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Tuntematon sotilas?

Luen parastaikaa tunnetun amerikka-
laisen filosofin, professori William 
Lane Craigin kirjaa On Guard. Craig 

on tunnetuimpia aikamme kristittyjä apo-
logeetteja. Kirjan esipuheessa Lee Strobel 
kertoo, että hänen seurakuntansa päät-
ti kutsua Craigin keskustelemaan ateistin 
kanssa.  Sovittiin, että ateistit saivat kutsua 
jonkun ateistin ja seurakunta jonkun kris-
tityn. Ateistit valitsivat entisen geologian ja 
biologian professorin Frank Zindlerin, ja 
seurakunta kutsui kristittyjen edustajaksi 
professori William Craigin.

Keskustelu herätti paljon huomiota. 
7778 ihmistä tuli kuuntelemaan, kun Zind-
ler ja Craig keskustelivat.

Tilaisuuden jälkeen palautteesta selvisi, 
että 82 prosenttia ateisteista, agnostikoista 
ja muista ei-kristityistä piti kristinuskon 
puolesta esitettyjä argumentteja paremmin 
perusteltuina. Ja mitä parasta: 47 ateistia 
käveli tilaisuuteen ateistina, mutta poistui 
Jeesukseen uskovina kristittynä! Eikä yk-
sikään kristitty ollut muuttanut kantaansa 
hyläten uskonsa.

Nancey Pearcey, amerikkalainen toimit-
taja ja kirjailija, on luonnehtinut aikamme 
kristittyä sanoilla  ”salaa kristitty, julkisesti 
agnostikko”.

Lee Strobelin seurakunta päätti järjestää 

keskustelun kristinuskosta, koska elä-
mää koskevat kysymykset kiinnostavat. 
Hän yllättyi ihmisten avoimuudesta ja 
mielenkiinnosta.

Pietari kirjoittaa: “Pyhittäkää Herra 
Kristus sydämessänne ja olkaa aina val-
miit antamaan vastaus jokaiselle, joka 
kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. 
Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioitta-
vasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaa-
na.” (1. Piet. 3:15,16).

”Olkaa aina valmiit antamaan vas-
taus.” Alkutekstissä puhutaan “apologi-
asta” eli uskon puolustamisesta.

Tunnettu englantilainen pappi ja raa-
matunopettaja John R. W. Stott on sano-
nut: ”Meidän ei pitäisi kysyä, mitä maail-
malle on tapahtunut, koska diagnoosi on 
jo annettu. Meidän tulisi kysyä, mitä on 
tapahtunut suolalle ja valolle.”  

Diagnoosi on lääketieteelliseen tie-
toon perustuva käsitys terveysongel-
man, sairauden tai tautitilan syistä. On-
ko suolan ja valon “diagnoosi” selvinnyt 
meille?

Onko niin, että meistä on tullut vää-
rässä mielessä tuntemattomia sotilaita? 
Emme uskalla tai jaksa kertoa ihmisille, 
mihin toivomme perustuu. 

Kesä on suurten hengellisten tilai-

suuksien aikaa. Ehkä voit kutsua jonkun 
ystävän tai naapurin mukaan johonkin 
hyvään tilaisuuteen?

Kesä tarkoittaa joskus myös sitä, et-
tä hengellinen toiminta hiljenee. Kesällä 
tarvitsemme lepoa ja aikaa läheistemme 
kanssa. Vaarana on, että uskonelämäkin 
hiljenee emmekä pysy hengellisesti hereil-
lä. 

Kesällä voimme rukoilla Isä Meidän 
sanoin: tulkoon Sinun valtakuntasi. Ju-
malan valtakunnan työntekijät tarvitsevat 
paljon esirukousta. Meillä on valtavasti 
mahdollisuuksia rukoilla myös ystäviem-
me sekä tunnettujen ja tuntemattomien 
puolesta.

Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka 
ensimmäiset kristityt olivat aktiivisina 
mukana levittämässä Jumalan sanaa. Ru-
koiltiin sairaiden puolesta. Vietiin jopa 
pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä 
vaatekappaleita sairaiden päälle (Ap.t. 
19:12). Kaikki tämä tehtiin, jotta ihmiset 
tulisivat tuntemaan Jeesuksen.

Mutta kerrotaan myös, kuinka jotkut 
halusivat käyttää tilannetta hyväkseen.  
“Jotkut kiertelevät juutalaiset henkienma-
naajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran 
Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaista 
pahoja henkiä he sanoivat: ”Minä vanno-
tan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paa-
vali julistaa.”  Näin tekivät myös juutalai-
sen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, 
mutta paha henki vastasi heille: ”Jeesuk-
sen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, 
mutta keitä te olette?” (Ap. t. 19:13–15).

Herra tuntee omansa. Myös Jumalan 
vihollinen tietää, kun ihminen ryhtyy 
“Kristuksen sotilaaksi”.  Paholainen yrit-
tää estää meitä rukoilemasta. Aina tulee 
jotakin muuta juuri silloin, kun meidän 
piti rukoilla tai lukea Jumalan sanaa.

Mutta Jeesukselle paholainen ei voi mi-
tään. “Kristuksen veressä meillä on lunastus, 

rikkomustemme anteeksianto.” (Ef. 1:7).
Paha henki joutui sanomaan: “Jeesuk-

sen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän..” 
Miksi? Koska Paavali oli kääntynyt Kris-
tuksen puoleen. Jumala oli sanonut hä-
nelle: “Lähetän sinut pakanoiden pariin 
avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan 
heidät pimeydestä valoon ja Saatanan val-
lasta Jumalan luo. He saavat syntinsä an-
teeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on 
oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Ju-
mala on pyhittänyt.” (Ap. t. 26:18).

Kysymys ei ole vain erilaisista ratkai-
suista tai uusista mielipiteistä, vaan koko-
naan uudesta elämästä Jeesuksen seurassa.

“Keitä te olette?” Kysymys vaivaa mi-
nua. Onko niin, että olen tuntematon soti-
las? Onko uskosta tullut vain intressi, har-
rastus, josta olen kiinnostunut silloin, kun 
minulle sopii? Olenko ymmärtänyt, että 
Kristus kutsuu minua seuraamaan häntä? 
Olenko opettanut ja omalla esimerkilläni 
vahvistanut oikeaksi ajatuksen, että kris-
tinusko on yksityisasia?

Ehkä joku odottaa sinua tänä kesänä, 
odottaa sitä, ettet olisi tuntematon soti-
las, vaan mahdollisuuksiesi mukaan ja sen 
voiman mukaan, minkä Jumala sinulle 
antaa, olisit mukana Kristuksen “sotilaa-
na” ja palvelijana viemässä ilosanomaa 
Jeesuksesta aikamme ihmisille?

Raamatusta voimme lukea, että Jee-
sus lähetti opetuslapsensa viemään sanaa 
muille. Lähettäminen alkaa siitä, että Jee-
sus kutsuu luokseen (esim. Mark. 6:7).

Moni meistä ehkä kokee, että olemme 
olleet liian tuntemattomia sotilaita. Tunte-
mattoman sotilaan pitää ensin kuulla Jee-
suksen kutsu ja tulla Jeesuksen luo. Vasta 
sen jälkeen Jeesus lähettää hänet palvele-
maan ja todistamaan.

Siunattua kesää Herramme Jeesuksen 
hyvässä hoidossa ja seurassa.
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Jeesus siirretään ulos juutalaisuudesta
– kirjallisuuden väitöskirja uusista Jeesus-romaaneista
Raamattu esiintyy kaunokirjallisuudessa yhä uusissa tilanteissa ja uusien 
silmälasien läpi luettuna. Uusi testamentti ei näytä menettävän kulttuurista 
kiinnostustaan, vaikka kirkoissa väkimäärät vähenevät. STI:n tutkija Timo 
Eskola tutkii yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjassaan uusia Jeesus-romaaneja 
ja niiden tapaa muuttaa evankeliumin kertomusta. Mikä on saanut Uuden 
testamentin tutkijan tarkastelemaan nykykirjallisuutta?

Miksi Jeesus yhä kiinnostaa kaunokirjal-
lisuutta? 
– Kirjailijat ovat kirjoittaneet Uutta tes-
tamenttia uusiksi vuosikymmenestä toi-
seen. Aiheesta on kirjoitettu satoja ro-
maaneja. Järkeisuskon kaudella Jeesuk-
sesta tuli ensin korkean moraalin julistaja 
ja vähän myöhemmin suorastaan ”toveri-
Jeesus”, suuren yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden esikuva. Taiteilijat ovat 
kiinostuneita Jeesuksen hahmosta, vaikka 
lukevatkin Raamattua toisin kuin ennen. 
Vaikka jälkikristillisyys valtaa länsimaissa 
alaa, Jeesuksen persoona säilyy kiinnosta-
vana.

Ovatko kirjat muuttuneet vuosien varrella?
– Kyllä, varsin voimakkaasti. Aikaisem-
min Jeesuksen sanomasta etsittiin jokin 
myönteinen piirre, jonka varaan uusi 
tulkinta rakennettin. Tutkimissani uu-
demmissa romaaneissa Uuden testamen-
tin kertomus käännetään täysin ympäri. 
Yhtäällä palautetaan Juudaksen maine, ja 
toisaalla Magdalan Mariasta tehdään kris-
tinuskon keskushenkilö sekä Jeesuksen 
rakastajatar. Joku taas kuvaa Jumalan ve-
renhimoisena tyrannina, jota Jeesus vas-
tustaa. Uusien romaanien Jeesus halveksii 
Mooseksen lakia eikä muutenkaan pidä 
juutalaisista perinteistä. 

Mikä selittää tällaisen käänteen? 
– Väitän omassa tutkimuksessani, että 
Nietzschen uskontokritiikistä on tullut osa 
kristillisen perinteen tulkintaa länsimais-
sa. Juuri Nietzsche piti Uuden testamentin 
opetusta orjamoraalina. Tutkimistani ro-
maaneista löytyi kaikki tällaisen ajattelun 
piirteet sovitusopin hylkäämisestä aina 
suoranaiseen Jumalan kuoleman ideolo-
giaan. Ilmeisesti tästä syystä romaaneissa 
lisäksi suhtaudutaan juutalaisuuteen erit-
täin kielteisesti.

Onko romaanien suhde juutalaisuuteen 
sitten kielteinen? 
– Tämä on ikävä kyllä uusien romaanien 
olennainen piirre. Vaikka kirjailijat itse 
ehkä haluaisivat esiintyä vapaamielisinä 
humanisteina, he tulevat kirjoissaan tois-
taneeksi juutalaisen uskonnon vastaisia 
malleja. He pitävät Vanhan testamentin 
lakia hirveänä, paheksuvat temppelin uh-
reja ja katsovat pappien pitävän ihmisiä 
vallassaan vain alistavin keinoin. 

Mitä tämä vaikuttaa kirjojen Jeesus-ku-
vaan?
– Jeesuksesta tehdään tietenkin uuden 
ideologian edustaja, joka vastustaa juuta-
laisia käsityksiä. Juuri Jeesuksen henkilön 
kautta kirjoissa synnytetään vastakkain-
asettelu Raamatun edustaman uskon-

nollisuuden ja uuden ajattelun välille. 
Näissä romaaneissa Jeesus siirretään pois 
juutalaisuudesta. Toki tätä on tapahtunut 
ennenkin, kun Jeesuksesta on tehty kes-
kiluokkaisen länsimaisen ihmisen kopio. 
Ennen sitä ei kuitenkaan tehty näin an-
karassa vastakkainasettelussa juutalaisuu-
den kanssa. Tässä näkyy linkki myös radi-
kaaliin raamatuntutkimukseen. Sielläkin 
Jeesusta tulkittiin pitkän aikaa erossa juu-
talaisesta taustasta.

Vaikuttiko kysymys juutalaisuudesta tul-
kintaasi kirjojen luonteesta?
– Koska tutkin juuri kirjoissa tehtyä muu-
tosta, tästä aiheesta tuli tärkeä. Analyy-
si osoittaa, että länsimainen kulttuuri 
kuljettaa yhä pinnan alla antijudaistista 
asennetta, siitä huolimatta, että ulkonai-
sesti kirjoittajat kannattavat tasa-arvoa ja 
suvaitsevaisuutta. Vaikka tutkituissa ro-

maaneissa ollaan tietoisia holokaustin to-
dellisuuden kauheudesta, samat romaanit 
omaksuvat ylimielisen asenteen vanhates-
tamentilliseen uskoon. Nietzscheläiseen 
ironiseen tapaan kirjoissa hylätään juuta-
laiset käsitykset. Jeesuksesta tehdään näis-
sä romaaneissa juutalaisuuden täysi vasta-
kohta ja antiteesi.

Minkälaisia kirjailijoita olet tutkinut?
– Jeesus-romaaneja ja uudistettuja evan-
keliumeita tuottavat niin Nobel-kirjailijat 
kuin myyntitilastojen kärkipaikkojen hal-
tijat. Esimerkiksi Norman Mailer, José 
Saramago, Michèle Roberts ja Marian-
ne Fredriksson ovat kirjoittaneet oman 
evankeliuminsa, joka esittää Uudesta tes-
tamentista suorastaan käänteisen muun-
nelman. He lukevat tekstejä tämän ajan 
näkökulmasta. 

Timo Eskola ja vastaväittäjä Suzanne Keen 
juhlivat onnistunutta väitöstilaisuutta.
Kuva: Tomas Garaisi
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Tumaini-yliopiston teologisen tiedekunnan 
dekaani Peter Fue ja Eero Junkkaala tulivat 
hyvin toimeen keskenään. Kuva: Kirsi Sell  

 Miten he mielestäsi sijoittuvat kirjalli-
suuden kenttään?
 – Toisen maailmansodan jälkeen monet 
ovat pitäneet tärkeänä, että kulttuuriväki 
pystyisi vastaamaan Nietzschelle. Minun 
suorasukainen väitteeni on, että tutkimie-
ni Jeesus-romaanien kirjoittajat ovat epä-
onnistuneet tässä suuressa kulttuurisessa 
tehtävässä. Joko he eivät ole tunnistaneet 
ongelmaa, tai sitten he ovat kritiikittä 
omaksuneet vallitsevia kulttuurisia virta-
uksia kysymyksiä asettamatta. 

Juutalainen eksentrikko Norman Mai-
ler epäonnistui siinä huolimatta siitä, että 
hän itse oli nuorena esittänyt saman vaati-
muksen länsimaiselle kulttuurille. Palkit-
tu portugalilainen nobelisti ja sorrettujen 
äänitorvi José Saramago epäonnistui huo-
limatta siitä, että hän on rohkeasti vastus-
tanut valtarakenteita monissa teoksissaan. 
Feminismin soihdunkantajat Michèle 
Roberts ja Marianne Fredriksson epäon-
nistuivat, vaikka he epäilemättä ovat pyr-
kineet edistämään monia humanismin 
hyviä periaatteita teoksissaan. 

Vaikuttaa siltä, että kristinuskosta vie-
raantuva kulttuuri alkaa vähitellen omak-
sua raakoja ihanteita. Kirjallisuus hei-
jastaa tietenkin sitä, mitä on jo alkanut 
tapahtua ihmisten ajatusmaailmassa ylei-
semminkin.

Dosentti Timo Eskolan väitöskirja 
Evil Gods and Reckless Saviours: 
Adaptation and Appropriation 
in Late Twentieth Century Jesus-
Novels (suom. Julkeita jumalia ja 
holtittomia vapahtajia: Adaptaatio ja 
haltuunotto 1900-luvun lopun Jeesus-
romaaneissa) tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa 3.6.2011. Väitöskirja 
kuuluu yleisen kirjallisuustieteen 
alaan.  

Lähes kolmen vuoden jaksom-
me Tansaniassa on päättymäs-
sä, ja heinäkuun lopusta alkaen 

olemme jälleen Suomessa. Pidän suu-
rena etuoikeutena, että olemme saa-
neet vaimoni Pirkon kanssa palvella 
Kristuksen kirkkoa Afrikassa tämän 
lyhyen elämänvaiheen. Jos aika ei ole 
muuta opettanut, niin ainakin sen, 
että Eurooppa ei ole koko maailma. 

Olen siis opettanut Tansanian 
ev.lut. kirkon ylläpitämässä Tumaini-
yliopistossa Vanhaa testamenttia. Sain 
tänä aikana myös kirjoitettua suppeat 
englanninkieliset johdanto-opit sekä 
Vanhaan että Uuteen testamenttin, 
jotta opiskelijoilla olisi jotain kättä 
pidempää, kun aikanaan lähtevät seu-
rakuntiin töihin. Kirjat painettiin Dar 
es Salaamissa, ja Suomen Lähetysseu-
ra maksoi painokulut, joten niitä on 
voitu myydä halvalla kaikille haluk-
kaille. Kirjoissa on myös joidenkin 
tansanialaisten teologien kirjoittamia 
artikkeleita.

Miten vertaisin täkäläistä teologis-
ta opetusta suomalaiseen? Selvin ero 
lienee siinä, että täällä opiskelu tähtää 
enemmän käytännön työhön. Opis-
kelijoista suuri osa on jo pappeja tai 
evankelistoja, ja hiippakunnat ovat lä-
hettäneet heidät saamaan lisäopinto-
ja. Ajatus siitä, että teologiaa voitaisiin 
opiskella menemättä seurakuntatyö-
hön, on aivan vieras. 

Raamattuopetuksessa läh-
detään liikkeelle siitä itsestään-
selvyydestä, että Raamattu on 
Jumalan sanaa. Tästä ei aina seu-
raa, että opiskelijoiden kaikki käsitykset 
olisivat raamatullisia siinä mielessä, kuin 
me sen ymmärrämme. Afrikan perinteiset 
uskonnot vaikuttavat ajattelun taustalla, ja 
niiden pohjalta syntyy paljon mielenkiin-
toisia keskusteluja. Suomalainen opettaja 
joutuu pohtimaan, missä nämä raamatul-
lisuuden rajat kulkevat. Tansanialainen 
kulttuuri ja elämänmeno kun ovat kuiten-
kin paljon lähempänä Raamatun maail-
maa kuin meidän länsimainen materialis-
tis-individualistinen maailmamme. 

Muuan kiintoisa piirre on henkimaa-
ilman todellisuus. Siihen liittyy toisaalta 
pelkoja ja vääriä uskomuksia ja toisaalta 
tervettä raamatullista ajattelua siitä, että 
riivaajien ulosajaminen kuuluu kristilli-
sen kirkon tehtäviin. Kastekaavassakin 
ovat vielä mukana ne elementit saatanas-
ta irtisanoutumisesta, jotka meiltä on jo 
kauan sitten karsittu pois.

Tansaniassa kohtaa myös kehitysmaan 
kysymykset suunnattomasta köyhyydes-
tä, niukoista koulutusmahdollisuuksis-
ta, vaatimattomasta terveydenhuollosta 
ja surkeasta infrastruktuurista. Kun ajaa 
höykytän kuoppaisia teitä, joihin sade on 
uurtanut niin syviä railoja, että neliveto-
maasturini ei meinaa selvitä eteenpäin, 
mietin, miksi moni asia Afrikassa on niin 
kaukana länsimaisesta todellisuudesta. 
Jos keksisin siihen ratkaisun, saisin Nobe-

 Tansanian kausi  päättymässä
    Eero Junkkaala

lin palkinnon. Välillä sitten mietin, mihin 
tämän maan pitäisi kehittyä. Pitää kyllä, 
mutta toivottavasti ei ihan samanlaiseksi 
kuin länsimainen kulutusyhteiskunta. Jat-
kan ehkä Suomessa tämän miettimistä.

Syyskauden ajan kierrämme nimikko-
seurakunnissamme Kauniaisissa, Pitäjän-
mäellä, Töölössä, Maskussa, Tampereen 
Harjussa, Lempäälässä, Pälkäneellä ja 
Kankaanpäässä. Lisäksi johdamme mat-
kan Israeliin suomalaisryhmän kanssa, ja 
sinne on tarkoitus on viedä myös tansa-
nialaisista papeista ja opettajista koostuva 
ryhmä, mikäli nämä vain saavat tarvitta-
vat matkarahat kerättyä.

Ensi vuoden alusta minut on kutsuttu 
Suomen Raamattuopistolle teologisen lin-
jan vastaavaksi opettajaksi. Sen ohella on 
tarkoitus myös kiertää seurakunnissa ja 
eri järjestöjen tilaisuuksissa opettamassa 
Raamattua, sen mukaan kuin niihin kut-
sutaan. Olen siis menossa paluumuutta-
jana työpaikkaan, josta aikanaan aloitin 
pappisurani.

P.S. Kotisivultani www.eerojunkkaala.net 
voi nähdä matkaohjelmaa, ja sinne on tar-
koitus laittaa vähän muutakin materiaalia.
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Kuva: Hilpi Jenu

Saimme mieheni kanssa tehdä tou-
kokuussa parin viikon matkan 
Tansaniaan. Muutaman Dar es Sa-

laamissa vietetyn päivän jälkeen suunta-
simme 500 kilometrin päässä sijaitsevaan 
Iringaan, missä Junkkaalat asuvat. Au-
tomatka kesti koko päivän, ja Mikumin 
kansallispuiston läpi ajaessamme näim-
me jo paljon villieläimiä. 

Tansania on valtava maa, noin kolme 
kertaa Suomen kokoinen. Asukkaita on 
noin 40 miljoonaa. Yleisilme oli ainakin 
toukokuussa sangen vihreä. Maassa on 
paljon kauniita, vaihtelevia vuoristomai-
semia. Iringakin sijaitsee 1600 metrin 
korkeudessa, ja sää oli siellä kuin ihan-
teellinen Suomen kesäsää. Päiväntasaajan 
eteläpuolella oli alkamassa talvikausi, ja 
yöt alkoivat olla jo hieman viileitä. 

Dar es Salaamissa liikenne on usein 
ruuhkaista, mutta Iringassa ei ole kovin-
kaan paljon yksityisautoja, enemmän ja 
vähemmän rähjäisiä ja täyteen ahdettuja 
busseja kylläkin. Autojen takaikkunassa 
näki usein hengellisiä iskulauseita, sekä 
Jeesuksesta että Allahista. Katuvaloja ei 

ole edes pääkaupungissa, joten ihmiset 
pysyttelevät pimeällä lähinnä kodeissa ja 
sisätiloissa. 

Iringa on laajalle levittäytynyt parin 
sadan tuhannen asukkaan kaupunki, jos-
sa ei ole juurikaan kerrostaloja. Suuri osa 
tansanialaisista taloista on savisia majoja, 
joissa ei ole ikkunalaseja sähköstä puhu-
mattakaan. Kaupungin alueella katot ovat 
usein ruosteisia peltikattoja, maaseudul-
la ruohokattoja. Keittiössä tai pihalla on 
ruoanlaittopaikkana tulisija, jonka päällä 
ruoka keitetään ja paistetaan. Vesi hae-
taan yleisistä vesipisteistä. Minusta oli 
hämmästyttävää, miten tuollaisista olois-
ta tulevien ihmisten vaatetus oli siisti ja 
puhdas. Koulupukujenkin paidat hohtivat 
valkoisina. Yli puolet kansasta elää alle 
absoluuttisen köyhyysrajan, eikä heillä ole 
käytännöllisesti katsottuna ollenkaan ra-
haa käytettävissä. Ihmiset näyttävät silti 
iloisilta ja onnellisilta ja oloihinsa tyyty-
väisiltä.

Tansanialaisista on kristittyjä noin 40 
% ja muslimeja sekä luonnonuskontoihin 
kuuluvia molempia noin 30 %. Tansani-

assa lähes kaikki ihmiset käyvät kirkossa. 
Onkin kuulemma luontevaa kysyä, missä 
kirkossa sinä rukoilet. Iringassakin on 
suuri määrä eri uskontokuntien kirkko-
ja, Siiloanista katolisiin ja ortodokseihin. 
Sunnuntaipäivä kuluu pitkälti kirkon yh-
teydessä. Ensimmäinen kolmisen tuntia 
kestävä jumalanpalvelus alkaa kirkoissa 
yleensä jo aamuseitsemältä, ja kirkot ovat 
silloin ääriään myöten täynnä. Ehdimme 
itse kumpanakin sunnuntaina vasta myö-
hempään jumalanpalvelukseen, joka sekin 
oli sekä Dar es Salaamissa että Kihesan 
kyläkirkossa täynnä. Seurakunta pukeu-
tuu jumalanpalvelukseen kuin juhlaan. 
Jumalanpalveluksessa esiintyy yleensä 
monta erilaista kuoroa ja soitinryhmää, 
jotka esittävät sekä perinteisempää kuoro-
musiikkia että rytmikästä gospelia. Meno 
on iloista ja aika vapaamuotoista. Palkat-
tuja työntekijöitä ovat yleensä vain papit, 
ja hekin saavat hyvin vaatimatonta palk-
kaa. Jumalanpalveluksen aikana kaikki 
penkeissä istuvat lähtevät riveittäin liik-

keelle tuomaan uhri -
l ahjaansa parikin ker-
taa, toisella kerralla 

lupaamaansa kirkollisveron omaista lah-
jaa, toisella kerralla ylimääräistä kiitos- 
tai rukouslahjaa tai lahjaa diakoniatarpei-
siin. Kolehtiin tuodaan myös ruoka- ym. 
tavaroita, jotka huutokaupataan pihalla 

jumalanpalveluksen jälkeen. Seurakunta 
poistuu kirkosta pihalle jumalanpalveluk-
sen lopussa, naiset toiselle, miehet toiselle 
puolelle. Pihalla on vielä jokin musiikki-
esitys ja Herran siunaus. 

Kun matka suuntautuu mustaan Afrik-
kaan, kuuluu siihen yleensä myös safari, 
mikä oli yksi meidänkin matkamme ko-
hokohdista. Saimme Tom-oppaan kanssa 
ajella jeepillä kaksi vuorokautta Ruahan 
kansallispuistossa, missä kohtasimme 
mm. paljon kirahveja, elefantteja, impaloi-
ta, seeproja, virtahepoja, apinoita, muuta-
mia leijoniakin sekä puhvelilauman.

Tumaini-yliopiston alueella 
Iringassa on taulu, jossa kehotetaan 
valmistumaan yliopistosta parhain 

arvosanoin, ilman AIDSia, joka 
on Tansaniassa vaikea ongelma 
opiskelijoidenkin keskuudessa.

Tansanialaiseen elämään tutustumassa
Teksti ja kuvat: Kirsi Sell

Eero Junkkaala ja Jokke Sell 
opettivat opettajainvalmistus laitoksen 
opiskelijoille suunnistuksen alkeita. 
Opiskelijat saivat ensimmäisen kerran 
elämässään käteensä kompassin.

Kihesan kyläkirkko 
täyttyi toistamiseen 
sunnuntaiaamuna. 
Jumalanpalveluksen 
jälkeen toimitettiin 
noin vuoden ikäisen 
pojan kaste.
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HENKILÖKOHTAISESTI

”Teologian opiskelijoita askarruttavat 
nykyään aivan samat kysymykset kuin 
vuosikymmeniä sitten. Sen huomaa, 
kun keskittyy kuuntelemaan STI:n 
kahvipöytäkeskusteluja”, toteaa 
kirjastossa työskentelevä Kirsti 
Lehtinen hieman huvittuneena.

STI:hin iltapäivän kahvihetkeen ko-
koontuneet uudet opiskelijat eivät 
ehkä tiedä, että kirjastossa häärää-

välle Kirsti Lehtiselle teologiset aiheet 
ovat tuttuja myös ammatillisessa mielessä.

– Olen valmistunut teologian maiste-
riksi ja tehnyt lisensiaattitutkintoakin aika 
pitkälle, Kirsti kertoo.

Kompetenssia teologiseen keskuste-
luun osallistumiseen häneltä siis löytyisi. 
Mutta myös vaatimattomuutta.

– Joskus jotain kommenttia saatan heit-
tää keskusteluun, mutta nämä nuoret teo-
logit puhuvat hirveän hienoilla termeillä.

Enimmäkseen Kirsti viihtyy kirjaston 
puolella.

– Kirjastonhoitajan koulutusta minulla 
ei ole, sen olen oppinut käytännön ja Risto 
Korpiojan kautta, hän naurahtaa ja antaa 
tunnustusta STI:n pitkäaikaiselle kirjas-
tonhoitajalle:

– Risto on opettanut minulle tämän 
homman kädestä pitäen.

Teologiksi ajoi sattuma, esimerkki 
ja halu hengelliseen työhön

Kirsti Lehtinen varttui evankelisuuden sy-
dänmailla, Keski-Suomen Karstulassa. 

– Kävin jo lapsena evankeliumijuhlis-
sa ja seuroissa. Mummoni veljet kuuluivat 
Sleystä 1920-luvulla eronneeseen Suomen 
Vapaaseen Evankeliseen Seurakuntaliit-
toon (SVELS), jonka tilaisuuksissa istuin 
pikkutyttönä.

Kirsti muistaa lapsuutensa turvallisena 
aikana, vaikka vanhempien avioero heitti-
kin onnen ylle varjon.

– Vanhempani erosivat, kun olin 
7-vuotias, enkä ikävuosina 7–18 nähnyt 
äitiäni juurikaan, hän kertoo.

– Kotikyläni oli kuitenkin täynnä su-
kulaisia, ja lähitaloissa oli paljon serkkuja. 
Ei meillä ollut mitään varsinaisia ohjat-
tuja harrastuksia, ehkä korkeintaan jokin 
seurakunnan kerho. Leikimme ulkona 
ja pelasimme palloa. Se oli turvallista ai-
kaa. Koko yhteiskunta oli silloin jotenkin 
pysähtyneessä tilassa, Kirsti muistelee 
1960–70-lukujen suomalaista maaseutua.

Teologiaa Kirsti lähti opiskelemaan 
osin sattumalta.

– Olin viettänyt kaksi välivuotta, ja mi-
nulla alkoi olla paineita aloittaa vihdoin 
opiskelut. Otin yliopistojen ja korkea-

koulujen valintaoppaan käteeni, ja ensim-
mäisenä sieltä sattui silmään Helsingin 
yliopisto ja teologinen tiedekunta, hän 
hymyilee.

– Toisaalta ratkaisuuni vaikutti myös 
yhden saman kylän pojan esimerkki. Pää-
tin, että jos hän pystyy siihen, pystyn var-
masti minäkin. 

Kirsti ajatteli lisäksi, että ammatinva-
linta tukisi hänen omaa vakaumustaan.

– Kolmas syy oli halu valmistua am-
mattiin, jossa saisi olla viran puolesta te-
kemisissä uskon asioiden kanssa. Tähtäsin 
lehtoriksi, Kirsti selventää.

Jumala sallii sairaudet

Teologian opinnot aloitettuaan Kirsti Leh-
tinen löysi ystävän kautta tien Raamattuo-
piston toimintaan ja tutustui viidesläisyy-
teen.

– Ystäväni ohjasi minua oikeaan suun-
taan, olin itse vielä melko keltanokka näis-
sä asioissa, Kirsti toteaa.

– STI:tä ei ollut vielä silloin perustettu, 
mutta osallistuin STI:tä edeltäneille luen-
noille. Kävin siis STI:ssä jo ennen STI:tä, 
Kirsti veistelee.

Hengellisen kasvun myötä Kirsti sai 
löytää luterilaisen uskon aarteet. Ar-
monvälineet, kaste, ehtoollinen ja Juma-
lan sana, ovat hänelle luovuttamattomia. 
Opiskelu sujui mallikkaasti ensimmäisten 
vuosien ajan. Sitten tapahtui jotain, joka 
muutti koko loppuelämän.

– Mielenterveyteni petti, Kirsti toteaa.
Hän levittää pöydälle lääkkeet.  Saira-

uksia on kertynyt vuosien varrella useita. 
– En edes haluaisi olla kokonaan terve, 

Kirsti yllättää. 
– Sairaudet laittavat rukoilemaan. Ne 

tekevät riippuvaisemmaksi Jumalasta. En-
nen mieleni järkkymistä minulla oli suuri 
voimantunto: ”Tässä porskutetaan!” Tun-
sin itseni terveeksi ja vahvaksi. 

– Sellaisesta minut kuitenkin riisuttiin. 
Täytettyäni 40 joka vuosi on tullut jokin 
uusi sairaus. Olen ymmärtänyt, että ne 
ovat Jumalan tahtomia – eivät paholaisen.

Omalla paikalla evankeliumin 
työssä

Kirsti suoritti sairauksistaan huolimatta 
opintonsa loppuun ja aloitti myös jatko-
opinnot. Nykyään hän työskentelee STI:n 
kirjaston lisäksi myös Sleyn (Suomen Lut. 
Evankeliumiyhdistys) toimistossa.

– Olen kiitollinen, jos voin elää päivän 
kerrallaan: pärjään taloudellisesti, enkä 
syrjäydy, Kirsti listaa tulevaisuuden toi-
veitaan.

Kirsti haluaa olla omalta osaltaan mu-
kana Jumalan valtakunnan työssä

– Koen, että esimerkiksi Sleyn lähetys-
osaston postitukset ovat hengellistä työtä, 
lähetystyön edistämistä.

Kouluttajina tiedekunta, STI ja sairaudet
Essi Tuomala
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OPISKELIJAN 
SUUSTA
Teologi finanssikriisin 
ytimessä
Kirjoitan tätä juttua nettikah-
vilassa Strasbourgissa. Olen 
täällä, koska teen parhaillaan ”ei pappi, ei opettaja ” -linjan harjoittelua 
Euroopan parlamentissa. Tunnetusti vähintään puolet yhteiskunnallisen 
linjan opiskelijoista aikoo toimittajiksi, joten kirjoittaminen on luonteva 
osa harjoittelua minullekin. Linjalleni tyypilliseen valmistumisen jälkei-
sen työllistymisen aiheuttamaan ahdistukseen taas sopii hyvin kirjoittaa 
toisesta  väliinputoajasta, Kreikan valtiosta.

Pääsin eilen seuraamaan tilaisuutta, jossa talouskomissaari Olli Rehn 
kertoi Kreikan talousnäkymistä. En voinut olla ihmettelemättä sitä us-
koa, jota hän puheissaan osoitti Kreikan elpymistä kohtaan. Talousop-
pineet ja yleinen mielipide ovat sitä mieltä, että Kreikalla ei ole mitään 
mahdollisuuksia, mutta Euroopan unioni vain jaksaa uskoa sen selviy-
tymismahdollisuuksiin. Konkurssikypsään valtioon syydetään rahaa ei 
vain miljarditolkulla, vaan satoja miljardeja. Unioni yrittää lähes väki-
sin pelastaa valtiota, joka kiehuu itse keittämässään velkaliemessä tuhon 
partaalla, ja kaiken lisäksi vielä haraa pelastajiaan vastaan. Kreikan 
parlamentti ei edes nykyisessä katastrofitilanteessa pääse yhteisymmär-
rykseen säästötoimista. Silti EU, jos näin voi sanoa, osoittaa armolli-
suuttaan tätä tilikirjojaan vääristelevää tuhlaajavaltiota kohtaan. Ottaa 
sen velat harteilleen, vaikka ei niistä hyötyä tule koskaan saamaan.

Tähän mennessä moni teologi varmasti onkin jo arvannut, minkälaista 
aasinsiltaa tässä rakennetaan. Vertaus on herkullinen, joskin siltä osin 
ontuva, että EU ei tietenkään hyvää hyvyyttään osoita solidaarisuut-
ta Kreikalle, vaan sillä on omat federalistiset taka-ajatuksensa. Koko 
kriisin taustalla myös on unionin omia virheitä, kun taas Jumala ei tee 
virheitä. Kuitenkin tämä vertaus kaikessa korniudessaan ja ironisuudes-
saankin antaa toivoa myös työllistymiskysymysten kanssa painiskeleville 
yhteiskunnallisille teologeille. Jos maallinen byrokratiakoneisto noin 
huolehtii omasta jäsenvaltiostaan, eiköhän Jumalakin huolehdi toimeen-
tulon omille lapsilleen näiden alavalinnoista huolimatta.

       Tuomas Salo, teol. yo

STI:N  JÄSENJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLAT

Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät 
Juuret ristissä, 17.–9.6. Vaasassa
(www.kesäpaivat.blogspot.com)

Radiolähetystyön kesäpäivät (SANSA)
Jumala on turvamme – emme pelkää, 
17.–19.6. Savonlinnassa
(www.sansa.fi/kesapaivat2011.html)

SLEFin Årsfest Gläd er i Herren, 
30.6.–3.7. Övermarkissa 
(www.slef.fi)

Valtakunnallinen evankeliumijuhla 
(SLEY), Tervetuloa kotiin, 1.–3.7. 
Raahessa 
(www.evankeliumijuhla.fi)

Kansanlähetyspäivät Hengessä mukana, 
1.–3.7. Seinäjoella 
(www.kansanlahetyspaivat.fi)
Länsi-Suomen rukoilevaisten kesä-
juhlat ”Katso, minä seison ovessa ja 
kolkutan.” (Ilm. 3:20), 15.–15.7. Lapissa 
(www.rukoilevaisuus.com)

OPKOn kesäleiri Salaisuuksien äärellä, 
20.–25.7. Valkealassa
(www.opko.fi)

Suomen Raamattuopiston Hengelliset 
syventymispäivät, Sovinto, 25.–28.8. 
Helsingissä Johanneksenkirkossa ja 
Temppeliaukion kirkossa 
(www.sro.fi)

Kuva: Sari K
oski
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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 aikakaus-
kirjaa. Tiedotuslehti KULMAKIVI lähetetään 
tukijäsenille 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@sti.fi
etunimi.sukunimi@sti.fi

Kotisivu  
www.sti.fi 

Pankkitili  
Sampo 800011-564245
FI74 8000 1100 5642 45, BIC DABAFIHH

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
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Kesän aukioloajat
1.–22.6.  klo 9–15
23.6.–5.8. kiinni
8.–2.9.  klo 9–16

STI:n työntekijät, Henrik Perret, Timo Eskola ja 
Kirsi Sell, toivottavat kaikille STI:n työn ystäville 

virkistävää ja siunattua kesäaikaa.

Jokaisen Kulmakiven 
saajan henkilökohtainen 

VIITENUMERO 
löytyy takasivun osoitetarran 

oikeasta yläkulmasta. 

Rakas ystävä ja Kulmakiven lukija!

Kuten viime aikoina on käynyt ilmi, herätysliikejärjestöt kirkossa 
purjehtivat välillä vastatuulessa. On sanottu, ettei kirkko voi tukea 
järjestöjä, jotka pitävät kiinni vanhentuneista käsityksistä. 

Jokainen lukija ymmärtää, että kaikki STI:n jäsenjärjestöt tarvitsevat nyt ys-
täviensä esirukouksia ja myös taloudellista tukea. Näitä tarvitsee myös STI, joka 
yrittää kouluttaa tulevia paimenia ja opettajia kirkon ja järjestöjen tarpeisiin. 
Ethän unohda meitä kesälläkään? Rukoilethan, että STI saisi olla siunaukseksi 
ja avuksi jatkossakin. Sinun tukeasi tarvitaan.

       Henrik Perret

? ? ??



Kansikuvat: Rolf Wiiala

Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, 
hän johtaa minut vetten ääreen, 
siellä saan levätä.

   Ps. 23: 1, 2
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