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Jumalan tunteminen
Knowing the Bible is one thing. 
Knowing the Author is another.

On kaksi eri asiaa tuntea Raamattu 
ja toisaalta tuntea sen Tekijä.

Suomen teologinen instituutti täyttää 
vuoden vaihteessa 25 vuotta. Instituu-
tin kantavana ajatuksena on ollut ja 

on edelleenkin kasvattaa nuoria teologeja 
työntekijöiksi kirkkoomme, seurakuntiim-
me ja herätysliikkeisiimme.

Meitä on erityisesti kiinnostanut raa-
mattuteologia. Kirkossa vallinnut raamat-
tukriisi oli alkusysäyksenä siihen, että he-
rätysliikkeet lähtivät yhdessä perustamaan 
STI:n. Tavoitteenamme oli ja on, että tule-
vat teologit oppivat tuntemaan Raamatun 
Jumalan Sanana ja että he saavat kasvaa 
Raamatun tuntemuksessa ja säilyttää luot-
tamuksensa siihen.

Yliopistojemme teologinen opetus antaa 
monipuolista ja arvokasta tietoa. Siihen kui-
tenkin liittyy, kuten muihinkin opinaloihin, 
ristiveto erilaisten näkemysten välillä.

Haluamme STI:ssä toimia sen perusta-
misen yhteydessä allekirjoitetun yhteistoi-
minta-asiakirjan hengessä. Asiakirjassa to-
detaan, että Raamattu on Jumalan sanalli-
nen ilmoitus. Nikean uskontunnustuksessa 

lausumme, että Pyhä Henki on puhunut 
proteettojen kautta. Raamattu on Juma-
lan puhetta, eikä Raamatussa puhu vain 
sen kirjojen kirjoittajat, vaan Jumala 
on itse kirjoitusten takana kirjoittajien 
kautta. 

”On kaksi eri asiaa tuntea Raamattu 
ja toisaalta tuntea sen Tekijä.”

Teologisen koulutuksen päämääränä 
ei ole vain tiedon jakaminen. Papin ja 
teologin työssä ei riitä pelkkä teologinen 
tietämys. Se on toki tärkeää ja monessa 
mielessä välttämätöntäkin. Se että tietää 
paljon Jumalasta ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että oppii tuntemaan Jumalan. Hä-
net täytyy oppia tuntemaan henkilökoh-
taisesti, ja Hänen ääntänsä tulee kuun-
nella ja tulee elää uskossa Häneen.

Olemme STI:ssä painottaneet pasto-
raalisia valmiuksia. Tähän liittyy – ku-
ten ilmaisukin kertoo – valmius toimia 
paimenena, pappina, joka osaa auttaa 
ihmisiä löytämään lohdutuksen ja avun 
yhtey dessä Herraamme Jeesukseen Kris-
tukseen. Se tarkoittaa myös  ihmisten 
puolesta ja heidän kanssaan rukoilemis-
ta, heidän kanssaan keskustelemista ja 
heidän tarpeidensa kuuntelemista.

Jumalan ja Raamatun tunteminen ei-
vät ole vastakohtia. Ne päinvastoin liitty-

vät toisiinsa erottamattomasti. Vain Raa-
matun ilmoituksen kautta voimme oppia 
tuntemaan Jumalan. Raamatussa Jumala 
on ilmoittanut itsensä ja kertonut, kuka 
Hän on ja mitä Hän haluaa. Apostoli Paa-
vali kirjoittaa: ”Usko tulee kuulemisesta, 
mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen 
sana.” (Room. 10:17)

Tarvitaanko STI:tä yhä?

Jos seurakunnissa ja herätysliikkeissä 
pärjättäisiin väittelijöiden ja analysoijien 
avulla, ei STI:tä tarvittaisi. Edelleenkin 
tarvitaan kuitenkin teologeja, jotka usko-
vat Raamattuun Jumalan sanana ja jotka 
haluavat elää, kuten Raamattu opettaa. 
Niin kauan kuin tarvitaan pappeja ja teo-
logeja, tarvitaan STI:täkin. Jumalan Sa-
naan perustuva teologia on suoja ja apu 
erilaisia uskonnon väärinkäytön muotoja 
vastaan. On olemassa monia esimerkkejä 
uskonnollisista yhteisöistä, joissa on men-

ty vikaan. Näin on käynyt, koska terve 
oppi oli laiminlyöty. Terve oppi ja terve 
elämä kuuluvat yhteen. Teologeja tarvi-
taan jo siksikin, että hengellinen työ edel-
lyttää hyvää teologiaa. 

Teologeja tarvitaan myös koulutuslai-
toksissa, lehtien toimituksissa ja monissa 
muissa yhteyksissä. Yhä tärkeämpi paik-
ka teologeille on myös koulujen uskon-
nonopettajana toimiminen. Koulutyöhön 
liittyy suuria haasteita ja suuria mahdol-
lisuuksia. 

Tästä syystä meillä on jatkossakin haas-
tetta antaa nuorille teologeille hyvä  pohja 
ja tärkeitä pastoraalisia valmiuksia tule-
viin tehtäviin. Toivomme ja rukoilemme, 
että nuorilla olisi kutsu toimia Jumalan 
sanan palvelijoina seurakunnissa ja herä-
tysliikkeissä myös tulevaisuudessa.

Toivomme, että kirkkokansa jatkossa-
kin tukisi toimintaamme esirukouksin ja 
lahjavaroin.

Lämmin kiitos Arkkihiippakunnalle sekä Mikkelin ja Porvoon hiippakunnille,  jotka 
osallistuivat sähköpianon hankintaan. Soi kunniaksi Luojan. Kuvassa Essi Tuomala
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Raamattu on hyvä tuntea

Saarnaajan tärkein työväline on Raamat-
tu. Yksikään pastori ei voi toimittaa teh-
täviään, ellei hän ole saanut hyvää koulu-
tusta Raamatun eri aiheisiin: Mooseksen 
kirjojen kuvauksiin vapautuksesta ja luva-
tusta maasta, temppelin uhritoimituksiin, 
profeettojen varoituksiin ja pakkosiirto-
laisuuden rangaistukseen. 

Pastorin täytyy tuntea Jumalan lupauk-
set: miten profeetat lupaavat rangaistuk-
sen alla eläville uudistuksen, miten Herra 
lähettää Daavidin pojan kansalle paime-
neksi, miten Jeesus astuu esiin vapautuk-
sen tuojana, miten hän antaa uhrinsa syn-
tisten puolesta ja miten Jumala korottaa 
hänet uuden rauhan valtakunnan kunin-
kaaksi.

Julistaja ammentaa Raamatusta aiheen 
ja sisällön evankeliumille. Näinhän apos-
tolitkin sanoivat: Me emme julista itse-
ämme, vaan Jeesusta Kristusta. Pastorin 
tehtävä on yhtä aikaa helppo ja vaikea. 
Evankeliumi on Jumalan antama, eikä 
sitä tarvitse keksiä.  Tässä mielessä se on 
helppo asia. Sen mielekäs ja kuulijoihin 
kohdistuvat saarnaaminen on kuitenkin 
melko vaativa tehtävä.

Hengellinen regimentti

Pastorin saarnatehtävää kuvataan luteri-
laisuudessa hengellisen regimentin työksi. 
Mitä tämä outo sana merkitsee? Se tar-
koittaa yksinkertaisesti sitä, että pastorin 
julistus ei viime kädessä tähtää tähän päi-
vään, vaan ikuisuuteen.

Maallinen regimentti eli Jumalan hal-
lintavalta koskee maallisia asioita. Tätä 
kenttää hoitavat esimerkiksi opettajat, po-
liisit ja tuomarit. He kertovat ihmisille, mi-
ten on oikein ja hyvä elää. He myös pitävät 
huolta siitä, että rikkojia rangaistaan. Jos 
joku ei suostu elämään sopuisaa yhteiselä-
mää, hänet pannaan putkaan miettimään 
tekojaan.

Jumalan hengellinen hallintavalta on 
aivan toisenlainen. Pastori ei opeta, että 
väärin tehnyt laitetaan putkaan. Sen sijaan 
hän julistaa Jumalan nimissä, että Jumalan 
lain rikkojat joutuvat kadotukseen. Jumala 
rankaisee syntisiä helvetin tulessa. Tällai-
nen lain saarna sitoo ihmisten omantun-
non, kunnes he murtuvat Jumalan sanan 
alle.

Hengellisen regimentin ihmeellisin ja 
lohdullisin tehtävä on kuitenkin julistaa 
anteeksiantoa ja vapautusta. Kristus on 
tullut koko langennutta ihmiskuntaa var-

ten. Hänen sovitustyönsä koskee jokaista. 
Niinpä evankeliumi vapauttaa ihmisen 
täydellisesti. Se puhdistaa ja uudistaa.

Pastorin tehtävä

Seurakunnan paimenen tehtävänä on ju-
listaa synnin vakavuutta, rikkomuksen 
rangaistusta ja evankeliumin ihmeellistä 
vapautusta. Poliisi ei koskaan sano, että 
rikollinen joutuu kadotukseen. Tuomari 
ei anna rikkoneelle syntejä anteeksi. Vain 
saarnaviran hoitaja voi sen tehdä. 

Siksi tarvitaan pastoreita. Siksi teologi-
an opiskelijoita tulee kouluttaa jatkuvasti 
kiinni Raamattuun ja kristilliseen evanke-
liumiin. Heille tulee antaa mahdollisuus 
kasvaa kristillisen opin tuntemuksessa. 

Nuoret opiskelijat tarvitsevat turvallis-
ta ja tukea antavaa koulutusta hengellisen 

Mihin saarnavirkaa tarvitaan?
Timo Eskola

Uskonpuhdistuksen aikaan keskustelussa kirkon virasta korostettiin sitä, että
pastorin virka on erityisesti saarnavirka. Seurakunnan paimenen tehtävänä on 
hoitaa ihmisiä Jumalan Sanalla. Hän julistaa ja opettaa. Näin ihmiset saavat 
lohdutuksen Jumalalta.

regimentin työhön. He tarvitsevat kutsu-
muksen lähteä Jumalan työhön, Kristuk-
sen sanansaattajiksi. Tässä tehtävässä Suo-
men teologinen instituutti haluaa palvella 
myös alkavana syksynä. 

Valtion yliopistossa saa kyllä paljon hy-
vää pään tietoa ja oppii tärkeät alkukielet. 
Siinä ei ole ongelmaa. Valtion yliopisto ei 
kuitenkaan kasvata ihmisiä hengellisen 
regimentin työhön, vaan vain maallisen 
regimentin asiantuntijaksi. Hengellisen 
regimentin opettaminen jää Suomessa 
etenkin kirkon ns. kolmannen sektorin 
eli järjestöjen tehtäväksi. Instituuttimme 
haluaa kasvattaa teologian opiskelijoista 
pastoreita ja julistajia. Sellaisia ihmisiä, 
jotka voivat palvella seurakuntaa Jumalan 
Sanalla.

Helsingin Vanhakirkko. Kuva: Hilpi Jenu
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Kuningatar Elisabet on hiljattain 
viettänyt timanttijuhlaa sen kun-
niaksi, että hänen kruunajaisis-

taan on kulunut 60 vuotta. Prinsessa Eli-
sabet sai tuolloin 60 vuotta sitten tiedon 
isänsä, kuningas Yrjö VI:n kuolemasta 
ollessaan matkalla Keniassa. Hän oli läh-
tenyt matkalle, koska hänen vaikeasti sai-
ras isänsä ei voinut enää matkustaa. Tieto 
kuolemasta tuli yhden prinsessaa mat-
kalla seuranneen toimittajan kautta, jolle 
lehden toimitus oli ilmoittanut tapahtu-
neesta. Toimittaja otti yhteyden prinses-
san puolisoon, prinssi Philipiin.  Tämä vei 
vaimonsa puistoon ja kertoi raskaan uuti-
sen prinsessan isän kuolemasta ja sen, että 
hän on nyt Englannin kuningatar.

Kristinusko näkyy

Olen kiinnittänyt huomiota siihen innos-
tukseen, joka on liittynyt neljä päivää kes-
täneisiin juhlallisuuksiin ja samalla myös 
siihen, miten kristillinen usko on näkynyt 
juhlapäivien yhteydessä. Yksi juhlallisuuk-
sien kohokohdista oli perinteikkäässä St. 
Paulin katedraalissa pidetty kiitosjumalan-
palvelus. Samassa kirkossa vietti myös ku-
ningatar Victoria vallassa olonsa 60-vuo-
tisjuhlia 1800-luvun lopussa.

Pääministeri David Cameron luki kii-
tosjumalanpalveluksessa raamatuntekstin. 
Monet kuninkaalliset lauloivat innokkaas-
ti virsiä yhdessä ministerien, parlamentin 
jäsenten ja Brittiläisen kansanyhteisön 
johtajien kanssa.

Ruokailujen yhteydessä, mm. West-
minister Hallissa, ateria aloitettiin ruo-

karukouksella. Kun televisiolähetyksissä 
esiteltiin paikkoja, mainittiin myös, miten 
kristinuskolla on ollut ja on edelleenkin 
keskeinen asema.

Kuningattaren juhlapuheisiin on usein 
liittynyt selvä uskon tunnustaminen. 
Muistan erityisesti hänen viime jouluna 
pitämänsä puheen. On selvää, että kunin-
gattarella on henkilökohtainen uskonva-
kaumus, minkä myös arkkipiispa toi esiin 
kiitosjumalanpalveluksen saarnassaan.

Suvivirsi ärsyttää

Tämä juhla ja se, miten kristinusko näkyi 
Englannin juhlallisuuksissa, erityisesti 
Lontoossa, osuivat samaan aikaan, kun 
Suomessa käytiin keskustelua siitä, saako 
täällä laulaa suvivirttä vai ei. Jo joutui ar-
mas aika on monen sukupolven suomalai-
sille ollut merkki koulun loppumisesta ja 
kesän alkamisesta. Virressä kerrotaan Ju-
malan luomistyön ihmeistä, ihminen mu-
kaan lukien, ja ylistetään Jumalaa Luoja-
na. Virressä ilmaistaan myös selvästi, että 
Jumalan hyvyyden lähde on Kristus.

Eräät kovaääniset vapaa-ajattelivat ovat 
vaatineet, että virttä ei saa enää laulaa, kos-
ka virsi ärsyttää ja loukkaa muiden uskon-
tojen edustajia ja ateisteja, jotka eivät ha-
lua tunnustaa mitään uskoa. Koulun pitää 
heidän mielestään olla neutraali. Kysymys 
nousi esille tiedotusvälineissä mm. siinä 
yhteydessä, kun Kuopion hiippakunnan 
uusi piispa, Jari Jolkkonen, oli päättänyt, 
että hänen lapsensa eivät osallistu koulun 
kevätjuhlaan, koska suvivirttä ei saanut 
laulaa heidän koulussaan.

Sekä valtiovallan edustajat (mm. Jo-
hannes Koskinen eduskunnassa) että kir-
kon edustajat (kirkkoneuvos Jukka Kes-
kitalo) vakuuttavat, että Jo joutui armas 
aika -virren laulaminen ei ole uskonnon 
harjoittamista. Virren laulamista halutaan 
perustella ”neutraaleilla” argumenteilla, 
ja sen puolesta puhumisessa otetaan mu-
kaan kulttuurinäkökohdat: kouluvuoden 
päättymiseen kuuluu suomalaisessa kult-
tuurissa suvivirren laulaminen.

Myös Ruotsissa on käyty vastaavia kes-
kusteluja. Sekä meillä että Ruotsissa on 
keskusteltu myös joulujuhliin liittyvistä 
kristillisistä elementeistä. Mm. jouluevan-
keliumi ja kristilliset joululaulut pitäisi 
jättää pois, kuuluu vaatimus maissamme.

Kristinuskon näkyvyys meillä ja muualla
Henrik Perret

Lontoo 2012

Myös elokuussa pidettyjen olympialaisten 
yhteydessä kävi selvästi ilmi, mikä merki-
tys kristinuskolla on ollut ja on yhä britti-
läisessä kulttuurissa. Avajaisissa esitettiin 
kaksi meidänkin tuntemaamme virttä: 
Abide with me – Oi Herra luoksein jää ja 
Guide Me, O Thou Great Redeemer, joka 
on suomenruotsalaisessa virsikirjassa nu-
merona 383. Olympialaisiin liittyy paljon 
tunteita, ja poliittisen korrektiuden vaati-
mus on erityisen suuri. Olisikohan muka-
na ollut mitään kristillistä, jos Suomi olisi 
toiminut isäntänä. Tai Ruotsi, Norja tai 
Tanska?

Usko ja perinteet 

Kun katsoo, miten englantilaiset pitävät 
kiinni kristillisistä traditioistaan, mikä ei 
luonnollisestikaan ole sama asia kuin sy-
dämen usko, panee miettimään, koskee-
ko Markuksen evankeliumin jae 38 myös 
meitä: “Joka tämän uskomattoman ja syn-
tisen sukupolven keskellä häpeää minua 
ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika 
häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudes-
sa pyhien enkelien kanssa.”

On merkille pantavaa, miten rituaalit 
kuitenkin kiinnostavat, vaikka niiden ta-
kana oleva usko on katoamassa.

Traditiot ovat toki tärkeitä. Ne pitävät 
sisällään todistuksen kristillisestä uskosta, 
joka voi synnyttää ihmisissä oikeaa uskoa, 
“Jumalan tahdon mukaisesti”.

Olisi tärkeää, että kristinuskoa ja sen 
ilmenemimismuotoja pidettäisiin arvos-
sa, ainakin meidän kristittyjen itsemme 
keskuudessa. Tunnustautumisen kautta 
avautuu ovia todistamiseen.

Älkäämme pelätkö Kristuksen nimen 
tunnustamista!

St. Paulin katedraali Lontoossa 
Kuva: morgueFile

Kulmakivi 4/20127
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HENKILÖKOHTAISESTI
Kolmen maan kansalainen
Ville Kettunen

Tomas Garaisi, 28, on graduvaiheen 
teologian opiskelija ja STI-aktiivi. 
Hän on suomalais-israelilainen ja 
kiinnostunut lähetystyöstä isänsä 
kotimaassa. Kutsua Jumalan 
valtakunnan työhön Tomas on 
kokenut jo lapsesta asti.

Teologian kandidaatti Tomas Ga-
raisin pääaineena on Vanhan tes-
tamentin eksegetiikka. Hän tekee 

gradua Daavidin ja Salomonin monarkiaa 
tutkivasta arkeologiasta. – ”Olen opiskel-
lut aivan liian kauan. Nyt alkaa varmaan-
kin kahdeksas vuosi. Olen pitänyt opin-
noissa taukoja ja tehnyt opintojen ohessa 
töitä. Nykyään olen Helsinki-Vantaan 
lentokentällä myyntitehtävissä. Kesän olin 
Kankaanpään seurakunnassa kesäteologi-
na. Oli hienoa ja opettavaista nähdä eri-
tyisesti seurakunnan hyvän nuorisotyön 
hedelmät. Toimin myös satunnaisena ko-
lumnistina muun muassa Uusi Tie -leh-
dessä." 

Tomas on pienestä pitäen tuntenut 
paloa ja motivaatiota tehdä Jumalan val-
takunnan työtä. Lukiossa hän kiinnostui 
teologian opinnoista. Lukion jälkeen hän 
opiskeli ensin vuoden Kansanlähetys-
opiston teologilinjalla Ryttylässä. Melkein 

kaikki silloisista teologilinjalaisista pääsi-
vät tiedekuntaan. Tomas lähti lukemaan 
papiksi, mutta näillä näkymin hänestä 
ei tule evankelisluterilaisen kirkon pap-
pia. – ”Jos haluan olla luterilainen pappi 
Suomessa, niin ainoa vaihtoehto – eikä 
ollenkaan huono vaihtoehto – on Luther-
säätiö”.

Tomas kertoi Jeesuksesta jo muutaman 
vuoden ikäisenä ihmisille. Kaksivuotiaa-
na hänellä ei luonnollisesti ollut vielä työ-
näkyä kirkossa saarnaamiseen. Työnäky 
muotoutui vähitellen. Tomaksella on us-
kova kotitausta, ja hänet on kastettu ja kas-
vatettu kristilliseen uskoon. Kodin hengel-
linen tausta on Kansanlähetyksessä.

- ”Isäni on kotoisin Israelista, Haifasta. 
Hän on Israelin arabi ja kuuluu suureen 
kreikkalaisortodoksiseen sukuun. Sukuni 
on kotoisin mm. Kaanan kylästä ja Tibe-
riaksesta. Meitä on noin tuhatkunta Isra-
elissa ja myös ympäri maailmaa. Toinen, 
Länsirannalla sijaitseva sukuhaara on roo-
malaiskatolinen, ja voin mainita, että isäni 
pikkuserkku on nykyään roomalaiskato-
lisen kirkon piispana Jerusalemissa. Kun 
isä tuli aikoinaan Suomeen ja meni äidin 
kanssa naimisiin, hän liittyi luterilaiseen 
kirkkoon.” Tomasta kiinnostaa lähetystyö 
Israeliin, jonka kansalainen hän myös on. 

Lähteminen olisi helppoa, kun ei tarvitsisi 
edes viisumia. Israel on kuitenkin hengel-
lisesti kovaa määperää. Valtauskonnon eli 
juutalaisuuden lisäksi haasteena on myös 
uuspakanuus sekä taikausko, joka on 
yleistä kaikissa uskontokunnissa.

Mikä Tomasta motivoi Jumalan valta-
kunnan työssä? – ”Evankeliumi”, Tomas 
nauraa. Vastaus ei ole yllättävä. – ”Jos Ju-
mala on ihmisen luonut, ihmisen on pa-
rasta olla oman Luojansa kanssa tekemi-
sissä. Varsinkin jos ihminen on menossa 
tuomiolle ilman Jeesusta, niin se motivoi 
kertomaan heille elämän tärkeimmästä 
asiasta.”, Tomas jatkaa. – ”Absurdiahan 
se on ja järjetöntä, jos ajattelee puhtaasti 
inhimillisesti. Evankeliumi on kuitenkin 
suurempi kuin meidän käsityskykymme 
ja järkemme.”

Tomas on mukana STI:n opiskelijaneu-
vostossa. Usein Tomas piristää kokouksia 
hyvällä huumorilla. STI tuli Tomakselle 
tutuksi jo Kansanlähetysopiston teolo-
gilinjan aikana. Sieltä tehtiin vierailuja 
STI:hin, josta tuli myös luennoitsijoita 
Ryttylään. – ”STI:ssa on tullut istuttua 
kaikki nämä vuodet enemmän tai vähem-
män. Uskallan väittää, että ilman STI:tä 
teologian opintoni olisivat jääneet kesken. 
Lähimmät opiskelukaverit ja ystävät ovat 
käyneet STI:ssä. Tästäkin syystä siellä on 
mukava käydä.”

Tomas harrastaa ”kaikkea kesken-
eräistä”. Tomas kuuntelee musiikkia lähes 
päivittäin ja soittaa perkussioita Aito-
nimisessä triossa. Hän käy punttisalilla 
”vaihtelevalla menestyksellä” ja pelaa säh-
lyä. Paljon aikaa menee ”sosiaaliseen hen-
gailuun”. Tomaksen harrastuksiin kuuluu 
myös valokuvaus, ja hän on toiminut usein 
esimerkiksi STI:n avajaisisten kuvaajana. 

Tomaksella on monta suosikkiraama-
tunkohtaa. Eniten hartauksissa hän lu-

kee Ilmestyskirjan 21. luvun lupauksia 
ikuisesta elämästä, kuinka Jumala asuu 
keskellämme ja pyyhkii kaikki kyyneleet. 
– ”Toinen lempikohta on se, kun Mooses 
huutaa israelilaisille Punaisenmeren ää-
rellä: ”Herra sotii teidän puolestanne, ol-
kaa te hiljaa!” (2. Moos. 14:14).

Terveisinä lukijoille Tomas lähettää: 
- ”Haluan toivottaa siunattua syksyä. Tu-
kekaa taloudellisesti ja ennen kaikkea ru-
kouksin STI:n työtä. Monelle teologian 
opiskelijalle STI on ollut suuri apu opin-
noissa. STI tekee tärkeää työtä, vaikka 
monen maallikon silmissä matalalla pro-
fiililla. Onhan tämä tällainen teologien 
oma kehto, mutta silti ei yhtään vähem-
män tärkeä.”

Tomas yhdessä William Shomalin, roomalais
katolisen Jerusalemin piispan kanssa
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Kirjojen syksy alkaa
Timo Eskola

Helsinki elää nyt kirjojen keskellä. 
Yliopisto on saanut uuden kome-
an opiskelijakirjaston, joka näyt-

tävyydessään vetää vertoja ulkomaisille 
sisaruksilleen. Ja mikä parasta, laitos si-
jaitsee aivan Suomen teologisen instituu-
tin vieressä. 

Myös STI:n kirjasto on vuosien mittaan 
laajentunut omassa lajissaan merkittäväksi 

paikaksi. Meillä on nyt lähes 20 000 teosta. 
Instituutin kokoelma tekeekin siitä jo kes-
kisuuren erityiskirjaston pääkaupungissa. 
Kirjastomme noteerataan yliopiston luet-
teloissa, kuten asiaan sopii.

Hyllyt notkuvat

Mitä hyllyistä sitten löytyy? Painopistee-
nämme on aina ollut Raamattu ja sen tut-
kiminen. Itse Raamattuja löytyy alkuteks-
tien ja tutkimuksen apuvälineiden lisäk-  
si kymmenillä kielillä. Raamatun selitys-
teoksia on viimeisen laskennan mukaan 
noin 1500 erillistä teosta. Luulisi niiden 
avulla jo jotain selviävän.

Raamatun historiaan liittyy arkeologi-
nen tutkimus, jota ensimmäinen pääsih-
teerimme Eero Junkkaala keräsi kirjaston 
kokoelmiin runsain mitoin. STI:ssä taitaa-
kin olla laajin arkeologian kirjasto koko 
Suomessa. Ja kokoelman huippuna on tie-
tysti Eeron väitöskirja Vanhan testamen-
tin arkeologiasta.

Uuden testamentin sisältö ja raamat-
tuteologia ovat myös erityisen kiinnos-
tuksen kohteena. Olemme viime talvena 
hankkineet kirjastoon kaikki merkittä-
vimmät uudet teokset tältä alueelta. Näin 
opiskelijat voivat olla tässä tärkeässä ai-
heessa kehityksen kärjessä.

Uskonnon lisäksi monia kiinnostaa 
ateismi – onhan kiistely siitä ollut näkyvää 

julkisuudessakin. Pääsihteerimme Hen-
rik Perret on kiertänyt pitämässä monia 
apologetiikan tapahtumia ympäri Suo-
mea. Olemme koonneet kirjastoon tule-
vaa lukukautta varten viime vuosien tär-
keimmät apologeettiset eli uskoa puolus-
tavat teokset. Niitä on etenkin englannik-
si saatavilla kymmenittäin. Varmuuden 
vuoksi olemme ostaneet myös koko jou-
kon ateistien omia teoksia, jotta näkemyk-
set voidaan tarkistaa paikan päällä eikä 
opiskelijan tarvitse jäädä kuulopuheiden 
varaan.

Käytännön opiskelu

Instituuttimme kirjastoon on vuosittain 
koottu myös koko joukko kurssikirjoja. 
Niitä opiskelijat tarvitsevat aina suurten 
luentosarjojen aikaan, kun lähes koko 
kurssi tenttii kirjat samaan aikaan. Näitä 
saa kirjastostamme kotilainaan samaan 
tapaan kuin yliopistolta.

Myös laaja lehtisalimme lisää kirjaston 
käytännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä. STI:hin 
tulee lähes kaikki suomalaiset kristilliset 
lehdet ja laaja joukko ulkomaisia teologi-

sia lehtiä. Monet opiskelijat viettävätkin 
lukujensa lomassa rauhallisen kahvihet-
ken lukemalla tuoreimmat lehdet lehtisa-
limme kahviossa.

Kirjastomme on pystynyt laajentumaan 
siksi, että kirjojen hankintaan on joka 
vuosi varattu huomattava määräraha. Sitä 
tukee kirkkohallituksen vuosittainen 
avustus, joka on jo pitkään helpottanut ni-
menomaan uusien kirjojen hankintaa ko-
koelmiin.

Ovet auki

Teologisen instituutin kirjastoa ylläpide-
tään lahjoitus- ja avustusvaroin. Siksi kir-
jasto on julkisten kirjastojen tapaan kai-
kille teologisen tiedekunnan opiskelijoille 
ja opettajille avoin ja ilmainen. Palvelem-
me mielellämme kaikissa teologiseen kir-
jallisuuteen liittyvissä asioissa. Täyden-
nämme kirjastoa myös opiskelijoiden toi-
veiden mukaisesti. Yhteistyö on kirjojen 
hankinnassa ja käytössä valttia. Mitä tär-
keämpää kirjaston kannalta voisikaan olla, 
kuin löytää tarpeellinen teos käsiinsä oi-
keaan aikaan.
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OPISKELIJAN SUUSTA
Kolmas vuosi alkamassa ja kandia pukkaa. Paljon 
on opintoja takana, mutta vielä enemmän edessä.

Teologin kesät menevät nopeasti työskennellessä 
kesäteologina ympäri Suomen seurakuntia. On 
toisaalta virkistävää ja toisaalta erittäin tarpeel-
listakin käydä välillä muistelemassa työn mer-
keissä, mihin sitä onkaan tullut lähdettyä ja mikä 
se päämäärä opinnoissa onkaan. Kesäteologina 
törmää jatkuvasti erilaisiin käsityksiin teologisesta 
tiedekunnasta. Toiselle on muodostunut mielikuva 
pappien seminaarista, jossa ahkerasti rukoillaan 
ja luetaan Raamattua päivät pitkät. Toiselle mielikuva teologisesta on kau-
niisti sanottuna negatiivinen: siellä viimeistään usko kuolee. Pari vuotta sitten 
opintoja aloittaessa ehkä itsellänikin oli hieman vastaavia mielikuvia. Nyt sitä 
kuitenkin tietää paremmin. 

Teologiset opinnot ovat toisaalta olleet sellaisia kuin niiden kuvittelikin olevan, 
ja toisaalta ne ovat päässeet pahasti yllättämään. Enpä olisi teologiseen haki-
essani uskonut, että tulisin kolmen ensimmäisen vuoden aikana suorittamaan 
viiden eri kielen opinnot! Muuten opetus on ollut sellaista kuin odottikin: 
kriittistä ja yleistä. Kai perusopinnoista jonkinlaisen teologisen yleissivistyksen 
saa, mutta kovin hataraksi se tuntuu jäävän. Aika paljon saa itsenäisesti lu-
kea, että pysyy kärryillä, mistä oikeasti on kyse. 

Kesäisin työskennellessä on auttamatta mieleen juolahtanut kysymys: Opin-
ko minä viime vuonna yliopistolla jotain sellaista, mikä on auttanut minua 
tämän kesän seurakuntatyössä? Vastaus on minulle molempina kesinä ollut: 
enpä juurikaan. Ja se on harmi. Onneksi STI:n luennot ovat kuitenkin korjan-
neet tilannetta, ja muistankin muistelleeni STI:llä kuulemaani valmistellessani 
viime kesän saarnaa. STI:llä on siis oma paikkansa teologisten opintojen täy-
dentäjänä ainakin meille seurakuntatyöhön aikoville. 

Ensi vuodesta tulee tiukka. Kandityön lisäksi pitäisi opiskella kolme kieltä ja 
vielä muut opinnot siihen päälle. Toivottavasti pää pysyy kasassa ja ehtisi vä-
lillä myös levähtää! 

       Olli Olenius, teol. yo

Jos Suomessa nyt tapahtuisi uskonpuh-
distus, sen aiheena ei olisi pelastus yksin 
armosta. Armosta puhutaan nimittäin 
nykyisin kiitettävän paljon. Aika harvat 

yrittävät ansaita pelastusta teoillaan.
Jos Suomessa nyt tapahtuisi uskonpuh-

distus, sen aiheena olisi Jumalan sana. 
Tarkemmin sanottuna se, miten Jumala 
puhuu meille ihmisille. Ja se, miten ihmi-
set voivat puhua Jumalasta niin, että sa-
nat tosiaan tavoittavat hänet ja välittävät 
yhtey den häneen.

Suomessa vallitsee syvä epäilys inhi-
millisten sanojen kyvystä tavoittaa Juma-
la. Osittain tämä johtuu siitä, että nyky-
maailma on niin täynnä sanoja, että ne 
ovat kärsineet inflaation. Puppua on mel-
kein mahdoton erottaa totuudesta. Ehkä 
siksi monet kristityt ajattelevat, että luteri-
laisen kirkon maine sanan kirkkona on 
vanhentunut brändi. Sanojen sijasta pitäi-
si keskittyä hiljaisuuden tai vaikkapa tans-
sin kautta tapahtuvaan Pyhän kohtaami-
seen ja eettisyyteen.

Osittain aiheellinen huomio. Silti täl-
laisessa ajattelussa unohdetaan, kuinka 
käsittämättömän merkittävänä kristinus-
ko pitää sanoja: Koko universumi on luo-
tu sanoilla: ”Jumala sanoi: ’Tulkoon valo!’” 
Jumala itse on kaiken luova Sana. Raama-
tussa hän puhuu ihmisille ihmisten sa-
noilla, sellaisella tavalla, että hänen sanan-
sa saavat aikaan sen, mitä varten hän ne 
lähettää. Kristuksessa Jumalan Sana tuli 
ihmiseksi. Apostolilleen hän sanoi: ”Älä 

pelkää vaan puhu edelleen, älä vaikene. 
Minä olen sinun kanssasi.” Apostolit ru-
koilivat: ”Anna palvelijoillesi voimaa pe-
lotta julistaa sanaasi.”

Raamatun jumalapuhe on monimuotois-
ta. Siinä on myyttiä, historiaa, lakia, runo-
utta, luonnonfilosofiaa, ylistystä, oppia, 
kertomusta, tuomion julistusta, lupausta, 
lohdutusta, kehotusta. Ei missään nimessä 
pelkkää myyttiä tai pelkkää ”uskonnon äi-
dinkieltä” tai pelkkää historiaa tai pelkkää 
metafysiikkaa, vaikka kyllä niitäkin.

Papin kannattaisi puhetta valmistelles-
saan miettiä: ”Miksi ja miten tässä pu-
heessa olevat mitättömät sanani tavoitta-
vat kaikkivaltiaan Jumalan ja tuovat kuuli-
joilleni yhteyden häneen?”

Vaihtoehtoja on monia, ja ne voivat olla 
yhtä aikaa voimassa: 1) Ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi, ja siksi inhimillisillä sa-
noilla voi olla tarttumapintaa Luojan mys-
teeriin. 2) Jumala tuli ihmiseksi. Siksi hä-
nestä voi puhua, kunhan puhuu Jeesukses-
ta. 3) Jumalan lain tuomion ja syntien an-
teeksiantamuksen yhteispeli. 4) Ihmisen 
tyydyttymätön jano kohti hyvää, totta ja 
kaunista viittaa niiden lähteeseen. 5) Luon-
nontieteiden ja jumalauskon filosofiset 
linkit. 6) Lahjavanhurskauden ihanuus.

Kaiken taakse on oletettava, että Kris-
tus vaikuttaa julistajan sanoissa ja kuuli-
joiden sydämissä Pyhällä Hengellään. Hän 
sanoo: ”Älä vaikene, vaan puhu edelleen. 
Minä olen sinun kanssasi.”

Tarvetta uuteen 
uskonpuhdistukseen?
Kirkkoherra Sammeli Juntunen ottaa Kotimaa-lehdessä 
kantaa aikamme ongelmallisiin kysymyksiin. Seuraavassa 
katkelmia hänen puheenvuorostaan:

”

”
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Kiitos STI:n työn tukemisesta
STI toimii lähes täysin ystävien tuen varassa. Tänä vuonna on 35 euron (opiskelijat 10 
euron) tukijäsenmaksun maksanut kesän loppuun mennessä 56 % rekisterissä olevista 
tukijäsenistä. Lähetämme syys–lokakuun vaihteessa kirjeen niille, joilta emme ole saa-
neet tänä vuonna yhtään tukea. Kulmakiven osoitetarran oikeassa yläkulmassa on 
oma viite, jota toivomme käytettävän kaikissa tukimaksuissa.

Kristinusko on näinä vuosina monien tuul-
ten heiteltävänä. Sitä uhkaavat maallistumi-
sen aiheuttama rappeutuminen, materia-
lismin kasvu, ateistien kritiikki ja muiden 
uskontojen synnyttämät paineet. Apologia 
tarkoittaa uskon puolustamista. Se tapahtuu 
parhaiten selittämällä tarkasti, mitä kristilli-
nen usko Jeesuksen opetuksen ja Raamatun 
perusteella varsinaisesti tarkoittaa.

Teologisen instituutin syksyn toiminta 
alkaa luennolla Koraanin Jeesus-kuvasta ja 
tämän näkemyksen suhteesta lännen maal-
listuneeseen Jeesus-käsitykseen. Miksi libe-
raalin raamatuntutkimuksen Jeesus näyttää 
yllättävän samalta kuin Koraanin kuva? 
Asiaa tarkastelee aihetta tieteellisesti tutki-

nut rovasti Risto Soramies.
Syksyn luentosarjassa keskitytään muu-

toinkin apologian aiheisiin. Luennoilla nos-
tetaan esiin uusimpia apologiaa käsitteleviä 
kirjoja. Aiheina ovat esimerkiksi usko ja jär-
ki, maailmankuva ja luominen, etiikan pe-
rustus, elämän tarkoitus sekä myös keskuste-
lu kristinuskoa vastustavien tahojen kanssa 
(luenntoisijoina mm. Leif Nummela, Vesa 
Ollilainen, Rope Kojonen, Tapio Puolimatka 
ja Henrik Perret).

Teologille on terveellistä joutua kohtaa-
maan toisella tavalla ajattelevia. Kristillinen 
usko kestää kyllä haasteet. Tuoreen kirjalli-
suuden tunteminen on teologian opiskelijal-
le suorastaan elintärkeää.

Elävän uskon puolustus
STI:n ohjelmaa syksyllä 2012



Hän nukkuun yönsä ja herää aina 
uuteen päivään, ja siemen orastaa 
ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten.

    Mark. 4:27

Kansikuvat:
Rolf Wiiala
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