlaatuinen.” Tai: ”Emme tiedä, miten 
kaikki biologisessa mielessä tapahtui.” 
Tai: ”Tekstit kertovat uskonnollisen to-
tuuden, mutta näin ei välttämättä ole his-
toriallisesti todellisuudessa tapahtunut.”

Matteus kertoo, kuinka enkelit ker-
tovat Josefille, että hänen ei tulisi pelätä 
ottaa Mariaa vaimokseen, ”sillä se, mikä 

hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä 
Hengestä.”

Luukas kertoo tutussa jouluevanke-
liumissaan, että Maria synnytti ”poi-
kansa, esikoisen” (alkutekstin mukaan 
”oman poikansa”, ei ”pojan” tai ”heidän 
poikansa”.)  Nämä sanat selittyvät sillä, 
mitä Luukas on kertonut ensimmäisessä 
luvussa Mariasta ja lapsesta, jota hän al-
kaa odottaa. Maria ei tulisi synnyttämään 
”heidän poikaansa” vaan itsensä ja Juma-
lan Pojan.

Paavali kirjoittaa samaan tapaan kuin 
Luukas (Luukas oli myös Paavalin työto-
veri): ”Kun aika oli täyttynyt, Jumala lä-
hetti tänne Poikansa. Naisesta hän syn-
tyi…”. Paavali ei näillä sanoilla ilmaise 
sitä, että ihminen syntyy naisesta, sillä 
vain nainen voi synnyttää. Tässä anne-
taan ymmärtää, että nainen on ainutlaa-
tuisessa tilanteessa, koska hän synnyttää, 
vaikka hän ei ole ”miehestä mitään tien-
nyt”.

Johannes alleviivaa, että Sana tuli lihak-
si. Se Sana, jonka kautta kaikki on saanut 
syntynsä, se Sana, joka oli elämä ja valo. Se 
Sana, joka asettui asumaan meihin.

On tosiasia, että yksi nainen, Jeesuk-
sen äiti Maria, on saanut tärkeimmän ja 
suurimman tehtävän, mitä ihminen on 
koskaan saanut maan päällä. Hän on kan-

tanut sisällään Jumalan Poikaa, joulun lasta.
Voimatta ymmärtää kaikkea tätä ihmettä 

ymmärrämme, että Raamattu kertoo neit-
seestäsyntymisestä historiallisena asiana: 
Maria oli todella raskaana, ja hän oli ras-
kaana, vaikka hän ei ollut yhtynyt mieheen.

”Jumala on puhunut”

Joulun tekstissä korostetaan erityisesti sitä, 
että ”Jumala on puhunut”. Haluan tänä jou-
luna kertoa siitä, että Raamattu on Jumalan 
lahja meille. En puhu puolustusasianajaja-
na vaan todistajana.

Raamattua vastaan on hyökätty, ja sen 
kirjoituksia on kyseenalaistettu. On koros-
tettu, että Raamattu on ”ihmisten puhetta 
Jumalasta”. Apostolit, esimerkiksi Paavali, 
saattoivat sanoa sellaista, minkä me voim-
me uudella paremmalla ymmärryksellä oi-
kaista.  Väitetään myös, että Jumalan sana 
kirkastuu meille vaikkapa kirkolliskoko-
uksen päätösten kautta, kun päätökset on 
valmisteltu rukouksessa, tai sitä kautta, 
että asioista on nyt parempi ymmärrys kuin 
Raamatun kirjoittajilla, joilla ei ollut samaa 
tietämystä kuin meillä tänä päivänä.

Jouluaamun epistolassa Hepr. 1:1–6 ko-
rostetaan jotakin sellaista, mikä on tärkeää 
Raamatussa. Heprealaiskirjeen kirjoittaja 
sanoo, että Jumala on puhunut ”profeetto-
jen kautta, monet kerrat ja monin tavoin”. 

Ilmaus ”profeettojen kautta” osoittaa, 
että Jumala on Sanan todellinen subjekti, 
kun taas profeetat ovat Jumalan ja Sanan 
palvelijoita – vertaa ilmaukseen ”jonka 
Pyhä Henki Daavidin suulla oli ennalta 
Juudaksesta lausunut”. (Ap. t. 1:16 ym.)  
Matteuksen sanat ”Tämä kaikki tapahtui, 
jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan 
suulla ilmoittanut”, todistaa samasta asias-
ta. (Matt. 1:22, 2:15, 17, 23, 4:14, 8:17, 12:17, 
13:35, 21:4, 27:9). Ei ole kyse profeettojen 
tai apostolien vaikutuksesta, ymmärryk-
sestä tai siitä, mitä he ovat käsittäneet. On 

kyse Jumalan puheesta heille ja heidän 
kauttaan meille. Joulun sanoma haastaa 
meidät kunnioittamaan Raamattua ja us-
komaan ja luottamaan Raamattuun, Pyhiin 
Kirjoituksiin. 

Heprealaiskirjeen kirjoittaja alleviivaa, 
että Jumalan ilmoitus on saatettu loppuun. 
Hän on kertonut monta kertaa ja monel-
la tavalla, että ilmoitukset lopunajoista on 
saatu Jumalan Pojan kautta – ja Poika tulee 
olemaan viimeisenä ilmoituksen ketjus-
sa. Pyhä Henki muistuttaa apostoleja siitä, 
mitä Jeesus on sanonut ja opettanut. Sehän 
oli Jeesuksen tehtäväkin (Matt. 28:18–20).
Pyhä Henki kuitenkin puhuu vain sen, mitä 
Isä ja Poika ovat sanoneet, kuten Luther 
korostaa. Hän ei lisää mitään, ja Hän muis-
tuttaa vain siitä, mitä Kristus on sanonut, ja 
kirkastaa Kristusta.

Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala on lo-
pettanut puhumisen vaan että Jumala pu-
huu sen kautta, mitä hän on puhunut. Jou-
lun ydinsanoma ei ole hiljaisuus vaan Sana, 
Jumalan Sana, Jumalan puhe koko ihmis-
kunnalle.

Sana on Jumalan joululahja. Joulun sa-
laisuus on Sana. Luukkaan jouluevankeliu-
missa kerrotaan, että paimenet kehottivat 
toisiaan lähtemään Betlehemiin katso-
maan sitä, ”minkä Herra meille ilmoitti” 
(Luuk. 2:15). Tämä on aivan kuin luomis-
kertomuksessa: ”Jumala sanoi ja niin ta-
pahtui.” Siksi joulukin tuli. Jumalan lupa-
ukset pitävät.

Jumala on puhunut. Jumala on puhunut 
Poikansa kautta ja Pojastaan, joka on Raa-
matun tähti ja keskus. 

Sanan kautta Kristus tulee luoksemme. 
Niinpä ”joulu joutui jo taas Pohjolaan, jou-
lu joutui jo sydämihin.”

  1.12.2010
Henrik Perret 



Pyhyyden katoaminen

Joulun odotusta ei ole ilman tuomiosunnuntaita. Se on historiallisesti toiminut 
merkittävänä johdantona adventtiin, kirkon suureen juhlaan ja inkarnaation 
odotukseen. Tuona sunnuntaina tuomion pasuunat soivat synnissä elävälle 
maailmalle muistutuksena siitä, että Jumalan Poika ei tule maailmaan turhaan. 
Mutta kuunteleeko tämä maailma enää?

Jäämyrskyn edellä

Jälkikristillinen maailma ei kuitenkaan 
katso tuomiosunnuntaita samalla tavalla 
kuin uskova kirkko. Uuden asenteen tul-
kiksi tuli jo runsaat kymmenen vuotta sit-
ten Ang Leen realistinen elokuva Jäämyrs-
ky. Sen tarina on sijoitettu tuomiosunnun-
tain amerikkalaiseen vastineeseen Kiitos-
päivään, Thanksgiving Day. Kiitospäivä 
liittyy alun perin satokauden kiitosjuhlaan. 
Lisäksi se on eurooppalaiseen tapaan ad-
venttia edeltävä kiitoksen ja rukouksen 
juhla, jossa ihminen tekee parannusta sii-
tä, että ei ole antanut elämässään kunniaa 
Jumalalle.

Jäämyrsky on viileä elokuva, jossa seu-
rataan kahden hyvinvoivan amerikkalais-
perheen lähiöelämää ja yhteistä Kiitospäi-
vän viettoa. Pinnalta katsoen kaiken pitäisi 
olla hyvin. Tulot ovat hyvät ja talot suuret. 
Kaikki menee normien mukaan: kaksi lasta 
ja kaksi autoa.

Juhlan taustat ovat elokuvassa kuiten-
kin toiset. Sieltä löytyvät laiminlyödyt per-
heet, naapurien keskeiset aviorikokset ja 
rikkoutuneet ihmissuhteet. Niin aikuis-
ten kuin nuortenkin elämä on lohdutonta. 
Kaikkialla on valheita ja petoksia. Samaan 
aikaan televisiosta katsotaan politiikan ro-
mahdusta Watergate-skandaalissa. Tässä 
elokuvassa menestys ei anna onnea eikä 
vapaa seksi tyydytystä.

Vaikka elokuva on kuin moderni kate-
kismus kymmenestä käskystä, se ei kriitik-
kojen mukaan ole kuitenkaan moralistinen 
elokuva. Sen sijaan tulkinta on yhtä jäätävä 
kuin elokuvan nimi: elokuva listaa kustan-
nukset, jotka on maksettava maailmassa, 
jossa moraalin perusta on romahtanut. Jäl-
kikristillisessä maailmassa ei enää ole mo-
raalista auktoriteettia. Kiitospäivänä ei ole, 
ketä kiittää.

Arvoliberalismin nousu

Olemme viime kuukausina saaneet koti-
maassa katsella, miten yhteiskunnan ja 
kirkon arvoliberaalit johtajat irtautuvat 
Raamatun moraalista vedoten humanis-
miin ja ihmisen vapauteen. Moraalista 
auktoriteettia ei löydy edes kirkolta, jonka 
vastuunkantajat pakenevat Jumalan py-
hyyttä järkeisuskon puiden taakse.

Esimerkkejä moraalin muutoksesta on 
saatu vuosien varrella monista lähteistä. 
Kirkon liberaalit ovat vedonneet valis-
tukseen, joka on jo 1700-luvulta lähtien 
tarjonnut järkevää vastinetta ihmistä riis-
tävälle kristinuskolle. Liberaali teologia 
haluaa yhdistää maallistuneen kulttuurin 
ja kirkon rakenteet. Siksi nämä opettajat 
sanovat: “Maallistunut kulttuuri on tasa-
arvoisuutta suosivampi ja demokraatti-
sempi kuin kirkko, johdonmukaisempi ih-

misoikeuksien kunnioittamisessa... Tämä 
uusi maailmamme edustaa alkuperäisen 
kristillisen ohjelman hyvin paljon kehit-
tyneempää versiota kuin mikään kirkoista 
saatavissa oleva.”

Näillä ehdoilla toinen teologi totesi, 
että kirkon jäsenten on uskallettava astua 
Jumalan varpaille moraalia koskevissa ky-
symyksissä. ”Meidän ei tule niinkään mu-
rehtia sitä, loukkaammeko Jumalan tahtoa 
kuunnellessamme omantuntomme ääntä 
kuin murehtia sitä, kuljemmeko lähim-
mäisen hädän ohitse pitäytyessämme or-
jallisesti yksittäisten raamatunkohtien ja 
uskomme perinteestä nousevien moraali-

sääntöjen noudattamiseen.”
Kirkon arvoliberaaleille ny-

kyihmisen moraali on jotain 
muuta kuin Raamatun moraali. 
Nykyinen käsitys rakkaudesta on 
muuta kuin Jumalan sanan käsi-
tys rakkaudesta. Tätä ristiriitaa ei 
voi sovittaa.

Kirkon kylmä kausi

Kirkon jäämyrsky jättää kuiten-
kin ihmiset kylmäksi. Ihmisten 
ikiaikainen kuvitelma siitä, että 
itsenäisyys ja nouseminen Juma-
laa vastaan tuottaisivat yksilöl-
le onnen, on valheellinen. Joku 
saattaa saada “lyhytaikaista tyy-
dytystä synnistä”, kuten apostoli 
sanoo. Todellisuus on toista. Esi-
merkiksi nyt ajankohtainen per-
hekäsityksen muuttaminen vie 
turvan kaikilta niiltä, jotka eivät 
saa kasvaa luonnollisen aviolii-
ton turvassa. 

On selvää, että syntiselle on vaikea jät-
täytyä pyhän Jumalan käsiin. Elämässä toi-
mii kuitenkin paradoksi: vain vastuu Ju-
malan edessä antaa elämälle riemun. 

Timo Eskola

Kuva: Jumala kostaa Levitanille, Dorén Kuvaraamattu
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Sata vuotta eurooppalaiset ja amerikka-
laiset lähetystyöntekijät ovat opettaneet 
Afrikan ja Aasian kirkkoja uskomaan Raa-
mattuun Jumalan sanana. Nyt jotkut ovat 
alkaneet tulkita sitä uudesta näkökulmas-
ta. Etelän kristityt haluavat edelleen pitää 
kiinni raamattunäkemyksestään, kun he 
joutuvat ottamaan kantaa seksuaalisuutta 
koskeviin kysymyksiin.

Tansanian evankelis-luterilaisen kir-
kon (ELCT) tammikuinen Dodoman julki-
lausuma pitää homoseksuaalista elämän-
tapaa ja samaa sukupuolta olevien parien 
vihkimistä luomisjärjestyksen vastaisena, 
ja siten kirkon raamatullista perustaa ra-
pauttavana. Julkilausuman allekirjoitta-
neet kirkon kaikki piispat vaativat kult-
tuurikontekstinsa kunnioittamista. Hei-
dän mukaansa samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen hyväksyminen erottaa kirkot 
toisistaan ja saa aikaan syvän haavan Kris-
tuksen kirkossa. Jyrkin sanoin he ilmoitta-
vat, ettei ELCT ota muista kirkoista vastaan 
työntekijöitä, jos nämä elävät tällaisessa 
parisuhteessa tai suosivat sitä.

Samantapaisia kannanottoja ovat esit-
täneet muutkin Afrikan, Aasian ja itäisen 
Euroopan kirkot.

Ennen kuin Amerikan evankelis-lute-
rilainen kirkko (ELCA) hyväksyi elokuus-
sa 2009 samaa sukupuolta olevien parien 
vihkimisen, kirjoitti Hongkongin evanke-
lis-luterilaisen kirkon piispa Nicholas Tai, 
että ”Aasian suuren ekumeenisen yhteisön 
mielestä homoseksuaalinen elämäntapa 

Suhtautuminen 
seksuaalisuuteen 
jakaa kirkkoja

on syntiä. Niin ei-kristityt kuin kristityt 
pitävät homoseksuaalisuutta moraalitto-
mana. Jos kirkko hyväksyy homoseksuaa-
lista käyttäytymistä, se on kompastuskivi 
1,3 miljardin kiinalaisen suurelle enem-
mistölle, joka tarvitsee evankeliumia Her-
rastamme ja Vapahtajastamme Jeesuksesta 
Kristuksesta.”

Piispa Tain mukaan on noloa selittää 
kirkon jäsenille, miksi yhteistyökirkko sal-
lii jotakin sellaista, mikä sotii heidän oman 
kirkkonsa raamatullisia periaatteita vas-
taan. ”Luterilaisen kommuunion jäsene-
nä emme voisi paeta syytöksiä, että kirkko 
kuuntelee mieluummin modernia kulttuu-
ria kuin Jumalan sanan selvää opetusta.”

Luterilainen maailmanliitto ohjeis-
ti 2007 jäsenkirkkojaan keskustelemaan 
perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudes-
ta. Vuoropuhelulle on annettu aikaa vuo-
teen 2012. Näin pyritään sekä edistämään 
keskustelua että varjelemaan luterilaisten 
kirkkojen yhteyttä repivältä väittelyltä.

Irtiottoja ja repeytymistä on jo tapah-
tunut. ELCAn päätös sallia homoparien 
vihkiminen johti kirkon sisäiseen hajoa-
miseen. Kun Ruotsin kirkko hyväksyi lo-
kakuussa 2009 samaa sukupuolta olevien 
parien vihkimisen avioliittoon, protestoi-
vat Baltian kirkot sanomalla, että Ruotsin 
kirkko astui seksuaalisuutta ja avioliittoa 
koskevan apostolisen opin ulkopuolelle.

Marraskuun alussa Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kirkolliskokous antoi 
piispainkokoukselle tehtäväksi laatia pas-

toraalinen ohje rukouksesta samaa suku-
puolta olevien parisuhteensa rekisteröi-
neiden puolesta tai kanssa. Päätös ei mer-
kitse parisuhteen siunaamista eikä vihki-
mistä. Kuitenkin monet näkevät ratkaisun 
jakavan kirkkoa.

Kirkolliskokouksen perustevaliokun-
ta näki jo esityksensä valmistelussa, että 
Suomen kirkon kanta vaikuttaa myös toi-
siin kirkkoihin. Valiokunnan mietinnössä 
todettiin, että muiden kirkkojen huolen ja 
vakaumusten ohittaminen saattaa vaikeut-
taa kirkon viran vastavuoroista tunnusta-
mista, ehtoollisyhteyden toteutumista sekä 
ekumeenisia sitoumuksia ja yhteyttä.

Ratkaisun nähtiin myös vaikuttavan 
suhteisiin sellaisiin kirkkoihin, joiden 
kanssa Suomen kirkko tekee yhteistyötä 
lähetysjärjestöjen välityksellä. Mietinnön 

mukaan tasaveroinen kumppanuus etelän 
kasvavien luterilaisten kirkkojen kanssa 
edellyttää niiden teologisten johtopäätös-
ten huomioon ottamista ja vastavuoroista 
kuuntelemista.

Juha Auvinen
lähetysjohtaja

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
STI:n hallituksen jäsen

Kuva: Timo Reuhkala
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Tämä tapaus on ikuistettu moneen jou-
lukorttiin ja tauluun. Usein niissä enkeli 
piirretään jonnekin taivaan ja maan välil-
le. Kuitenkin Raamattu itse kertoo enkelin 
seisseen paimenten edessä. Hän ei huuta-
nut heille korkeuksista, vaan tuli aivan lä-
helle kertomaan Jeesuksesta. 

Evankeliumin välittäminen toiselle 
edellyttääkin rinnalle tulemista. Jos väli-
tämme toiselle ihmiselle kuvaa, että olem-
me hänen yläpuolellaan, sanoma ei ole 
uskottava. Tulihan Jumalakin ihmiseksi, 
ja asettui rinnallemme, jotta me ymmär-
täisimme, millainen Jumala on. Hän ei tyy-
dy vain huutamaan yläilmoista käyttäyty-
misohjeita meille maan matosille, vaan hän 
tuli, niin kuin enkeli jouluevankeliumissa, 
syntisten ihmisten vierelle.

Enkelin ilmestyminen paimenille ja 
asettuminen heidän rinnalleen on meidän-
kin kannaltamme rohkaiseva tapahtuma. 
Paimenet eivät tuohon aikaan nauttineet 
kansalaisluottamusta, eikä heitä siitä syystä 
kelpuutettu edes todistajiksi oikeuteen. Ja 
kuitenkin juuri näille ihmisille, jotka eivät 
kyenneet täyttämään sen enempää ihmis-
ten kuin Jumalankaan mittoja, kerrotaan 
ensimmäiseksi syntyneestä Vapahtajasta. 
Näin Herran Jeesuksen syntymässäkin vii-

meiset tulivat ensimmäisiksi. 
Koko historiansa ajan Israelin kansa oli 

odottanut Messiaan eli Kristuksen synty-
mistä. Siitä olivat ennustaneet useat Van-
han testamentin profeetatkin. Ja nyt, kun 
hän satojen, jopa tuhansien vuosien odot-
telun jälkeen syntyy, uutinen kerrotaan en-
simmäisiksi ihmisille, joiden sanalla ei ole 
edes oikeudessa painoarvoa. Kyllä Jumalal-
la on mahtava huumorintaju! Hän todella 
nostaa alhaiset ja painaa alas ylhäiset.

Enkeli kertoi myös, että lapsi on Herra. 
Se on sama nimi, jonka eräs toinen pai-
men sai kuulla Midianissa yli tuhat vuotta 
aikaisemmin palavasta pensaasta. Maail-
mankaikkeuden Herra ja Luoja oli syntynyt 
maailmaan. 

Näiden suurten sanojen lisäksi enkeli 
lausui vielä pienen mutta sitäkin tärkeäm-
män sanan: ”teille”.  Ihmisen vierelle tullut 
enkeli vakuuttaa: ”Jumala ei ole tullut ih-
miseksi vain joitakuita suuria ja mahtavia 
varten, vaan juuri teitä varten. Juuri teille, 
jotka nyt kuulette tätä sanomaa, on synty-
nyt Vapahtaja!” 

Nämä sanat on tarkoitettu myös Sinul-
le. Sinulle on syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra!

Näin joulun alla olen pohtinut myös enke-
li Gabrielin ja Marian välistä kohtaamista. 
Aluksi enkeli kertoi Marialle, mitä suunni-
telmia Jumalalla oli tämän varalle. Enkeli 
siis välitti Marialle Jumalan sanan, joka 
merkitsisi sitä, että Marian sisimpään tuli-
si asumaan Herra Jeesus.

Kun Maria oli esittänyt enkelille muu-
taman selventävän kysymyksen ja saanut 
niihin tyydyttävän vastauksen, hän totesi: 
”Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”

Jumalan tahto on, että Jeesus saisi tul-
la jokaisen ihmisen sisimpään. Tai näin 
joulun alla voisi sanoa niinkin, että Juma-
la tahtoo Herran Jeesuksen saavan sijan 
Betlehemin seimen lisäksi myös jokaisen 
ihmisen sydämestä. Pelastuminen on lo-
pultakin sen rukoilemista, että Jumala te-
kisi myös omassa elämässäni sen, mitä hän 
tahtookin tehdä.

JOULUN
SANA

Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. 
Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. (Luuk 2:9–11)

Sellaista rukousta ei kukaan voi rukoilla, 
ennen kuin on kuullut Jumalan lähettämän 
viestin. Mariakin rukoili Jumalan tahdon 
tapahtumista elämässään vasta kuultuaan, 
mitä Jumala tahtoi. Siksi jokaisen kristi-
tyn toimenkuvaan kuuluu saman, virvoit-
tavan viestin välittäminen, jonka enkeli 
välitti paimenille. Meillä on lupa vakuuttaa 
eri tavoin uupuneille, turhautuneille, va-
javaisille ja ennen muuta Jumalan tahtoa 
täyttämään kykenemättömille, kaltaisil-
lemme lähimmäisille: ”Hyvä ystävä, sinulle 
on syntynyt Vapahtaja.” Siitä joulun armon 
sanasta saamme elää.

Jukka Norvanto
radiopastori

STI:n hallituksen varajäsen

Enkeli Ison Omenan kappelissa.
Kuva: Hilpi Jenu
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Henkilökohtaisesti
Kirjan äärellä
Jouko Mustila on toiminut STI:n vapaaehtoisena lähes kahden vuosikymmenen 
ajan. Iltavuorolaisen ilona on instituutin laaja kirjasto, josta riittää tiedonjanoiselle 
teologianystävälle ammennettavaa loputtomiin.

Jouko Mustila empi hieman suostumistaan 
haastatteluun.

- Kun minä en ole mikään teologi, hän 
selittelee kuin anteeksipyydellen.

- Mutta kyllä minä Raamatun tunnen, 
napauttaa hän äkkiä ja katsoo silmiin.

Lempäälässä syntynyt ja Järvenpääs-
sä  ja Nurmijärvellä koulunsa käynyt Jouko 
Mustila kasvoi uskovassa perheessä.  Raa-
matuntuntemuksen siemenet kylvettiin 
jo varhaisina vuosina. Lapsuudestaan hän 
muistaa radiojumalanpalvelukset, joi-
ta perhe kokoontui sunnuntaiaamuisin 
kuuntelemaan.

- Kirkkoon pääsin harvoin, sillä matka 
oli pitkä, hän kertoo.

Nurmijärven seurakunnassa oli tuolloin 
pappina Kosti Kankainen, joka tunnetaan 
muun muassa yhtenä Suomen Raamattuo-
piston perustajista.

- Hänellä oli seurakunnassa kitarakuo-
ro, mikä oli tuohon aikaan erikoista. Sel-
laisia oli vain helluntailaisilla. Hän oli hy-
vin palava pappi, Mustila muistelee.

Rakas Israel

Jouko Mustilan äiti oli ”muromalainen”. 
Hänen kauttaan Jouko-poika tutustui Raa-
mattuun ja innostui Israelista.

- Äiti oli uskovainen, joka tiesi Israelin 
aseman Jumalan pelastussuunnitelmassa. 

Kerran hän toi kotiin Muroman Israelia 
käsittelevän kirjan, joka minulla on vielä-
kin hyllyssä. Se kirja avasi minulle paljon 
asioita, Jouko Mustila kertoo.

Rakkaus Israeliin vei Mustilan toisen 
Israelin ystävän, professori Aapeli Saarisa-
lon avustajaksi. 

- Olin Saarisalon apulaisena vuosien 
ajan. Avustin häntä käytännön tehtävissä, 
toimin muun muassa hänen kirjurinaan. 
Viimeiseksi yhteiseksi työksemme jäi ”Ih-
misen Poika” -teos, jonka editoin. Kaksi 
kuukautta sen jälkeen hän kuoli. 

- Aapeli oli merkittävä henkilö elämäs-
säni. Hän oli hyvin erikoinen persoona. 
Kaikki eivät hänestä pitäneet, koska hänel-
lä oli raamatullinen lapsen usko. Häntä pil-
kattiinkin, mutta sehän kuuluu toisinaan 
kristityn osaan luontaisetuna, Mustila hy-
myilee muistoilleen.

Omaisuuskansan asia on Joukolle Mus-
tilalle edelleen tärkeä. Hän teki vuosien 
ajan avustustyötä Pietarissa asuvien juuta-
laisten vanhusten parissa.

- Monet heistä elävät kurjissa oloissa. 
Kaikilla ei ole eläkettä ja jos on, se on hy-
vin pieni. Joukossa on Stalinin vainoista 
selvinneitä ja sellaisia, joiden puoliso on 
tapettu vainojen aikana, Mustila valottaa 
avustettavien synkkää historiaa.

- Tunsin tekeväni tärkeää työtä ja sii-
tä tuli hyvä mieli. Mutta sitten tuli lama ja 

rahoitus kävi hankalaksi. Nyt työlle ei ole 
jatkajaa, Mustila harmittelee. 

Elämäntapana kirjoittaminen

Jouko Mustilan kirjallinen harrastus ei ra-
joitu pelkkään innokkaaseen lukemiseen. 
Kirjoittaminen on ollut hänelle nuoresta 
asti rakas harrastus. Ja enemmänkin:

- Leipäni tienasin sosiaalityössä, mutta 
kirjoittaminen, nimellä ja nimimerkillä, 
on ollut minulle elämäntapa, hän kertoo.

Poikamiehenä ollessaan hän julkaisi 
jopa romaaneja, joista sai tunnustusta kult-
tuurirahastoa ja kirjailijaliittoa myöten. 

- Nämä ovat asioita, jotka ovat jo painu-
neet unholaan, ja hyvä niin. Vuosituhan-
nen alussa kirjoittelin vielä hengellisiin 
lehtiin, nykyään lähinnä pöytälaatikkoon. 
Minulla on tapana laittaa ajatuksia paperil-
le. Ehkä se on vähän joutava tapa, vaatima-
ton mies muotoilee.

Niin tai näin, joutavana ei voida pitää 
Mustilan ja vaimon tapaa lukea päivittäin 
yhdessä Raamattua ja käydä sunnuntaisin 

jumalanpalveluksessa.
- Olen löytänyt hengellisen kodin Lut-

her-Säätiön Markus-yhteisöstä, jossa olen 
ollut mukana sen perustamisesta lähtien.  
Arkena huomaan kaipaavani saarnoja, eh-
toollista sekä voimakasta virrenveisuuta, 
Mustila kertoo löytämistään aarteista.

- STI on minulle toinen hengellinen 
koti. Israel-työssä mukana ollut Junkkaa-
lan Eero kutsui minut tähän mukaan ai-
koinaan. On ollut hienoa seurata toimintaa 
vapaaehtoisen näkökulmasta. 

- Kun STI perustettiin, moni suhtautui 
epäilevästi projektin onnistumiseen, Jou-
ko Mustila muistelee.

 - Mutta kävi ilmi, että tämä oli Jumalas-
ta. Jumala on johdattanut tätä työtä ja työn-
tekijöitä, ja siksi tämä on saanut menestyä. 
Tämä antaa opiskelijoille sellaisia eväitä, 
joita ei yliopistolla saa.

”Oikea teologi tuntee Raamattunsa”, 
miettii toimittaja-opiskelija yön pimey-
dessä.

Essi Tuomala
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OPISKELIJAN SUUSTA 
Elämänmakuista opiskelua
Teen teologian opintojen ohella nuorisotyötä Tuusu-
lan evl.lut. seurakunnassa. Se on erittäin tervetullutta 
vaihtelua yliopiston akateemiselle ilmapiirille. Yksi asia 
molempia paikkoja kuitenkin yhdistää, nimittäin ky-
symysten runsaus. On päivän selvää, että teologi pohtii 
aika ajoin mitä kummallisimpia asioita. Juuri sellai-
seen kummasteluun STI:n sohvat ja kahvit tarjoavat 

mitä parhaimmat puitteet. Sen sijaan välillä hämmästyttää, että STI:n sohvilta 
siirryttäessä nuorisotilan sohville yllättävän monet tutut kysymykset näyttävät 
seuraavan perässä. Nyt viimeisen kahden viikon sisällä olen kuullut Tuusulan seu-
rakuntanuorten suusta muun muassa tällaisia kysymyksiä:

”Siis puhutko sä nyt Jumalasta vai Jeesuksesta?”, ”Miten Jumala voi olla kaikkial-
la yhtä aikaa? Mä tulisin hulluks, jos kuulisin kaikkien rukoukset yhtä aikaa.”, 
”Miten niille sit käy, ketkä ei oo ees kuullu Jeesuksesta?”, ”Miten niin Jeesus ei 
ollut syntinen, vaikka hän oli ihminen?”, ”Miten voi todistaa et Aatami ja Eeva oli 
oikeesti olemassa?”, ”Jos Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäs seitse-
mäntenä, niin missä ihmiset odottaa ne uudet kuus, seittemän päivää, kun Juma-
la luo uuden maan ja taivaan?”, 

Sellainen väite, ettei tämän päivän ihmisiä enää kiinnosta elämän suuret totuus-
kysymykset, taitaa jäädä myytiksi.Sen sijaan totuudenperää voi löytyä sellaisesta 
ajatuksesta, että jokaisen kristityn pitäisi rakastaa teologiaa, koska hän rakastaa 
Jumalaa. Kaikki eivät välttämättä osaa hienoja teknisiä termejä, mutta he halu-
avat kuitenkin oppia tuntemaan Jumalaa. Mitä tulisi Jumalasta ajatella? Kris-
tinusko on siitä erikoinen, ettei sitä ole aina helppoa käsittää, vaikka se pitääkin 
sisällään yksinkertaisen evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ihmisten syntien 
sovittajana. Tässä on syy siihen, miksi hyviä teologeja tarvitaan. Hyvästä teologi-
asta puhumattakaan. Teologeilla on monta ihmistä kysymyksineen kohdattavana.

Olen kiitollinen siitä työstä, jota STI tekee. Minulle STI on hyvä paikka kasvaa 
teologina ja hengellisen työn tekijänä. Luennot tarjoavat tukevaa evästä, ja luku-
pulpetti auttaa pysymään kirjojen äärellä. Kahvihuoneen kirous on samalla myös 
siunaus. On mahdollisuus pohtia yhdessä mieltä askarruttavia asioita. Tai sitten 
voi vain hetken olla paikoillaan. Erityisesti päivähartaudet ovat tärkeitä hetkiä 
arjen keskellä. Ne muistuttavat kerta toisensa jälkeen, että moniin tärkeisiin kysy-
myksiin löytyy vastaus hiljentymällä Raamatun Sanan äärelle.

      Peeti Kallonen, teol. yo

RAAMATUN ÄÄRELLÄ 
RIKASTUU JA RAKASTUU

Tilaa raamatunlukuopas 
iloksi itselle ja lahjaksi läheisille!

Nuorille Liftari ja aikuisille Hetkinen 

Oppaat säännöllisen Raamatun lukemisen tueksi. 
Sisältävät lukuohjelman lisäksi lyhyet selitykset.

Hetkinen  25 € / 22 € / vuosikerta (4 nroa)
Liftari 19 € / 18 € / vuosikerta (3 nroa)

(Kolmesta Liftarin vuosikerrasta monikkoalennus)

Tilaukset p. 09-1297 317 / riitta.santalahti@mission.fi

www.rll.fi 
Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto (RLL)

MATKALLA RAAMATTUUN

LIFTARISSA 1-2010 
mukana mm. Matteus, Miika,

Samuel ja Paavali

Tammi-Huhti  2010

Perustan teologiset opintopäivät 3.-5.1.2011

J u m a l a  p u h u u  R a a m a t u s s a
Raamattu on ponnahtanut Suomessa harvinaisella tavalla yleiseen tietoisuuteen – ja käynyt 

yhä ongelmallisemmaksi kirkossa, jota ei kuitenkaan olisi ilman sitä. Teologisilla opintopäivillä 
pureudutaan Raamatun oikeaan ymmärtämiseen ja käyttämiseen yksittäisten ihmisten elämässä 

ja koko kirkossa. Kuulet myös uusimmasta suomalaisesta teologisesta tutkimuksesta. 

 Puhujavieraana mm. London King´s Collegen teologian, uskonnon ja kulttuurin osaston 
johtaja professori Alister McGrath sekä Matti Amnell, Seikko Eskola, Timo Eskola, 

Salli Hakala, Freja Häggblom, Tapani Innanen, Jukka Keskitalo,  Teemu Laajasalo, 
Raimo Mäkelä, Olavi Peltola, Henrik Perret, Ari Puonti, Erkki Ranta, Miikka Ruokanen, 

Timo Rämä, Olli-Pekka Vainio, Aku Visala ja monia muita. 

Katso koko ohjelma www.sro.fi.

Ilmoittautumiset:  Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, 
02700 Kauniainen, puh. (09) 512 3910, info@sro.fi
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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

15 Kulmakivi 6/2010

VIERAILUT
Henrik Perret
16.12. Espoo, Herätysliikeforum

3.–5.1. Raamattuopisto, Kauniainen
 Teologiset opintopäivät

28.–29.1. Karleby, Närvilä Bönehus, 
 Bibelns röda tråd

11.–12.2. Larsmo, Bibelns röda tråd

18.–19.2. Turenki, Janakkala
 Raamatun punainen lanka

25.2. Helsinki, SLEY,
 nuorten aikuisten ilta

Jokaisen Kulmakiven saajan 
henkilökohtainen VIITENUMERO 

löytyy takasivun osoitetarran 
oikeasta kulmasta. 

Joulu–tammikuun aukioloajat
 10.12. asti  klo 9–19
 13.–21.12.  klo 9–16
 22.12.–7.1. kiinni
 10.1. alkaen klo 9–19

Siunattua joulua ja onnellista uutta vuotta 2011
Henrik Perret, Timo Eskola ja Kirsi Sell

Kiitämme teitä STI:n ystäviä, esirukoilijoita 
ja tukijoita, että 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 ja uskonnonopettajia, että he 
jaksaisivat julistaa ilosanomaa Kristuksesta, 

maailman Vapahtajasta.

25.–26.3. Simpele
 Raamatun punainen lanka

1.–2.4. Kalajoen Kristillinen Opisto
 Raamatun punainen lanka

Timo Eskola

3.–5.1. Raamattuopisto, Kauniainen
 Teologiset opintopäivät

6.1. Kansanlähetys, Ryttylä



Me käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.

Puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,

vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?
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