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Mitä sinä näet?

Luin äskettäin erään ystäväni blo-
gikirjoituksen, jossa hän kirjoittaa 
”pimeyteen tuijottavista kristityistä”. 

Hän listaa joukon asioita, joita on käsitelty 
kristillisillä uutissivustoilla: ”Tasa-arvoinen 
avioliittolaki, homoparien adoptio-oikeus, 
paperinmakuiset saarnat, naispapit, abortti, 
harhaoppiset papit, vesittynyt evankeliumi, 
taistelevat ateistit, yleinen luopumus...” Ja 
toisella sivulla hän jatkaa: ”hengellinen 
väkivalta, fundamentalistinen raamatun-
tulkinta, ahdistunut seksuaalisuus, Luther-
säätiö, syrjintä... ”

Lukiessani hänen blogikirjoitustaan 
ensimmäinen ajatukseni oli, että hänen 
sanoissaan on kyllä asiaa. ”Pimeyteen tui-
jottavat kristityt.” Kuinka helposti niin käy-
kään minulle ja ehkä myös monille sisarille 
ja veljille.

Mielessäni herää kuitenkin kysymys: 
Onko kuva todella oikea? Tai onko se aina-
kaan kaikenkattava? Jos asiaa katsoo apos-
toli Paavalin näkökulmasta, kristityillä ei 
pitäisi olla aikaa tällaiseen pimeään tuijot-
tamiseen, kuten kirjoittaja toteaa. Blogisti 
kirjoittaa Hyvästä paimenesta ja lampaista: 
lampaan tehtävä ei ole pitää vartiota susien 
ja leijonien varalta, vaan se on paimenen 
tehtävä.

Aivan, olen samaa mieltä. Se on Pai-
menen eli Kristuksen tehtävä. Hänellä 
on vastuu.

Uusi testamentti puhuu samalla myös 
paimenista, joiden tulee kaitsea lau-
maansa (1. Piet. 5:2). Kun Paavali kutsui 
Efeson seurakunnan vanhimmat luok-
seen Miletokseen (Ap. t. 20:17) ja puhui 
heille, Hän sanoi: ”Pitäkää huoli itses-
tänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoik-
si Pyhä Henki on teidät pannut; huoleh-
tikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla 
verellään on itselleen lunastanut. Minä 
tiedän, että lähtöni jälkeen teidän jouk-
koonne tulee julmia susia, jotka eivät 
laumaa säästä. Teidän omasta joukos-
tanne nousee miehiä, jotka julistavat to-
tuudenvastaisia oppeja vetääkseen ope-
tuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla 
ja muistakaa, että minä kolmen vuoden 
ajan olen lakkaamatta, yötä päivää kyy-
nelsilmin opastanut itse kutakin teistä.”

Tämä on erityisesti piispojen (jakees-
sa 28 episkopos) ja pappien (presbyteeri-
en, vanhimpien) tehtävä.

Kun lukee Paavalin ja muidenkin 
apostolien kirjeitä, huomaa, että ne ovat 
monin paikoin ”poleemisia”. Evanke-
liumin kyllä-sanaan sisältyy samalla ei 
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valheille ja pimeydelle. Taistelun todel-
lisuus näkyy Uuden testamentin sivuilla 
selvästi sekä toivottavalla että ei-toivotta-
valla tavalla.

Olen joskus ”kadehtinut” monia kirkon 
enemmistöjen edustajia. Heillä ei ole kir-
kon tulevaisuuteen nähden mitään mer-
kittäviä huolenaiheita. Heitä ei vaivaa se, 
että papit ja piispat kiistävät tärkeitä kris-
tilliseen uskoon liittyviä totuuksia. Kaikki 
on heille vain moniarvoisuutta ja rikkaut-
ta, jonka kanssa voi – ja tulee – elää.

Uskon silti, että ystäväni osuu mones-
sa kohdin oikeaan. Monien – minunkin 
– mieleni voi olla täynnä ongelmia. Niihin 
keskittyminen väsyttää ja lamaannuttaa. 
Ne ohittavat myönteisen vastauksen.

Pidän kohdasta 2. Kor. 4:18, jossa Paa-
vali sanoo: ”Emmekä me kiinnitä katset-
tamme näkyvään vaan näkymättömään, 
sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta 
näkymätön ikuisuuden.” Katseen kiinnit-
tämisessä on kysymys kiintopisteestä, kat-
seemme kohteesta.

Mitä sinä näet? Mikä on kiintopistee-
näsi? Mooseksesta kerrotaan, että hän 
”pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään 
kuin näkee Näkymättömän.” (Hepr. 11:27)

Kun katsomme kehitystä tämän päivän 
maailmassa, Euroopassa, omassa maas-
samme ja kirkossamme, voimme joutua 
levottomuuden ja ahdistuksen valtaan. 
Joudumme kysymään, kuinka meidän ih-
misten käy.

Kun Paavali puhuu siitä, että katse on 
suunnattu näkymättömään, monet ajatte-
levat, että kristinuskossa suuntaudutaan 
jotakin sellaista kohti, mitä ei ole olemas-
sa. Paavali ei kuitenkaan puhu siitä, mitä 
ei ole olemassa, vaan siitä, mikä on kyllä 
olemassa mutta ei näkyvissä.

STI:nkin kohdalla pätee se, että nä-
emme olemassa olevat mahdollisuudet ja 
suuntaudumme niitä kohti. Jotta olisim-

me kiinni todellisuudessa, tulee meillä 
kuitenkin olla valmiuksia kohdata myös 
vaikeuksia ilman että joudumme niiden 
”nielaisemiksi”.  Samalla tavalla kuin lää-
kärin tulee tuntea sairaudet, niiden syyt ja 
oireet yrittäessään auttaa potilaitaan ter-
vehtymään, samalla tavalla tulee teologin 
tuntea kristillinen usko ja myös ne teolo-
giset ja hengelliset ”sairaudet”, jotka ovat 
uhkana hengelliselle terveydelle. Tai toista 
kuvaa käyttääkseni: tärkeintä tiennäyt-
täjälle on, että hän tuntee väylän. Mutta 
tärkeää on myös tuntea vedenalaiset karit, 
jotka voivat uhata alusta ja sen matkusta-
jia.

Tilanne tulee muuttumaan. Kirkol-
liskokouksessa painitaan näinä aikoina 
kirkon rakenteeseen liittyvien muutos-
ten kanssa. Kuinka pitkälle mennään, jää 
nähtäväksi. Suuret ongelmat ovat kuiten-

Kuva: Tomas Garaisi
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kin jossakin muualla. Ne liittyvät kirkon 
uskoon, siihen evankeliumiin, jota kirkon 
palvelijat ja jäsenet tunnustavat.

Tässä kaikessa on kysymys siitä, että 
vaikeuksista osattaisiin tehdä mahdolli-
suuksia. 

En ole varma siitä, että kirkko edes 
aivan lähitulevaisuudessa enää näyttää 
samanlaiselta kuin tänään. Jäsenmäärä 
tulee todennäköisesti laskemaan melkoi-
sella vauhdilla. Kastettujen määrä tulee 
harvenemaan, eivätkä rippikoulutkaan 
ole enää yhtä suosittuja kuin nykyään. 
Myös kirkon talous tulee heikkenemään. 
Sellaisten nuorten teologien, joilla on he-
rätyskristillinen näkemys, tulee olemaan 
yhä vaikeampaa saada pappisvihkimys ja 
työtä luterilaisessa kirkossamme. Kirkolla 
ei tule enää tulevaisuudessa ole varaa pi-
tää nykyistä kahtakymmentäyhtä tuhatta 
työntekijää.  

Mahdollisuudet eivät kuitenkaan pääty 
tähän. Ne voivat jopa alkaa tästä: nykyään 
on yhä enenevä tarve hengellisistä asiois-
ta käytäville keskusteluille. Monet ihmiset 
pyytävät apua, esirukousta ja tukea kristi-
tyiltä ihmisiltä. Monet ovat myös ymmär-
täneet, että sellaisella kirkolla, joka yrittää 
mukautua yhteiskuntaan, ei ole mitään 
omaa annettavaa. Sellaisella kirkolla, jo-
ka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja elää 
todeksi uskoaan Häneen, on aina tulevai-
suus.

Luulen, että jumalanpalvelusyhteisöil-
lä, verkostoilla ja erilaisilla ryhmillä tulee 
olemaan entistä suurempi merkitys tule-
vaisuuden kirkossa. Tarvitaan hengellisiä 
johtajia, teologeja ja pappeja ja ehkä myös 
maallisen koulutuksen omaavia kristittyjä. 
Tulee olemaan yhä vaikeampaa pitää pys-
tyssä suuria yksiköitä ja monia kiinteistö-
jä. En kuitenkaan ennusta minkäänlaista 
alasajoa siellä, missä on elämää. Kirkol-
lamme on ollut ja on osaksi edelleenkin 

suuri merkitys. Jumalan mahdollisuudet 
eivät pääty, vaikka inhimilliset edellytyk-
set vähenevät. 

Mitä sinä näet? 
Sekä vaikeuksia että mahdollisuuksia. 

Että tulossa on suuria muutoksia, mutta ei 
vain huonompaan suuntaan. Juuri tähän 
tilanteeseen liittyy mahdollisuuksia. Teo-
logien puolelta tarvitaan jotakin enem-
män ja jotakin muuta kuin suhteellistet-
tua teologiaa. Siksi STI:tä tarvitaan myös 
tulevaisuudessa. Toivon, että työssä mu-
kana olevat sitoutuisivat entistä lujemmin 
STI:hin ja tekisivät entistä enemmän yh-
teistyötä – jota on kyllä jo olemassa mutta 
joka voisi olla tulevaisuudessa huomatta-
vasti laajempaa.

Kenet sinä näet? 
Ehkäpä kysymys pitäisikin asettaa näin. 

Katseemme on usein suunnattu yksipuo-
lisesti ongelmiin, vähäisiin resursseihin, 
siihen mikä on meille ihmisille tärkeää. 

Mutta jos näemme “näkymättömän”, 
kestämme kaikissa säissä. Kristus antaa 
toivon tulevaisuudesta; Hänen kanssaan 
on mahdollisuuksia. Niin STI:lle kuin si-
nulle ja minullekin.

Näillä sanoilla osoitan sydämelliset 
kiitokseni kaikille STI:n ystäville, nykyi-
sille, tuleville ja entisille teologian opiske-
lijoille, työtovereilleni Kirsille ja Timolle, 
hallitukselle, työvaliokunnalle, opiskelija-
neuvostolle ja kaikille vapaaehtoistyönte-
kijöille! Lähetän myös lämpimät terveiset 
ja Jumalan siunauksen toivotukset kaikille  
teille, jotka olen kohdannut monilla mat-
koillani eri puolilla maatamme.

Siunatkoon Jumala STI:tä tulevaisuu-
dessakin ja auttakoon uutta pääsihteeriä, 
teol. tri Ville Auvista hänen tärkeissä ja 
suurissa haasteissaan – ja mahdollisuuk-
sissaan!
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Sleyn toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski (kesk.) ja 
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja, STI:n hallituksen 
nykyinen puheenjohtaja Mika Tuovinen (oik.) 
kiittävät Henrik Perret´tä hallituksen kokouksessa 
kuluneista pääsihteerivuosista. Kuva: Timo Eskola

Hallituksessamme pitkään toiminut Raa -
mattuopiston toiminnanjohtaja Ti mo 
Junkkaala on kiitellyt Henrikiä mm. 
seuraavin sanoin:
Oli hienoa, että Henrik aikanaan suostui 
tulemaan STI:n pääsihteeriksi. Hänen pitkä 
kokemuksensa seurakuntatyöstä, kirkollis-
kokouksesta ja muista tehtävistä antoi työlle 
erinomaiset lähtökohdat. Monipuolisesti lah-
jakkaana hän on tuonut STI:n toimintaan 
paljon hyvää. Hän on hyvä teologi, erinomai-
nen kielimies, sydämellinen sielunhoitaja ja 
suuri humoristi, jota kuunnellessa aina oppii 
ja aina on hauskaa. 

Hänen nauttimastaan arvostuksesta Por-
voon hiippakunnassa kertoo erinomainen 
menestyminen piispanvaaleissa ja poikke-
uksellisen pitkä kausi kirkolliskokouksessa. 
Pääsihteerin tehtävän Henrik on hoitanut 
suurella sydämellä. Hän on voittanut sekä 
opiskelijoiden että hallituksen ja jäsenjär-
jestöjen luottamuksen. Hän on kantanut 
esimerkillisellä tavalla huolta opiskelijoista 
ja heidän tulevasta työllistymisestään. STI 
sai Hencan kaudella paljon uusia ystäviä ja 
pystyi toimimaan hyvin, vaikka talous oli 
ahtaalla. Olemme kokeneet, että oli Jumalan 
hyvä johdatus, että hän on voinut tällaisena 
aikana toimia STI:n pääsihteerinä.

Kiitos näistä vuosista, 
Henrik!

Sleyn toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski 
kiittää Henrik Perret´tä ja toivottaa hänelle 
ja hänen läheisilleen runsasta Jumalan siu-
nausta:
Sydämellinen kiitos Henrikille yhteisestä taipa-
leesta niin omasta kuin Sleyn puolesta. Muistan, 
kun uutena toiminnanjohtajana 2006 jännitin 
uusia kohtaamisia. Nimeltä hyvin tunnettuja 
persoonia ja vastuullisilla paikoilla työskentele-
viä alkoi tulla yhä enenevässä määrin vastaan. 
Henrikin kohtaamisen muistan hyvin. Sanoinkin 
hänelle, minkä kokouksen aikana totesin mie-
lessäni: Tässä on paimenuutta hoitava pastori. 
Hengellisyys tunki esiin lisäten luottamusta sii-
hen, että STI:n peräsimessä on juuri sopiva hen-
kilö. Ja tuo asia matkan varrella on näkynyt ja 
tuntunut. Vaikeassa, yhä pirstaloituvassa ajassa 
Henrik on luotsannut instituuttia yrittäen koota 
joukot mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti 
saman pöydän ääreen ja yhteiseen rintamaan. 
Kyse on ollut todistuksen jakamisesta rauhatto-
maan maailmaan: Kristus ja hänen haavansa 
ovat yhä rauhamme.

STI:n hallituksen kokouksissa olemme saaneet 
etuoikeuden olla pääsihteerin katsauksissa ajan-
kohtaisten asioiden ytimessä. Myöskin Henrikin 
laaja kontaktiverkosto ja vastuut – ei vähiten 
pitkä kirkolliskokousedustajuus – ovat avanneet 
mahdollisuuksia nähdä selkeästi ajan ilmiöitä.

Rovasti Henrik Perret on toiminut 
STI:n pääsihteerinä seitsemän ja puolen 
vuoden ajan, ja nyt hänen jäädessään 
eläkkeelle haluamme lausua lämpimät 
kiitokset tästä ajasta. Henrik on tuonut 
opiskelijatyöhömme isällistä varmuut-
ta ja sielunhoidollista lämpöä. Monet 
opiskelijat ovat näiden vuosien aikana 
saaneet hänen ohjaustaan. Usein luku-
kausien aikana he ovat kertoneet tämän 
tuen olleen heille ratkaisevan tärkeätä.
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Uskomaton tilanne
Timo Eskola

Keskustelua kirkon sanomasta 
käydään kuukaudesta toiseen 
kiivaasti. Sitä synnyttävät sekä 
kristinuskosta vieraantuneet 
kärkevät kriitikot että eräät kirkon 
omat työntekijät. Miksi uskosta on 
tullut ruma sana? Eikö kristinusko 
merkitsee enää uskoa Vapahtajaan?

Viime talven aikana jopa kirkon 
korkeimmasta johdosta on an-
nettu ymmärtää, että ”usko” ei 

ole kirkkomme työn ytimessä. Loppuvuo-
den kirkolliskokouksen avajaissaarnas-
sa arkkipiispa Mäkinen määrätietoisesti 
erotti uskon, tunnustuksen ja Kristuksen 
toisistaan. Vuodenvaiheessa Helsingin 
Sanomat puolestaan antoi tilaa Ruotsis-
ta eläkkeelle jääneelle, mutta suomalaiset 
sukujuuret omaavalle piispa Koskiselle. 
Koskinen kyseenalaisti uskontunnustuk-
sen merkityksen kirkon nykyjulistukselle. 
Tämän vuoden alkaessa piispa Luoma tuli 
Perusta-lehden teologisten opintopäivien 
perinteisellä piispan kyselytunnilla sano-
neeksi, että kirkon tehtävänä ei ole vaatia 
kastetuilta kristityiltä uskoa.

Lauseilla on tietysti aina laajempi taus-
tansa. Tässä ei ole tarkoitus analysoida 
sitä, mitä kukin väittämä on tarkoittanut 
puhujan laajemmassa esityksessä. Sen 
sijaan on välttämätöntä tarttua siihen, 
minkälaista mielikuvaa tällaiset lauseet 
luovat julkisessa keskustelussa. Vaikka osa 
lauseista olisi onnettomia työtapaturmia, 
lopputulos on vailla mieltä. 

Uskon varassa

Usko on Uuden testamentin tärkein kris-
tillistä identiteettiä kuvaava termi. Jeesuk-
sen kaikkein tunnetuin ohjelmanjulistus 
sanoo heti evankeliumien alussa: Kään-
tykää ja uskokaa evankeliumi. Luokseen 
tuleville syntisille ja sairaille Jeesus sanoo: 
Sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja Jee-
suksen sanat Markuksen evankeliumin 
lopussa toteavat: Joka sen uskoo ja saa 
kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuo-
mitaan kadotukseen.

Paavali on puolestaan uskonvanhurs-
kauden apostoli. ”Jos taas jollakulla ei ole 
ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka 
tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Juma-
la lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi.” 
(Room. 4:5). Uskon ainutlaatuisuus on sii-
nä, että sen kautta armo lahjoitetaan pa-
hoille ja epäluotettaville ihmisille.

Tässä on Paavalin ihmeellinen, kaikis-
ta sidoksista ja ihmisen manipuloinnista 
vapaa sanoma: ”Armosta Jumala on teidät 
pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus 
ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan 
lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jot-
tei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8–9).

Uskonvanhurskauden perintö

Juuri tämä kristinuskon painotus on meil-
le luterilaisille tärkeä. Lutherin johtama 
uskonpuhdistus oli ennen muuta paluuta 
uskonvanhurskauden sanomaan. Viesti 
lakihenkisiä vaatimusten saarnaajia ja ih-
misten rasittajia vastaan oli selvä: yksin us-
kosta, yksin armosta – sola fide, sola gratia. 
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Usko ei ole vaatimus. Sana usko on se ter-
mi, jonka avulla saarnaviran hoitajat pystyvät 
kaikkein parhaiten kuvaamaan pelastuksen 
syvintä sanomaa. Julkisessa keskustelussa on 
tosin käynyt ilmi, että kiistaa käydään eräässä 
aivan tietyssä asetelmassa. Osa kirkon johtajis-
ta pelkää, että kastetuille kirkon jäsenille asete-
taan joitain muita ehtoja kuin pelkkä jäsenyys. 
Mutta tämä keskustelu vie väärille urille, ja se 
on oikaistava. 

Jos pastori pelkää, että uskosta puhuminen 
vie vaatimuksiin tai lakihenkisyyteen, hän ei 
ole paimentehtävänsä arvoinen, ja opinnot 
ovat pahasti kesken. Juuri opetus uskosta Va-
pahtajaan vapauttaa ihmiset näennäisestä it-
sensä parantelusta ja itsekeskeisestä itsensä ke-
hittelyn kierteestä. Uskosta vaikeneminen on 
pahinta lakihenkisyyttä.

Siksi usko koskee yksilöä. Teologia ei ole 
sosiologiaa. Raamatun mukaan usko on hyvin 
henkilökohtainen asia. Jos teologi alkaa pelätä 
sitä, että se on liian henkilökohtainen, hänen 
on syytäkin joutua asian edessä kriisiin. Kristi-
tyn ainoa tunnusmerkki on, että hän tunnistaa 
Kristuksen.

Uskonpuhdistuksen isät osasivat taitavasti 
erottaa toisistaan kirkon ulkonaisen instituuti-
on toimintoineen ja ”tosi kirkon”, joka on Kris-
tuksen ruumis. Saarnaajien tehtävänä ei ole 
peittää tätä eroa näkyvistä, vaan julistaa sen eh-
doilla evankeliumia. Kun uskonvanhurskauden 
sanoma on kohdallaan, kirkon jäseneksi kaste-
tut ihmiset saavat hyvillä mielin uskoa maail-
man Vapahtajaan ja tunnustaa hänet.

Yksin armosta

On erityisen valitettavaa, jos kirkon johdon 
avustuksella joko tarkoituksellisesti tai vahin-
gossa luodaan sellaista mielikuvaa, että usko 
on jonkinlainen ylimääräinen kastetuille ihmi-
sille asetettava tehtävä. Sehän ruokkisi kuvaa, 
että jokainen kastettu ihminen on lopullisesti 
valmis taivaaseen, tapahtuipa hänen elämäs-

sään mitä hyvänsä. Tuo olisi katolisen 
kirkon näkemys, joka uskonpuhdis-
tuksessa määrätietoisesti hylättiin. 

Katolisen kirkon keskiaikaisen nä-
kemyksen mukaan ihminen on kyllä 
periaatteessa syntinen, mutta hänelle 
palautetaan pelastava armo kasteessa. 
Kasteen jälkeen ihminen on synni-
tön ja pääsee kiirastulen kautta tai-
vaaseen, kunhan hän ei lankea kuo-
lemansyntiin. Uskonpuhdistuksen 
kä sitys on paljon realistisempi. Kris-
tuksen tuoma pelastus on jumalatto-
man vanhurskauttamista. Paha himo, 
lihan mieli, jää ihmiseen. Siksi elämä 
uskossa ja armossa on elämistä joka-
päiväisessä parannuksessa ja uskossa. 
Juuri tästä seuraa ilo ja vapaus kirkon 
jäsenen elämässä. 

Kirkkomme saarnaviran tehtävä-
nä on johdattaa kirkon jäseniä yksin-
kertaiseen katekismususkoon arjessa. 
Syntien tunnustaminen ja pois pane-
minen on päivittäistä, ja sen mahdol-
listaa Kristus itse, joka Pyhän Hengen 
kautta lahjoittaa armonsa ja anteeksi-
antamuksensa uskovan koko elämään. 

Kuva: Kirsi Sell
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Kevät-
konsertti
Kuvat: Hilpi Jenu

Laulakaa Herralle uusi virsi, 
maan ääristä alkaen laulakaa 
hänen ylistystään.

           Jes. 42:10

Pyhän Sydämen kaunis kappeli 
antoi hienot puitteet nuorten 
ja vähän vanhempienkin 
sti:läisten esityksille.

Konsertissa laulettiin 
monia yhteislauluja, 
ja kuten kuvasta 
näkyy, Housebandissä 
soittaminen on tarkkaa 
puuhaa.

Jouni Anttila, Tomas Garaisi, 
Markus Mäkinen-Taina ja blues
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Henrik taikoi ”Tuiki tuiki tähtösen” 
sävelistä monia erilaisia muunnelmia, joista 
Sibeliuksen tapaan sovitettu versio taisi 
saada suurimmat suosionosoitukset.

Ann-Kristin Perret 
lauloi konsertissa 
Henrikin säveltämän 
virren ruotsinkielisestä 
virsikirjasta yhdessä 
Tuomas Salon kanssa.

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 
Yhteinen kevätjuhlamme jäi mieleen 
leppoisana ja myös innostavana 
kauden päättäjäisenä.

  Henrik, Kirsi ja Timo

Pianon ääressä laulamassa Essi 
Tuomala, huilistina Leena Eerola ja 
cajonia soittamassa Tomas Garaisi.
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HENKILÖKOHTAISESTI

Petri Vähäsarja, 30, viimeistelee 
teologian opintojaan ja on töissä 
Suomen Raamattuopistossa 
tiedottajana, Elämään-lehden 
toimitussihteerinä sekä 
Seurakuntalaisen toimittajana. 
Petrille kirjoittaminen on Jumalan 
antama lahja ja kutsumus. Se on 
myös tapa tehdä lähetystyötä.

- Raamattuopistolla tajusin aikoinaan, että 
uskonasiat koskevat myös minua yksilö-
nä. Olin noin 18-vuotias. Sittemmin myös 
Sley on muodostunut tärkeäksi, ja siellä 
on paljon kavereita. 

- Sley ja Raamattuopisto ovat lapsesta 
asti olleet minulle tärkeimmät hengelliset 
kotipaikat. Niissä opetetaan evankeliumia 
Kristuksesta, ja evankeliumi tuo ihmisel-
le todellisen vapauden. Näissä liikkeissä ei 
väsytä muistuttamaan, että taivas on auki 
jokaiselle. Sellaiseen julistukseen itsekin 
haluan liittyä. 

- Ja sellaiseen kristittyjen yhteyteen, 
jota näissä liikkeissä saa kokea, Petri lisää.

Myös Petrin isä, pastori Juha Vähä-
sarja, on työskennellyt pitkään Sleyssä, ja 
nykyään hän on Raamattuopiston rehtori.

Petri on osannut aiemminkin kirjoit-
taa, mutta lukiossa abivuonna ”se vain 
napsahti päässä”: ”Hei, tämähän on va-
pauden alue, täällä saan olla vapaa ja voin 
ilmaista asioita miten haluan, siten miltä 
ne minusta näyttävät”. 

Myös äidinkielen opettaja innosti kir-
joittamaan. Petri on innostunut varsinkin 
proosallisesta kirjoittamisesta.

- Työssä joutuu kirjoittamaan tietyllä 
formaatilla. Siinä oppii käsittelemään iso-
ja tekstimassoja. Se on hyvä myös vapaan 
kirjoittamisen kannalta. On tosi mahta-
vaa, että voin kirjoittaa työkseni.

Lehtijuttujen tekemisen Petri aloitti 
lukion ensimmäisellä tai toisella luokalla 
kirjoittamalla nuorten lehtiin Eväspaperi, 
myöhemmin nimeltään Suola, ja Music 
& Mission, joka oli Fleim-lehden edeltäjä. 
Kirjoitukset olivat haastatteluja, kolum-
neja ja hartauksia sekä joskus runoja. Pet-
rin journalistin uraa edisti merkittävästi 
kolme vuotta Sleyn Sanansaattaja-lehden 
toimittajana sekä harjoittelun tekeminen 
Kotimaa-lehteen vuonna 2007.

Petri tekee myös musiikkia. Hänellä on 
Suomen Zorro & elämän paineet -niminen 
bändi sekä sooloprojekti Vähäsarja. Hän 
tekee molemmissa projekteissa kaikki 

Petri Vähäsarja: 
Kirjoittaminen on taivaalle tähyilemistä
Teksti ja kuva: Ville Kettunen
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kappaleet itse.  Kappaleissa voi olla kristil-
lisiä aineksia, mutta ne eivät useinkaan ole 
varsinaisesti ”gospelia”. 

- Melkein joka päivä teen jotain sa-
noituksiin liittyvää. Teen niitä itselleni 
tärkeistä asioista. Yleensä aika melankoli-
sista, ristiriitaisista, symbolisista ja henki-
lökohtaisista asioista. Käytän paljon luon-
tokuvastoa. Tykkään hirveästi Suomen 
luonnosta, ja haluan muutenkin kuvata 
tunteitani luonnon kautta.

Petrillä on blogi Seurakuntalainen-net-
tisivustossa sekä toinen henkilökohtainen 
blogi, joka on ”kristillistä psykedeliaa”. 

- Kirjoitan runoutta, tilitystä, proosaa 
ja yleensä aika maanisesti, mutta harvoin. 
Annan vain tulla, enkä sensuroi juuri mi-
tään – se on terapeuttista.

- Kirjoittaminen on tapa suhtautua to-
dellisuuteen, joka tuntuu usein oudolta ja 
ristiriitaiselta. En voi ymmärtää muita, 
eivätkä he voi ymmärtää minua. Kirjoit-
taminen auttaa muun muassa liittymään 
tähän todellisuuteen. Koen kirjoittamisen 

kutsumuksena. Matkustaminen ei tule 
minulle luonnostaan, mutta teksti tulee. 
Minun ei ole vaikea kirjoittaa, ja siksi 
kirjoittaminen on minun tapani tehdä lä-
hetystyötä. Siksi se on minulle myös hen-
gellisesti tärkeää. Uskon, että Jumala on 
antanut minulle tämän lahjan.

Petrin kirjoittaa nykyään esimerkik-
si runoja ja laulujen sanoituksia ja hie-
man myös lyhyitä novelleja. Teemoja ovat 
muun muassa rakkaus ja kuolema. Jonkin 
verran Petri käsittelee hengellisiä teemoja 
– usein kuvitelmia siitä, millainen on tai-
vas ja iankaikkinen elämä. Petri on kir-
joittanut yhdessä Taneli Törölän kanssa 
myös nuortenkirjan Intiaani ja Yöpöllö. 
Sanansaattaja-lehdessä työskennellessään 
hän on koonnut Luther-sitaattikokoel-
man Ilosta ja armosta.

- Nyt minulla on työn alla runokirja. 
Olen siihen toistaiseksi tyytyväinen. Tä-
hyilen taivaan todellisuuteen. Sitä kai se 
minun kirjoittamiseni aika pitkälti on – 
hengellisessä mielessä taivaaseen tähyilyä.
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Kesäterveisiä fundamentalistisen 
liikkeen tyyssijasta!
Siirryin viisi kuukautta sitten Bob Jones 
Universityyn opiskelemaan MA. Bible -tutkintoa. 
Bob Jones sijaitsee South Carolinassa, ja se 
tunnetaan Amerikan konservatiivisimpana 
yliopistona. Arki täällä eroaa Suomesta pääosin 
kahdella tavalla. Ensinnäkin amerikkalainen 
koulutusjärjestelmä perustuu hyvin pitkälti 
pänttäämiseen. Opiskelu on mekaanista ulkoa-

opettelua. Toisekseen elämä kampuksella on kollektiivista. Valtaosa opiskelijoista 
asuu samalla kampuksella, jolloin yhteiselo muistuttaa armeijaa.
Hengellisesti merkittävin ero ovat pakolliset jumalanpalvelukset. Opiskelijoiden 
on osallistuttava jumalanpalvelukseen kuusi kertaa viikossa. Lisäksi teologian 
opiskelijoiden opintoihin kuuluu “outreach”. Tämä tarkoittaa sitä, että 
opiskelijan on aloitettava hengellinen palvelutehtävä jo opiskeluvaiheessa. Itse 
kävin ensimmäisen lukukauden aikana 10 kertaa kadulla evankelioimassa. 
Käytännön hengellinen toiminta teki omalla kohdallani ainoastaan hyvää.
Kaikki teologian opiskelu on ollut hyödyllistä. Eksegetiikassa annetaan laajempi 
kokonaiskuva koko tutkimuskentästä. Tutkimusta tehdään usealla eri tavalla, 
kun taas Helsingin yliopisto on yhtä koulukuntaa. Suomalainen teologia on 
mielestäni irrallaan laajemmasta maailmanlaajuisesta keskustelusta.
Systemaattisen teologian kurssilla meidän piti tehdä oppilauselmia (Doctrinal 
Statement) eri aihepiireistä. Tämä auttoi opiskelijaa jäsentämään oman uskonsa 
sisältöä ja ongelmakohtia.
Innostuin kreikasta uudelleen, kun jouduin aluksi vasten tahtoani lukemaan 
syventävää kielioppia. Ilman syventäviä opintoja kreikan kielen osaamisesta 
ei ole paljonkaan hyötyä. Mielestäni ei ole hyvä tehdä merkittäviä opillisia 
tulkintoja kreikan kielen pohjalta ilman kielen laajempaa ymmärtämystä. 
Täällä opiskelu on ollut paljon rankempaa kuin asepalvelus. Minua ei ole 
koskaan elämäni aikana koeteltu näin. Opiskelurytmi on ollut niin tiukka, 
että en ole kerinnyt usein edes ajattelemaan, saati murehtimaan. Esimerkiksi 
viimeisten tenttien aikana nukuin kolmena päivänä yhteensä 10 tuntia. Tiukan 
opiskelurytmin lisäksi olen joutunut koko ajan ylittämään itseni. Yliopiston 
ydinperiaate: “Build faith, Challenge potential, Follow Christ,” on varsin 
kuvaava. 
God Bless!
Joni Niemi



13 Kulmakivi 3/2013

STI:N JÄSENJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLAT
Medialähetyspäivät (SANSA) Rajat-
tomia lahjoja, 14.–16.6. Hyvinkäällä 
(www.sansa.fi/medialahetyspaivat-
hyvinkaalla.html)

Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät 
Pelastustie, 14.–16.6. Kauniaisissa 
(www.kesapaivat.blogspot.fi)

SLEFin Årsfest, Evangelium – Guds 
kraft, 27.–30.6. Malax (www.slef.fi)

Valtakunnallinen evankeliumijuhla 
(SLEY), Jeesukselta suojan saa, 28.–
30.6. Lohtajalla Kokkolassa 
(www.evankeliumijuhla.fi)

Kansanlähetyspäivät, Kuninkaan 
lähteellä, 5.–7.7. Kankaanpäässä
(www.kansanlahetyspaivat.fi)

OPKOn kesäleiri, Valloittava yhteisö, 
17.–21.7. Valkealassa (www.opko.fi), 
mukana myös Kylväjän kesäpäivillä 

Länsi-Suomen rukoilevaisten kesä-
seurat Minä tiedän lunastajani elävän 
19.–21.7. Kokemäellä 
(www.rukoilevaisuus.com)

Suomen Raamattuopiston Hengelliset 
syventymispäivät, Hyviä uutisia 
tavallisille kristityille, 22.–25.8. 
Helsingissä Johanneksenkirkossa ja 
Temppeliaukion kirkossa 
(www.sro.fi/tule-mukaan/hengelliset-
syventymispaivat)
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Kesän aukioloajat
1.–19.6.  klo 9–15
20.6.–2.8. kiinni
5.–30.8.  klo 9–16

Jokaisen Kulmakiven saajan
henkilökohtainen 
VIITENUMERO 

löytyy takasivun osoitetarran 
oikeasta yläkulmasta. 
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Katsokaa taivaan lintuja: 
eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa 
eivätkä kokoa varastoon, 
ja silti teidän taivaallinen 
Isänne ruokkii ne. 
Ja olettehan te paljon 
enemmän arvoisia kuin linnut!  
 
   Matt. 6:26
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