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Huuto jouluyössä

"Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa."  
    Luuk. 2:14

Gloria in excelsis Deo – Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa! 

Ilon ja rauhan juhlan aika on ovella. Sa-
noma ilosta ja rauhasta on jyrkkä vastakoh-
ta uutiselle, joita nykyään kohtaamme päi-
vittäin. Elämä tässä maailmassa on monille 
ihmisille kaikkea muuta kuin iloa ja rauhaa. 
Tätä syyskautta ovat vahvasti leimanneet 
erilaiset konfliktit, väkivalta ja kärsimykset. 
Gaza, Israel, Syyria, Libya, Egypti, Afganis-
tan, Irak, Pakistan, Nigeria, ja listaa voisi 
jatkaa pidemmällekin. Lisänä on kaikki se 
levottomuus ja ahdinko, joka kohtaa monia 
ihmisiä Kreikassa, Espanjassa ja monessa 
muussa maassa.

Myös omassa maassamme on tilanne 
huonompi kuin monet uskovatkaan. Edes-
sä on taloudellisesti vaikeat ajat ja korkea 
työttömyysaste.

Monissa maailman konflikteissa on mu-
kana uskonto tai ainakin uskontoon liitty-
viä aineksia. Tämä koskee erityisesti mus-
limimaita, joissa islamistiset ääriryhmät 
käyvät laillista esivaltaa tai toisia muslimi-

ryhmiä vastaan ja ennen kaikkea myös 
kristillisiä vähemmistöjä vastaan.

Kaikesta tällaisesta on tullut yhä nä-
kyvämpää tämän päivän maailmassa. 

Uusateismi on käyttänyt kaikkea tätä 
hyväkseen. Sanoma siitä, että uskonto on 
vaarallista, alkoi 911-iskusta, jossa ter-
roristit iskivät kahteen New Yorkin pil-
venpiirtäjään ja Pentagoniin syyskuussa 
2001. Tunnettu brittiläinen apologeetta 
ja teologi Alister McGrath kirjoittaa, että 
aluksi puhuttiin ”islamistisesta uskon-
nollisesta fanaattisuudesta”, sitten vain 
”uskonnollisesta fanaattisuudesta” ja lo-
pulta vain ”uskonnosta”. Niinpä on tultu 
siihen, että ”uskonto on vaarallista”. Pro-
fessori Richard Dawkins on kuvannut 
uskontoa ”järjen viruksena”, ja tätä ovat 
hänen opetuslapsensa Suomessakin tois-
taneet.

Sam Harris, joka on yksi uusateismin 
”neljästä ratsastajasta”, kirjoittaa yhdes-
sä kirjassaan (The End of Faith, 2004), 
että osa uskonnollisista väittämistä on 
jopa niin vaarallisia, että voi olla eettis-
tä surmata ihmisiä siksi, että he uskovat 
niihin. Tämä voi kuulostaa sellaiselta 
väittämältä, jota ei ole koskaan kuultu, 

mutta tämä vain ilmaisee vain totuuden 
siitä maailmasta, jossa elämme.”

Tämä maailma tarvitsee kuitenkin ai-
van toisenlaista sanomaa. ”Maassa rauha” 
on huuto monien huulilla, mutta jou-
luevankeliumi korostaa, että rauha maassa 
kuuluu yhteen sanoman ”Kunnia Jumalal-
le korkeuksissa” kanssa. Kyse ei ole mistä 
tahansa Jumalasta, vaan Kolmiyhteisestä 
Jumalasta, siitä Jumalasta, joka antoi Poi-
kansa syntyä Betlehemin seimeen. Tästä 
syystä ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa” 
on vaiennut niin monessa paikassa – myös 
nk. kristillisessä maailmassa – maailmas-
sa, josta ”maassa rauha” väistyy syrjään.

Olen monta kertaa hiljentynyt enkel-
ten ylistysvirteen jouluyönä. Jouluyönä 
kuultu Psalmi on saanut minut pysähty-
mään, rukoilemaan, mietiskelemään ja 
lepäämään. Kaikki tämä on edelleenkin 
mahdollista. Aikaisempina jouluina en ole 
kuitenkaan yhtä selvästi ymmärtänyt, et-
tä jouluyön enkelien laulu on lähetyskut-
su. Se on huuto, jonka tulisi saada meidät 
kristityt liikkeelle. 

Jouluevankeliumin säkeissä on jotakin 
täysin vallankumouksellista: ”ihmisille 
hyvä tahto”. Jumalan ”hyvä tahto” on il-
maisu, joka liittyy Raamatun uhriteologi-
aan.  Kun Jumala Vanhassa testamentissa 
määräsi iraelilaiset uhraamaan (3. Moos.), 
sanotaan, että Herran mielisuosio tuli 
heidän osakseen.  Syy enkeleiden iloon ja 
Jumalan ”hyvään tahtoon” on se, että Va-
pahtaja, Jumalan ainoa Poika, joka tullaan 
uhraamaan maailman syntien tähden, on 
tullut maailmaan. Tämä suuri uutinen, et-
tä ”teille on Daavidin kaupungissa synty-
nyt Vapahtaja” (Luuk. 2:11), on syy siihen, 
että Jumala katsoo ihmiskuntaa hyvällä 
tahdolla, Jeesuksen tähden.

Enkelien laulu kertoo tehtävästä, siitä 
sovituksen tuomasta ilosta ja rauhasta, jo-

ta tulee viedä eteenpäin. Jouluyön vapaut-
tavaa ja syvälle tunkeutuvaa huutoa tar-
vitaan tänä aikana, jolloin kirkon tilastot 
menevät alaspäin ja kristinusko on liian 
mukautuvaa ja aivan liian usein mieluum-
min vaikenee kuin tunnustaa Kristusta ar-
jen keskellä.

Ruotsalaisessa sanomalehdessä Da-
gens Nyheterissä oli joitakin viikkoja sit-
ten uutinen Ruotsissa pidettävistä koulun 
joulujuhlista, joka vahvistaa lähetyksen 
tarpeen: ”Jumala ei saa olla mukana, kun 
koululaiset kokoontuvat kirkkoon.” 

Ajatellaan, että ollaan neutraaleja, mut-
ta sitä ei kyllä olla. ”Se, joka ei ole puolel-
lani, on minua vastaan.”

Meidän tehtävämme STI:ssä on varus-
taa opiskelijoitamme, niin että he voivat ja 
tahtovat julistaa joulun evankeliumia läpi 
koko vuoden sekä omassa maassamme  
että eri  puolilla maailmaa. 

Ei anneta jouluyön enkelien laulun jää-
dä vain tunnelmakuvaksi tai fraasiksi. Sii-
hen sisältyy sekä joulun sanoma että lähe-
tyskäsky, ja sillä on elinikäinen takuu. Ei 
nimittäin ole suurempaa ilon aihetta kuin 
lähetyskäskyn sanat: ”Katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä, maailman 
loppuun asti.”

On kyse siitä, että otamme sydämeem-
me vastaan Jeesuksen, joulun Pelastajan ja 
Herran, ja olemme mukana enkelien lau-
lun julistamassa lähetystehtävässä, joka 
päättyy vasta kun Jeesus palaa!

Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. / 
Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa 
rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hä-
nellä on hyvä tahto.

Lämmin kiitos kaikesta tuesta, rukouk-
sista ja kannatuksesta.

Siunattua joulujuhlaa ja hyvää uutta 
vuotta!
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STI:n 
menestystarina

Eero Junkkaala

Vieraillessani seurakunnissa tapaan 
aika usein pappeja, jotka kerto-
vat käyneensä opiskeluaikanaan 

Suomen teologisen instituutin (STI) lu-
ennoilla tai päiväkahvilla. Useimmilla on 
siitä ajasta hyviä muistoja. Jotkut kertovat 
saaneensa ratkaisevan hyviä eväitä omaan 
ajatteluunsa ja papin työhönsä. Monet 
näistä papeista ovat jo kirkkoherroja. 
Myös lähetystyössä on tätä teologijouk-
koa. Muutamat huimapäät ovat väitelleet 
teologian tohtoreiksikin. 

Silloin alussa tästä vasta haaveiltiin. 
Syksyllä 1987 hankittiin ensimmäisiä 
klemmareita, kyniä ja kumeja tulevan 
instituutin toimistoon, vaikka ei vielä tie-
detty, tuleeko meille toimistopöytääkään. 
Suomen Raamattuopiston Helsingin sil-
loisen työkeskuksen keittiön nurkasta 
tällainen löytyi. Samassa huoneistossa 
oli jo muutaman vuoden ajan pidetty lu-
entosarjoja, joilla pyrittiin vahvistamaan 
teologian opiskelijoiden kutsumusta ja 
käymään debattia yliopistoteologian 
kanssa. Teologisen instituutin perusta-
minen saman vuoden joulukuun lopussa 
oli melkoinen mediatapahtuma. Maan 

suurimmat viikkolehdet, radio ja televi-
sio uutisoivat kirkon herätysliikerintaman 
uuden hankkeen. Myös monet ulkomaiset 
lehdet huomioivat tapahtuman. Suomes-
sa uutisarvoa nosti Oulun piispan, Olavi 
Rimpiläisen, lähteminen hankkeen pu-
heenjohtajaksi.

Alkuvaiheet Pohjoisen Rautatiekadun 
toimitiloissa olivat STI:n kulta-aikaa, jos 
toimintaa mitataan väkimäärillä. Ensim-
mäisinä vuosina lähes puolet ykkösvuosi-
kurssin teologian opiskelijoista kävi myös 
instituutin luennoilla. Enimmillään heitä 
oli 80–90 samalla kertaa paikalla. Juotiin 
eksegeettistä aamupäiväkahvia ja käytiin 
läpi raamattuteologian visaisia kysymyk-
siä. Ilmeisesti ajan ilmapiiri oli sellainen, 
jossa oli protestihenkeä tiedekunnan 
opetuksen suuntaan ja kova tarve saada 
kuulla toisenlaisiakin ääniä. Lisäksi STI:n 
sijainti opiskelijoiden kulkureitin varrella 
helpotti sisään tulemista. Vuonna 1992 
STI muutti Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen tiloihin Lastenkodinku-
jalle ja vuonna 1996 nykyiseen toimipaik-
kaansa Kaisaniemenkadulle. Samanlaista 
ryntäystä kuin alkuvuosina ei myöhem-

min koettu, mutta jatkuvasti teologian 
opiskelijoissa on ollut joukko niitä, jotka 
ovat halunneet saada vastapainoa yliopis-
to-opetukselle STI:n luennoilta.

Eksegetiikan opetus koettiin ensim-
mäisinä vuosina STI:n tärkeimmäksi op-
piaineeksi. Myöhemmin luentosarjoja 
pidettiin myös systemaattisen teologian 
ja käytännöllisen teologian teemoista. Jo 
1980-luvun lopulla käytiin tutustumassa 
ulkomaisiin sisarlaitoksiin kaikissa Poh-
joismaissa, Saksassa ja Englannissa. Is-
raelissa tehtävät arkeologiset kaivaukset 
olivat osa Raamatun maailmaan pureutu-
mista. Tämän johdosta instituutin kirjas-
tossa on melko mittava arkeologisen kir-
jallisuuden osasto. Myös omien teologis-
ten kirjojen tuottaminen oli esityslistalla 
alusta asti. Iustitia-sarjassa on julkaistu jo 
28 nidettä. Lisäksi työntekijät ovat kirjoit-
taneet muualla julkaistuja teoksia. Timo 
Eskolan laaja tuotanto sisältää myös usei-
ta englanninkielisiä, kansainvälisiä tutki-
muksia.

Alusta asti STI:n toiminta on ollut 
sen ystävien taloudellisen kannatuksen 
varassa. Toiminnan alkaessa rahaa oli 
nolla markkaa. Ensimmäisen vuoden ta-
lousarvioon kirjoitettiin uskossa 315 000 
markan summa. Kun vuosi oli lopuillaan, 
juuri tuo summa oli saatu. Se rohkaisi 
jatkamaan samalla linjalla. Vuoden 2012 
budjetti on 350 600 euroa, joten kulut ovat 
tulleet noin kuusinkertaisiksi. Jokapäiväi-
nen leipä on ollut kiitoksen aihe ja hyvän 
Jumalan siunausta. 

Mikä on STI:n tulevaisuus, Jumala yk-
sin tietää. Tarve teologiseen vaihtoehto-
opetukseen ei ole vähentynyt. Hengellinen 
ilmasto on muuttunut paljon alkuajoista. 
Jumala sen sijaan ei ole muuttunut, eikä 
hänen sanansa. Sen opetusta ja julistusta 
tarvitaan vähintään yhtä paljon kuin ai-
emminkin. Tässä STI:llä on edelleen oma 
tärkeä tehtävänsä.

Haluatko vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen? 
SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI  (STI) on tukenut teologian opiskelijoita 25 
vuoden ajan opinnoissa ja hengellisessä elämässä. STI:ssä on käynyt yhteensä yli 1 000 
opiskelijaa, joista suurin osa on nykyään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöinä ympäri 
Suomea. Koulutuksemme painopisteinä ovat Raamatun opettaminen ja sielunhoito.

Yliopisto on muuttunut yhä enemmän akateemiseksi laitokseksi. Pään tiedon lisäksi 
tarvitaan myös hengellistä vakaumusta. STI haluaa lisäkoulutuksellaan vahvistaa 
luterilaista identiteettiä ja antaa tuleville papeille hyviä pastoraalisia valmiuksia. 
Pyrimme myös siihen, että koulut saisivat motivoituneita uskonnonopettajia.

STI:n toiminta on lähes täysin yksityis henkilöiden tuen varassa. Jotta STI:n työ saisi 
jatkua, haastamme sinut tukemaan tärkeää työtämme:
•  esim. 3, 5,10, 20 tai 50 euron kuukausittaisella lahjalla
•  antamalla kertalahjoituksen 
•  maksamalla 35 euron vuositukijäsenmaksun

Myös rukoustuki on tärkeää, jotta Suomen kristikunta saisi edelleen Raamatulle uskollisia 
työntekijöitä.
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HENKILÖKOHTAISESTI
Santeri Marjokorvelle 
teologia tuli verenperintönä
Jukka Ahonen

Santeri Marjokorpi on kotoisin Kemijär-
veltä. Hänen perheensä tosin oli vuoden 
ajan Sambiassa lähetystyössä kun Santeri 
oli kolmivuotias, mutta hän ei koe, että 
sillä olisi ollut kovin suurta vaikutusta 
hänen elämäänsä. Sen sijaan pohjoinen 
Suomi on ollut lähempänä hänen sydän-
tään. Hänellä on tapana käydä talvisin las-
kettelemassa, mutta yleensä ”napapiirin 
paremmalla puolella”. Pari alppireissuakin 
on mukaan mahtunut. 

Santeri meni viime kesänä naimisiin. 
Hänen vaimonsa Jenni opiskelee luokan-
opettajaksi. Toisin kuin poikamiesvuo-
sina, avioliiton aikana ei ole enää tullut 
vietettyä yksinäisiä iltoja kotona. Monet 
päätöksetkin tehdään ottaen puoliso huo-
mioon.

– Kyllä avioliitto on sellainen asia, jo-
hon ihminen on tarkoitettu ja jota varten 
hänet on luotu. Se tuntuu luonnolliselta ja 

hyvällä tavalla normaalilta, Santeri sanoo.

Suuntana hengellinen työ

Teologia on Santerille ollut hyvin tärkeä 
osa elämää. Se on tullut hänelle ”veren-
perintönä”, sillä hänen isänsä on amma-
tiltaan pastori ja äiti uskonnonopettaja. Jo 
parin kolmen vuoden ikäisenä Santeri veti 
kotona leikkimielisesti lakanan yllensä ja 
alkoi toimittaa ensimmäistä liturgiaansa. 

- Sain joltain tutulta sellaisen ohjeen, 
että ei kannata lähteä opiskelemaan teo-
logiaa, ellei ole aivan pakko. Sitä ohjetta 
olen noudattanut, ja teologiaa iloisesti 
opiskelen, Santeri kommentoi.

Ensin Santeri opiskeli Oulussa pari 
vuotta taloustieteitä, mutta huomasi, ettei 
se ole hänen alansa, ja niinpä hän pyrki ja 
pääsi Helsinkiin opiskelemaan teologiaa. 
Santeri on hyvin innostunut teologiasta 
ja hengellisistä asioista ja lukee opintoihin 

liittymätöntä teologista kirjallisuutta pal-
jon myös vapaa-ajallaan. Hänellä on ne-
tissä oma blogikin, jossa hän pohtii monia 
teologisia ja moraalisia kysymyksiä. 

Pohtimisen lisäksi Santeri on tehnyt 
teologin töitä myös käytännössä. Opin-
tojen ohessa hän on ollut kesäteologina 
Kankaanpäässä ja Kemijärvellä, joissa 
hän on saanut tutustua lähemmin seura-
kuntaelämään. Evankelisten opiskelijoi-
den työntekijänä hän palveli Helsingissä 
kolme vuotta ja käy edelleen puhumassa 
monissa paikoissa ja tilaisuuksissa. Kesä-
teologin tehtävät  sekä muut hengelliset 
työt ovat kasvattaneet häntä hengellisen 
työn tekijänä. 

Nyt Santeri on opintojensa loppuvai-
heessa ja viimeistelee dogmatiikan gra-
dua, jonka aiheena on William Abraha-
min kehittelemä kanonisen teismin pro-
jekti. Vielä ei ole lyöty lukkoon sitä, mistä 
hänelle löytyisi varsinainen työpaikka, 
vaan suunnitelmat ovat siltä osin auki. Jo-
tain hengellistä työtä hän haluaa tulevai-
suudessa tehdä. Santeri ei kuitenkaan ole 
huolissaan tulevaisuudestaan.

- Lähdin teologiseen sillä asenteella, et-
tä joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, 
mutta joka elämänsä minun tähteni ka-
dottaa, on sen löytävä. (Matt. 10:39) Jos 
siis Jumala kutsuu, kyllä hän osoittaa pai-
kankin tai ainakin pitää huolen, Santeri 
toteaa.

Todellinen kirkon uudistus

Monet ovat Helsingin teologisessa tiede-
kunnassa joutuneet uskonkriisiin, libera-
lisoituneet näkemyksiltänsä ja ehkä jopa 
luopuneet uskostansa. Santerin tilanne on 
kokonaan toinen:

– Liberaaliteologia ei ole vakuuttanut 
minua ollenkaan, eikä minulle ole muo-

dostunut yliopistossa siihen henkilökoh-
taista suhdetta. Muun muassa ensimmäi-
senä opiskeluvuotena STI:n Fuksifooru-
mi-luennot ovat hyvin rokottaneet minut 
sitä vastaan, Santeri sanoo.

Kirkon uudistus ei voi hänen mukaan-
sa lähteä liikkeelle kirkon liberaalista 
orientaatiosta. 

- Kompromissit valtion ja yhteiskun-
nan trendien kanssa eivät ole ratkaisu kir-
kon uskottavuuden kohentamiseksi. Hal-
linnolliset tai opilliset uudistukset eivät 
voi tehdä kristinuskoa eläväksi nyky-yh-
teiskunnassa. Uudistus lähtee yksilöistä, 
mutta ei minkään self help -hengellisyy-
den avulla, vaan siitä, että ihminen ottaa 
vastaan Jumalan armon sanassa ja sakra-
menteissa, Santeri ajattelee.
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Santeri Marjokorpi, 27, on graduaan viimeistelevä 
teologian opiskelija. Hänen mielestänsä kirkon 
uudistus nousee uskovista, jotka ottavat vastaan 
Jumalan armon sanan ja sakramenttien äärellä.
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Timo Eskola

Joulu ei ole vain kynttilöitä ja tunnelmaa. Joulu on meille kristityille muistutus 
siitä, että Jumala on tullut ihmiseksi. Jumala on osallistunut luomakuntaansa ja 
sen kärsimykseen. Jumala on itse ottanut kannettavakseen synnin taakan. Siksi 
joulu on ennen kaikkea valon juhla. Kristus on kansojen valkeus. ”Hänessä oli 
elämä, ja elämä oli ihmisten valo” (Joh. 1:4).

Tässä lankeemuksen maailmassa kaikella 
valolla on kuitenkin varjonsa. Kun Kristus 
tulee maan päälle, hän joutuu alusta lähti-
en kohtaamaan vastustusta. Johanneksen 
evankeliumissa asia sanotaan yksiselittei-
sesti: ”hänen omansa eivät ottaneet häntä 
vastaan” (1:11). Matteus puolestaan ker-
too, että Herodes määräsi kaikki Betlehe-
min alueen pienet poikalapset surmatta-
viksi.

Tämän maailman jumala taistelee Kris-
tusta vastaan. Se on taistelua, jota käydään 
näkymättömissä mutta jonka jäljet kyllä 
näkyvät. Kristuksen kirkko on jatkuvasti 
kutsuttu osalliseksi tästä taistelusta. Siinä 
näkyy joulun varjo meidän elämässämme.

Kirkon varjot

Myös meidän aikamme kirkko on jän-
nitteiden edessä. Kun lukee kirkon uutta 
nelivuotiskertomusta Haastettu kirkko, 
ristiriita jumalattoman maailman ja elävän 
seurakunnan välillä nousee väistämättä 
esiin. Ihmiset etääntyvät kirkosta ja omak-
suvat kristinuskon vastaisen arvomaail-
man. Pääkaupunkiseudulla kirkkoon kuu-
lutaan yhä vähemmän. Helsingissä on alu-
eita, joilla vain noin 60 prosenttia ihmisistä 
kuuluu kirkkoon. On laskettu, että tällä 
vauhdilla luterilaisesta kirkosta tulee Hel-

singissä vähemmistökirkko vuonna 2020.
Samalla perhekäsitys on muuttunut 

olennaisesti. Vihkimisten määrä on ly-
hyessä ajassa laskenut 25 prosenttia. Per-
heet eivät myöskään kasta pienokaisiaan 
kristillisen kirkon jäseneksi ja Kristuksen 
yhteyteen. Helsingissä kastetaan enää joka 
toinen lapsi. 

Arvioitsijoiden mukaan tapakristilli-

syys on murtumassa. Kirkon ”varsinainen” 
toiminta, jollaisena jumalanpalvelusuu-
distus joitain vuosia sitten markkinoitiin, 
ei kiinnosta kirkon jäseniä. Osallistuvien 
määrä on kymmenessä vuodessa laskenut 
(tilastollisesti) miljoonalla. 

Kristuksen seurakunnan valo

Onko ”tämän maailman jumala” siis so-
kaissut yhä useampien silmät? Miksi 
ihmisen pitäisi kuulua Suomessa luteri-
laiseen kirkkoon tai edes ylipäätään kris-
tilliseen kirkkoon? Kirkkoon ei kannata 
kuulua vain elämän taitekohtiin sopivien 
juhlien järjestämisen tähden. Kirkollisve-

ro ei myöskään ole takuumaksu hautajais-
ten järjestämisestä. Pelkät ulkonaiset syyt 
eivät ole teologisesti kovinkaan kiinnosta-
via.

Kirkkoon kuulutaan joulun ihmeen 
tähden. Seurakunnassa ollaan siksi, että 
kaste yhdistää syntisen ihmisen Kristuk-
seen, koko maailman Vapahtajaan. Kirk-
ko ei ole vain ulkonainen laitos, vaan se 
on Kristuksen ruumis. Kirkko on yhteisö, 
uskovien yhteisö, ja tällä yhteisöllä on ole-
muksellinen yhteys Jumalan Poikaan ja 
Pyhään Kolminaisuuteen: ruumiimme on 
Pyhän Hengen temppeli ja Kristus asuu 
uskon kautta meidän sydämissämme. 

Kristuksen seurakuntaan kuulutaan 
siksi, että syntinen saa jumalanpalveluk-
sessa käydä ehtoolliselle, anteeksianta-
muksen aterialle. Ehtoollinen lohduttaa 
ja rohkaisee elämään kristittynä arjen vai-
keuksien ja oman lihan houkutusten kes-
kellä. Kristillinen kirkko on olemassa tätä 
varten. Sen ylläpitämiseksi tarvitaan aina 
saarnavirkaa ja sakramenttien hoitamista.

Joulun sanoma on meille siten jatku-
vana muistutuksena siitä, että Jumala on 
tullut Kristuksessa ihmiseksi, meitä lähel-
le. Hän on tullut Vapahtajaksi maailmaan. 
Jokainen, jonka hän saavuttaa, tulee va-
pahdetuksi. Ihminen löytää Kristuksessa 
ilon ja rauhan. Syntinen liha taistelee kyl-
lä tätä evankeliumia vastaan viimeiseen 
asti, niin kuin on tapahtunut jo kahden 
vuosituhannen ajan. Saamme kuitenkin 
lohduttautua sillä, että Kristus on voitta-
nut pahan. Hän on meidän puolellamme. 
”Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole 
saanut sitä valtaansa” (Joh. 1:5).

Kristuksen kirkko on aina joulun ihmeen kirkko

Kuva: Hilpi Jenu
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Kirkko on kriisissä. Jäsenmäärä 
vähenee, ja yhä harvempi jäsen 
uskoo kirkon keskeisiin opetuk-

siin. Reaktiot tähän tilanteeseen ovat ol-
leet erilaisia, mutta yksi pahimmista re-
aktioista on ajatus, jonka voisi pukea sa-
noiksi: ”Ei sinun tarvitse uskoa mitään 
erityistä ollaksesi kirkon jäsen; ei usko 
ole tiettyjen lauseiden totena pitämis-
tä.” Tämänsisältöistä viestiä on kuulunut 
useilta tahoilta, jopa kirkon johdolta. 
Tällaisen tien valitseminen suistaa kir-
kon yhä syvempään kriisiin. 

Nyt tarvitaan teologiaa ja apologiaa, 
eli Raamatun oppia Jumalasta ja kristin-
uskon totuuksien puolustamista. Ter-
veen, Raamatun mukaisen, innostavan 
teologian tarve ei ole koskaan ollut niin 
suuri kuin nyt. Kirkko kuolee hyvän 
teologian puutteeseen. Jumalaan ei voi 
uskoa ilman, että on jokin käsitys siitä 
Jumalasta, johon uskotaan. Teologia on 
juuri oppia Jumalasta, Hänen persoo-
nastaan, teoistaan ja tahdostaan. Sama 
koskee Kristusta. Kukaan ei voi uskoa 
Kristukseen, jos ei ole kuullut Hänestä 
eikä tiedä Hänestä mitään. Ratkaise-
vaa on, onko oppimme, käsityksemme 
Jumalasta, Jeesuksesta ja pelastuksesta 
Raamatun mukainen vai Raamatun vas-
tainen. Uskontunnustukset – Raamatun 
opetusten kiteytyksinä – ovat nimen-
omaan lauseita, joita kirkossa on uskot-
tu kahdentuhannen vuoden ajan.

Suomen teologisen instituutin rat-
kaiseva merkitys on juuri tässä. Jo 25 
vuoden ajan se on tarjonnut teologian 

opiskelijoille Raamattuun perustuvaa 
opetusta Jumalasta ja Hänen pelastus-
teoistaan. Mikään ei voisi olla teologille 
tärkeämpää kuin raamatullisen teologi-
an tunteminen, ja tietysti myös Kristuk-
sen sisäinen, henkilökohtainen tuntemi-
nen. Ilman näitä ei ihminen voi olla teo-
logi sanan positiivisessa merkityksessä.

Suomen teologinen instituutti 
tarvitsee sinun tukeasi

Kirkko tai valtio ei ole koskaan ylläpitä-
nyt STI:n toimintaa. Siitä ovat huolehti-
neet tämän työn arvon ymmärtävät yk-
sityiset ihmiset. Tänään monella kristil-
lisellä järjestöllä on taloudellisesti vaike-
at ajat. Myös STI kamppailee talou tensa 
kanssa. Rohkenen pyytää sinua harkit-
semaan Suomen teologisen instituutin 
tukemista hyväksi katsomallasi sum-
malla. Tunnen STI:n työn, ja tunnen sen 
työntekijät. Tiedän, että tämä työ on hy-
vää ja – näin uskon – aivan ratkaisevan 
tärkeää kristillistä työtä. Pidetään STI 
toiminnassa, jotta tulevaisuuden teolo-
git ja Jumalan valtakunnan työntekijät 
voivat oppia kestävää, tervettä teologiaa. 
Sellaisia teologeja tarvitaan juuri nyt ja 
tulevaisuudessa yhä enemmän.

Leif Nummela

Suomen teologista instituuttia 
tarvitaan enemmän kuin koskaan

Ku
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STI 25 vuotta

Suomen teologisen instituutin 
25-vuotisjuhlassa katsahdetaan 
STI:n historiaan eri tavoin ja 
suuntaudutaan tulevaisuuteen. 
Ohjelmassa mukana mm. Pekka 
Huhtinen, Eero Junkkaala, Ville 
Auvinen ja Henrik Perret. 

Musiikkia, tietokilpailu, 
opiskelijan puheenvuoro 
ja muuta opiskelijoiden 
järjestämää ohjelmaa. 

Juontajina Miina Hakonen ja 
Tomas Garaisi

Juhlassa kerätään kolehti.

Tervetuloa juhlaan kaikki 
menneinä vuosina STI:ssä 
teologiaa pohtineet ja työhön 
eri tavoin osallistuneet ystävät 
ja tukijat.

Tervetuloa 

25-vuotisjuhliin 
Tuomiokirkon kryptaan  
(Kirkkokatu 18)
lauantaina
19.1.2013 klo 15

Kahvitarjoilu klo 14–15

Eero

Ville

Henrik

Vaihtoehto kirkon parhaaksi

Pekka

Leena
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www.rll.fi   -   www.liftari.fi   -   www.raamattumaraton.fi

Aikuisille Hetkinen Raamatun lukemiseen 
26 € vuosi, 23 € kesto (4 nroa/vuosi)
Nuorille Liftari matkalla Raamattuun 
20 € vuosi, 19 € kesto (3 nroa/vuosi)
Hinnat 2013 
Tilaukset p. 020 7127 317  ti–to klo 9–15  
tai tilaukset@rll.fi tai www.rll.fi 
Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto (RLL)

Nyt itselle ja ystävälle opas
päivittäiseen Raamatun lukemiseen

Hetkinen tai Liftari
...ja aloita Raamattumaraton 

yhdessä lasten kanssa! 

Jumalan sana on keidas arjen keskellä

Opintopäivien 33 työpajassa ja 9 yleisluennolla käsitellään Søren Kier-
kegaardin ja C. S. Lewisin sanomaa nykyajan ihmiselle. Siinä keskeistä 
ovat totuus ja rakkaus. Paneelikeskustelussa aiheeseen perehtyvät Ta-
pio Luoma ja Jouko Talonen sekä Seikko Eskola, Salli Hakala ja Tiina 
Tasmuth. Piispan kyselytunnilla Tapio Luoma vastaa osanottajien kysy-
myksiin. Ulkomaiseksi vieraaksi saapuu Lewis-tutkija, teologian tohtori, 
kirjallisuudentutkija ja pastori Michael Ward Oxfordista. 

Lisäksi mukana useita asiantuntijoita, jotka käsittelevät uusinta suoma-
laista teologista tutkimusta. Ohjelma kokonaisuudessaan nähtävissä 
verkossa www.sro.fi.

Päiville ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet ammatis-
ta ja koulutuksesta riippumatta. llmoittautuminen 20.12. mennessä.

T o T u u s  j a  r a k k a u s 
P e r u s Ta n  T e o lo g i s e T  o P i n To Pä i väT  2. – 4.1.2013

SUOMEN R AAMAT TUOPISTOSSA K AUNIAISISSA

Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, 
p. 09 5123 910 tai info@sro.fi.

Michael Ward

Piispa Tapio Luoma

OPISKELIJAN SUUSTA
Kiitos teologian opiskeluideni aloittamisesta kuuluu 
osittain Suomen puolustusvoimille. En tarkoita nyt sen 
tärkeää kirkollista työtä, vaan yksikössäni vallinnutta 
tympeää ilmapiiriä ja tupakeskustelujen aiheita. Heräsi 
tarve opiskella ja laajentaa näkökulmia.

Karkussa, aikuislukiossa pyöriessäni päädyin oto-saarnakurssille. Muistaakse-
ni se oli Haatajan Heikki, joka hehkutti teologian opiskelun hienouksia: ”Olen 
alleviivannut tunnustuskirjoista kaikki tärkeät kohdat – eikä tässä ole monta 
kohtaa, joita ei ole alleviivattu”, totesi hän lämpimästi vanhaa opusta syleillen. 
Niinpä, teologina tulee tuntea myös tunnustuskirjat ja niistä ammentaa. Sa-
moin Stefan Gustavssonin johdatusteos apologetiikkaan herätteli kiinnostusta 
teologian opiskeluun. Tätä oli pakko saada lisää.

Yliopistolle siirryttyäni päädyin mukaan kristilliseen opiskelijatoimintaan. Sen 
myötä aloin miettiä enemmän sitä, miten teologian opiskelu voisi palvella myös 
seurakuntaelämää. Yliopisto- opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut erilai-
sissa tavoittavissa tapahtumissa ovat haastaneet omaa uskoa ja antaneet myös 
enemmän aihetta syventyä uskon perustuksiin. Opintojen edetessä olen entistä 
enemmän löytänyt motivaatiota juuri siitä näkökulmasta, miten ja millaisissa 
tilanteissa voisin näitä oppimiani asioita hyödyntää. Teologian opiskelu sen 
itsensä vuoksi on jäänyt välillä vähemmälle.

Opiskelujen alkuvaiheessa en oikein tiennyt millaista teologian opiskelu voisi 
olla. Nyt kun miettii, niin opiskelun monimuotoisuus on yllättänyt. Ei ole kyse 
vain yliopistolla suoritetuista kursseista ja tenteistä, vaan paljon laajemmasta. 
Elämäntavasta. Teologiaa tehdään, ja siksi olen iloinnut mahdollisuuksista 
päästä harjoittelemaan ja oppimaan käytännön tehtäviin STI:n jäsenjärjestöjen 
parissa. Välivuosi Kylväjän vapaaehtoistyössä oli antoisa, sillä sain kantaa vas-
tuuta teologisesti mielekkäiksi kokemissani tehtävissä. Samalla sain vaihtelua 
kotimaan kuvioihin ja näkökulmia seurakuntatyöhön. 

Opintojen alusta asti STI on toiminut siis eräänlaisena ”keskusyksikkönä”. 
Erityisesti kurssitarjonnasta olen poimiskellut erilaisia työkaluja pakkiini. Kesä-
teologin ABC -kurssit ovat antaneet valmiuksia kesätöihin hakemisessa, kreikan 
preppauskurssi on herätellyt kiinnostusta syventyä taas alkukieliin, Kuinka 
valmistat hartauspuheen -kurssi on tullut tarpeeseen jne. Luulenpa, että tulen 
viettämään aikaa STI:llä myös valmistumisen jälkeenkin.

Taito Heikkilä, teol.kand.
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Teologinen tutkimus- ja koulutuskeskus. 
Luentotoimintaa, kirjasto ja lukusali sekä seura-
kuntavierailuja.
Talous vapaaehtoisen kannatuksen varassa.
Vuositukijäsenmaksu 35 euroa (opiskelijat 10 
euroa, yhteisöt 100 euroa). Ottaa vastaan kirja-
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
Rahankeräyslupa 2020/2011/400 
(7.6.2011–6.6.2013)
Julkaisee IUSTITIA-nimistä teologista aikakaus-
kirjaa. Tiedotuslehti KULMAKIVI lähetetään 
tukijäsenille kuusi kertaa vuodessa.
Hallituksen puheenjohtaja 
toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski
Jäsenjärjestöt
Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 
Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys 
Medialähetys Sanansaattajat
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys  
Suomen Raamattuopisto  
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI
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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 0500 542 542)
tutkija Timo Eskola (koti 019 722 702)
sihteeri Kirsi Sell
Aukiolo:  lukukausien aikana  klo 9–19
Taitto Kirsi Sell
Painopaikka  Kirjapaino Hermes Oy
ISSN-L 2243-0733
ISSN 2243-0733 (painettu)
ISSN 2243-0741 (verkkojulkaisu)

Uskon ja ajattelun avuksi

2 | 2012

Uskon ja ajattelun avuksi

2 | 2012

www.perussanoma.fi  
tilauspalvelu@perussanoma.fi
Puh. 09 5123 9120

Perusta-lehti
Ajankohtaisesti uskosta,  
elämästä ja teologiasta.  
Kuusi numeroa vuodessa.

Kurkkaa ulkoasultaan  
uudistuneen Perusta- 
lehden sisään osoitteessa 
www.perussanoma.fi

Kestotilaus 36 € / 12 kk
Määräaikaistilaus 39 € / 12 kk
Opiskelijahinta 33 € (12 kk määräaikaistilaus) 
Hinnat voimassa 31.12.2012 asti

Joulu–
tammikuun 
aukioloajat

 7.12.  kiinni
 13.12. asti  klo 9–19
 14–20.12.  klo 9–16

 21.12.–4.1. kiinni
 7.1. alkaen klo 9–19

Siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja 

armorikasta uutta vuotta 
kaikille STI:n työn ystäville

25-vuotisjuhlaluento yliopistossa 
Juhlaviikko alkaa maanantaina 14.1.2013. 

Tohtorikoulutettava Jason Lepojärvi luennoi 
aiheesta ”Voiko ihmistä rakastaa liikaa? 
C. S. Lewisin rakkauden teologiaa” 
yliopiston päärakennuksen salissa 5 klo 14–16. 

Tilaisuus jatkuu paneelikeskustelulla, jossa 
ovat mukana Jason Lepojärvi, Emil Anton ja 
Esko Murto sekä puheenjohtajana Timo Eskola.  
Päätteeksi on kahvitarjoilu.



Kansikuvat: Hilpi Jenu

Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta, 
seimessä nukkuvaa.

    Virrestä 13
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