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Eduskunnan 
avioliittolaki-
päätöksen jälkeen

Eduskunta on äänestänyt sukupuo-
lineutraaliin avioliittoon tähtäävän 
kansalaisaloitteen puolesta. Tällä 

päätöksellä yhteiskuntamme on ottanut 
merkittävän askelen poispäin kristillisestä 
arvomaailmasta. Olemme toki jo pitkään 
eläneet jälkikristillistä aikaa, jossa kristilli-
nen etiikka on joutunut antamaan periksi 
liberaalien aatteiden edessä. 

Päätös sukupuolineutraalista avioliitos-
ta kuten muutkin Jumalan tahdon vastaiset 
yksittäiset päätökset ovat vain oireita. Syy 
niihin on siinä, että kristillinen usko Jeesuk-
seen Vapahtajana ei ole enää pitkään aikaan 
saanut kiinnittää kansamme enemmistön 
sydämiä Jumalan sanaan. Kun enemmistö 
kansasta on vieraantunut Jumalasta, alkaa se 
vääjäämättä demokraattisessa järjestelmässä 
näkyä myös lainsäädännössä. Sitä me olem-
me nyt todistamassa. Ja jatkoa todennäköi-
sesti seuraa. Samalla argumentaatiolla, jolla 
nyt perusteltiin sukupuolineutraali avioliit-
tolaki, voidaan perustella monenlaisia mui-
takin erikoisuuksia. Seuraavana vuorossa 
on ehkä niiden oikeuksien tunnustaminen, 

jotka harrastavat niin sanottua polyamo-
riaa. Kysymys moniavioisuudesta onkin 
jo varovasti nostettu keskusteluissa esiin.

Kirkko on nyt haasteen edessä. Kun 
uusi avioliitolaki tulee voimaan – ilmei-
sesti maaliskuussa 2017 – on kirkolla kol-
me vaihtoehtoa. Ensinnäkin, kirkko voi 
päättää jatkaa nykyisellä linjalla ja vihkiä 
ainoastaan mies–nais -pareja. Kirkolla 
on itsenäisenä, omista asioistaan päättä-
vänä organisaationa oikeus siihen. Edus-
kunnan päätös ei sido kirkkoa. Jos kirk-
ko päättäisi pysyä perinteisellä kannalla, 
nousisi kuitenkin kova meteli ja kirkosta 
eroamiset kiihtyisivät. Toiseksi, kirkko 
voi päättää alkaa omassa toiminnassaan 
noudattaa eduskunnan säätämää lakia 
ja vihkiä avioliittoon myös samaa suku-
puolta olevia. Sellainenkin päätös nostai-
si metelin, ja monet perinteisesti uskovat 
saattaisivat erota kirkosta. Jännitteet kir-
kon sisällä joka tapauksessa kasvaisivat. 
Kolmanneksi, kirkko voi myös päättää 
kokonaan luopua vihkioikeudestaan. 
Sellainenkin päätös voisi käydä kirkolle 
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kalliiksi, koska monien tärkeimpänä syy-
nä kuulua kirkkoon tai liittyä kirkkoon on 
kirkkohäät. Vihkioikeudesta luopuminen 
ei välttämättä ehkäisisi kirkon sisäistä ris-
tiriitaa, koska agendalle nousisi todennä-
köisesti kysymys kirkollisen siunauksen 
antamisesta siviilivihkimyksen saaneille 
samaa sukupuolta oleville pareille. Miten 
vain kirkko päättääkin, seurauksena on 
jäsenkato. Nyt eduskunnan päätöksen ja 
sitä seuranneen arkkipiispan lausunnon 
jälkeen yhden viikonlopun aikana kirkos-
ta erosi n. 13 000 jäsentä. Onko kirkolla 
siis vain huonoja vaihtoehtoja?

Jospa Suomen kirkko alkaisi rohkeasti 
elää kutsumustaan kirkkona. Siihen kut-

sumukseen kuuluu ristiriita ympäröivän, 
Jumalasta vieraantuneen maailman kans-
sa ja siksi myös ristin kantaminen. Jospa 
Suomen kirkko kysyisi nyt Jumalan eikä 
ihmisten neuvoa ja pitäisi kiinni raama-
tunmukaisesta avioliitto-opetuksesta ja 
sen mukaisesta toiminnasta. Se olisi kai-
kesta huolimatta hyvä vaihtoehto. Siitä 
seuraisi vihaa, jäsenmäärän vähenemistä 
ja verotulojen pienenemistä, mutta se olisi 
merkki elämästä. Jumalan sanasta kiinni-
pitävällä kirkolla olisi vielä tehtävänsä Ju-
malan suunnitelmissa, mutta mauttomak-
si käynyt suola ei kelpaa kuin pois heitet-
täväksi ja ihmisten tallattavaksi. 

Kuva: Kirsi Sell
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Kun Johannes aloittaa kertomuksen-
sa Jeesuksesta, hän kertoo lukijoilleen 
saman. Maan päälle tuleva Jumala on 
kirkkauden Jumala. Hän on Israelin Her-
ra. Vaikka tämä Jumalan Poika tuleekin 
alennuksen tilassa ja nöyryydessä, hän on 
kuitenkin lihaksi tullut Jumala. Suomen-
nos jää heikoksi vaikean kielen edessä. 
Johannes puhuu kirkkaudesta, joka ”ai-
nosyntyisellä on Isältä”. Kirkkaus ei siten 
ole ominaisuus, jonka Isä vain antaisi Po-
jalle jossain vaiheessa. Se on olemuksen 
kirkkautta, joka kertoo siitä, että Poika on 
osallinen Isän kirkkaudesta.
 
Taivaallinen temppeli ihmisten 
keskellä

Myös seuraava tärkeä piirre tässä lyhy-
essä kohdassa on kätketty kreikan kielen 
sisälle. Sitä ei helposti ymmärrä pelkkien 
käännösten avulla, eikä se ole aivan yk-
sinkertainen edes kreikaksi. Kun sana tuli 
lihaksi, eli Jeesus tuli ihmiseksi, silloin Ju-
mala rakensi ”majansa” ihmisten keskelle. 
Lause täytyy kääntää hieman laimeasti: 
”asui meidän keskellämme”. Alkuperäinen 
kreikan verbi tarkoittaa  kuitenkin enem-
män, nimittäin ilmestysmajana toimi-
mista (eskēnōsen). Tätä on hieman vaikea 
kuvata, vaikka sanan selittäisikin. Voim-
me yrittää ymmärtää sitä suomen kielen 
sanan ”majailla” avulla (”maja”). Ero on 
vain siinä, että alkuperäinen kreikan sana 
tarkoittaa itse majana olemista.

Tuo maja ei kuitenkaan ole mikä ta-
hansa talo. Kyse on Vanhan testamentin 

Johanneksen jouluevankeliumi on 
hieman toisenlainen kuin muista 
evankeliumeista löytyvä kertomus. 
Apostoli puhuu siitä, miten Jumalan 
Poika tulee ihmiseksi maan päälle. 
Lihaksi tulo eli inkarnaatio on suurin 
ihme sitten maailman luomisen. 
Siksi Johanneksen evankeliumi alkaa 
kuten koko Raamattu, samoilla 
ensimmäisen Mooseksen kirjan 
sanoilla: ”Alussa”. 

Jumalallinen kirkkaus

Evankeliumin sanomaan kuuluu se, että 
ihmiset ovat inkarnaation todistajia. Jee-
suksen seuraajat saivat nähdä hänen kirk-
kautensa. He ovat nähneet Jumalan Pojan 
keskuudessaan. Yksi avainlauseista on en-
simmäisen luvun jakeessa 14.

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskel-
lämme. Me saimme katsella hänen kirkka-
uttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Po-
jalle antaa.” (Joh. 1:14)

Johanneksen kuvaama kirkkaus on en-
sinnäkin tärkeä piirre kohdassa. Vanhassa 
testamentissa Jumalan keskeisen lupauk-
sen yhteydessä Herra sanoo Moosekselle: 
”Minä annan kirkkauteni kulkea sinun 
ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen 
Jahve” 2. Moos. 33:19). Kirkkaus on Ju-
malan itsensä ilmaisemisen tunnusmerk-
ki. Koko Vanhan testamentin kansa sai 
tietää, että Herra (Jahve) on kirkkaudessa 
asuva Jumala.

Jumalan temppeli maan päällä
Timo Eskola
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ilmestysmajasta eli pyhäkköteltasta. Jo-
hannes tarkoittaa, että Jeesus itse on Ju-
malan temppeli, joka on tullut maan pääl-
le. Hän on se ilmestysmaja, jonka kautta 
ihmiset voivat olla yhteydessä Jumalaan.

Sama sana löytyy Hesekielin kirjas-
ta. Kun Hesekiel näki näyn pelastuksen 
temppelistä, hän kirjoitti taivaallisen ää-
nen kertoneen hänelle: ”Ihminen, tämä 
on minun valtaistuimeni sija ja koroke 
minun jalkojeni alla. Täällä minä olen 
asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti.” 
(Hes. 43:7). Kreikankielisessä Vanhassa 
testamentissa sanotaan siis aivan samalla 
tavalla, ”asun ilmestysmajassa” (tai ”tulen 
temppeliksi” teidän keskellenne).

Mihin temppeliä tarvitaan?

Tämän jälkeen ajatukset Jeesuksesta it-
sestään temppelinä ja hänen seurakun-
nastaan temppelinä toistuvat usein Jo-
hanneksen evankeliumissa. Ensinnäkin 
temppeli on Jumalan herruuden keskus. 
Vain siellä kansa voi kohdata Herransa. 
Sen lisäksi Pyhä Henki asuu temppelissä. 
Nämä molemmat piirteet liitettiin Jee-
sukseen. Joulun sanoma, Jumalan Pojan 
lihaksi tulo, merkitsee sitä, että kaikkien 
kriisien jälkeen Jumala asuu jälleen kan-

sansa keskuudessa ja hän on kohdattavissa 
– Jeesuksessa.

Seurakunta eli Jeesuksen seuraajien 
joukko on sekin temppeli. Se on nimit-
täin käsin tekemätön temppeli, Messiaan 
itsensä rakentama pelastuksen huone. 
Myös tässä temppelissä Pyhä Henki asuu.  
Siksi seurakunta on pelastuksen paikka. 

Joulun sanoma tarkoittaa Johanneksen 
mukaan siten sitä, että käsitys Jerusalemin 
temppelistä muuttuu. Jumalaa ei voi koh-
data vanhassa temppelissä, eikä hän aio 
uudistaa vanhaa liittoa. Sen sijaan Jeesus 
tekee uuden liiton (omassa veressään, ku-
ten ehtoollisella sitten käy ilmi) ja alkaa 
rakentaa omaa temppeliään. Juuri siksi 
Johannes liittää kertomuksen Jeesuksen 
mielenosoituksesta temppelissä jo evan-
keliumin alkuun. Jeesuksen temppeli ja 
Jerusalemin temppeli ovat toistensa vas-
takohtia.

Johanneksen jouluevankeliumilla on 
suuri viesti kerrottavanaan. Jeesuksesta on 
tullut Jumalan ruumiillinen temppeli mei-
dän keskellemme. Hänen persoonansa on 
se paikka, jossa Jumalan pyhä läsnäolo on 
tullut todelliseksi. Siksi Jumala kohdataan 
tässä Jumalan Pojassa, joka tuo pelastuk-
sen. Ja juuri siksi hänet kohdataan tällä 
tavalla nimenomaan jouluna.
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HENKILÖKOHTAISESTI
Ilmari Karimies: Armolahjana papereiden 
kirjoittaminen
Teksti ja kuva: Ville Kettunen

Ilmari Karimies, 35, on Suomen kirkon pappi ja teologian lisensiaatti, joka 
tekee tohtorinväitöstä Lutherista. Hän on tällä hetkellä Suomen teologisen 
instituutin apurahatutkija.

Ilmari on syntynyt Helsingin Alppilas-
sa, mutta asui Hämeenlinnan lähellä 
Hattulassa 6-vuotiaasta lukion lop-

puun kunnes palasi juurilleen. Sen jälkeen 
elämä on kulunut Helsingissä. Ilmarin 
hengellinen koti oli Hattulan seurakunta, 
jossa hän toimi 4 vuotta isosena tultuaan 
rippikoulun jälkeisenä syksynä uskoon.

– ”Paavo Ruotsalaisen elämänkerta, 
mistä tehtiin koulussa esitelmä, vaikutti 
heräämiseen. Kalliit Hunajapisarat oli ai-
ka olennainen kirja, joka avasi uskonvan-
hurskauden.”

– ”Olen ollut tällainen nörtti ja asia-
suuntautunut tyyppi. Tietokoneet kiin-
nostivat, olin lukenut paljon scifi- ja fanta-
siakirjoja, olin hyvä koulussa. Seurakun-
nan nuorisopastori oli aika filosofisesti 
suuntautunut, ja hän kysyi joskus, olenko 
miettinyt teologian opintoja. Toinen seu-
rakunnan pappi neuvoi aikoinaan STI:lle.”

Ilmari piti opinnoista ja arvosanat oli-
vat hyviä. Pääaine on ekumeniikka, mutta 
hän kokee olevansa ensi sijassa systemaat-
tinen teologi. Sen valitseminen oli itses-
tään selvää, mutta hän mietti dogmatii-
kan ja ekumeniikan välillä. Pinnalla ollut 

Mannermaan Luther-tutkimus ratkaisi.
– ”Valitsin pääaineen, kun tiesin, että 

haluan tehdä gradun Lutherista. Tradi-
tiona on ollut, että Luther-tutkimusta on 
tehty ekumeniassa.”

Maisteri Karimies haki pappisvihki-
mystä, mutta epäili viransaantia Helsin-
gistä. Yllättäen hänet valittiin Malmille 
vuonna 2005, vaikka hakijoita oli 50. Ilma-
ri uskoo, että asiaan vaikutti muun muassa 
hyvät paperit ja Etsijä-lehteen tehdyt kir-
joitukset patristisesta teologiasta, Augusti-
nuksesta, kirkkoisistä ja spiritualiteetista.

– ”Olin puolitoista vuotta Pukinmäes-
sä. Se oli pieni seurakuntakoti, jossa vie-
tettiin messua joka viikko paitsi kesällä. 
Pieni jumalanpalvelusyhteisö, 10–20 kä-
vijää. Se oli hyvä paikka harjoitella papin 
työtä. Koko ajan oli läheisesti läsnä hen-
gellinen ulottuvuus. Pidin myös toimi-
tuksista. Työmäärä toisaalta oli hirvittävä, 
varsinkin kesällä ja adventtiaikana.”

– ”Näkyni on, että Kristuksen evanke-
liumilla tavoitettaisiin mahdollisimman 
monia ja että heissä syntyisi pelastava us-
ko. Haluan korostaa sitä, että kirkko on 
hengellinen yhteisö. Se ei ole moraaliopet-
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taja tai maallisen yhteiskunnan jatke. Me 
puhumme Jumalasta, Kristuksesta ja siitä, 
että hengelliset asiat ovat todellisia. Otam-
me vakavasti lähetyskäskyn, jonka Jeesus 
on antanut. Haasteena on, miten teemme 
sen tässä ajassa.”

Näistä tehtävistä pastori Karimies sai 
vuonna 2006 kutsun Helsingin piispa Ee-
ro Huovisen teologiseksi sihteeriksi.

 – ”Olin hyvin otettu, ja se oli kiinnos-
tava tehtävä. Huovinen oli aktiivinen sekä 
kirkon sisäisissä että ekumeenisissa toimi-
elimissä. Tein mm. ekumeenisten asiakir-
jojen valmistelutyötä.  Jos Eerolla oli jokin 
esitelmä, hän luetutti ne minulla ja pyysi 
palautetta, ja sitten keskusteltiin. Oli myös 
kirjeenvaihtoa ja muuta sellaista. Vähän 
kuin professori–assistentti -suhde.”

– ”Jos ajattelen omaa roolia, niin se 
on teologisen asiantuntijan homma. En 
tiedä, olisinko tyyppi, joka kannattaisi 
pistää kaikissa asioissa eturiviin. Mutta 
jos on sellainen armolahja kuin paperien 
kirjoittaminen, niin sellaisellekin on ollut 
tarvetta.”

Ilmari sai jatko-opinto-oikeuden 2005, 
mutta kirkon työn ohella hän ehti tehdä 
vain jotain tenttejä. Vuoden 2008 alussa Il-
mari sai tohtorikoulutettavan paikan Val-
takunnallisesta teologian tutkijakoulusta 
ja sen jälkeen Simo Knuutilan johtamasta 
Filosofisen psykologian huippuyksiköstä. 
Nyt hän viimeistelee apurahoilla väitöstä.

– ”Vitsailimme opiskelijoina kaverei-
den kanssa tiedekunnan käytävillä, että 
joskus vielä istumme tuolla ovien taka-
na, jossa luki tutkijoiden nimiä. Olimme 
vähän nörttejä, hienommin sanottuna 
intellektuelleja. Tykkäsimme opintojen si-
sällöstä ja luimme kaikkia kirjoja innois-
samme. Jatko-opinnot tuntuivat siis luon-
nolliselta päätökseltä.”

– ”Kaikissa haluan pitää hengellisen 
perspektiivin. En halua tutkia aihetta, jol-

la ei näytä olevan yhteyttä kirkon uskoon 
ja hengelliseen elämään.”

Ilmarilla on myös harrastuksia, jos ai-
kaa riittää.

– ”Tietotekniikka, scifi- ja fantasiaelo-
kuvat, tietokonepelit sekä kirjallisuus ovat 
olleet lapsuudesta asti mukana. Elokuvia-
kin tulee harrastettua. Menen kyllä uuden 
Hobitin katsomaan. Olen ollut myös mu-
kana Hämäläis-Osakunnassa, mm. tans-
sikerhossa puolitoista vuotta. Yliopiston 
perinteet ovat alkaneet kiinnostaa.”

Jesajan kutsumusnäky (Jes. 6:1–13) on 
ollut Ilmarille aina hengellisesti tärkeä. 
Psalmit ovat tulleet läheisiksi Lutherin 
psalmikommentaareja lukiessa. Niiden 
hengellinen lukutapa on ollut mielenkiin-
toista oppia: Niitä luetaan Kristuksen, kir-
kon, tai kristityn sielun rukouksina. Tär-
keitä ovat myös Johanneksen evankeliumi 
ja Heprealaiskirje.

Teologisia suosikkikirjoja on myös. 
– ”Kalliit hunajapisarat on yksi. Aika 

paljon olen lukenut spiritualiteettiin liit-
tyviä tekstejä, joita voisi myös kutsua har-
tauskirjoiksi. Augustinuksen Tunnustuk-
set on tärkeä. Luin sen lukiossa, ja se teki 
ison vaikutuksen käsitykseeni filosofian ja 
teologian suhteesta. Sitten Lutherin Kris-
tityn vapaudesta. Ja Johannes Siinailaisen 
Portaat, ylipäänsä erämaaisien neuvonta-
perinne, missä puhutaan hyveistä ja pa-
heista. Se on sydäntä lähellä.”
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Opiskeluaikana pohdimme opis-
kelijatovereiden kanssa visaista 
teologista kysymystä. Miten käy 

sellaisen, joka kolmanneksi viimeisellä 
hengenvedollaan tekee jotain väärää, toi-
seksi viimeisellään pyytää sitä anteeksi ja 
viimeisenä ajatuksenaan ajattelee, miten 
hyvä oli, kun pyysi anteeksi. Pääseekö hän 
taivaaseen? Päädyimme siihen, ettei Juma-
lan armo voi olla kuin pallopeli, jossa pal-
lo on minulla, kun olen pyytänyt anteeksi, 
ja kun lankean, menetän pallon, kunnes 
taas saan sen katuessani. Ja kun musiikki 
päättyy, katsotaan kenellä pallo on ja ke-
nellä ei, kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. 
Jos Jumalan armo olisi sellaista, miten us-
kaltaisin elää?

Paavali kirjoittaa Jumalan armosta roo-
malaisille: ”Kristus on avannut meille pää-
syn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysym-
me” (Room. 5:2). Siunattu inessiivi: ”jos-
sa”. Armo on sellaista, jossa me olemme, 
ei jotain sellaista, joka meillä välillä on ja 
välillä ei.  Armo ympäröi meidät joka puo-
lelta kuin seinät ja katto, ja tässä armossa 
ollessamme me välillä lankeamme ja pyy-
dämme taas anteeksi ja nousemme. Ar-
mossa me uskomme Jeesukseen ja samal-
la tuskailemme epäuskoamme. Armossa 
me rukoilemme ja ylistämme Jumalaa ja 
pyydämme häneltä apua heikkouteemme. 
Armossa me olemme yhtä aikaa syntisiä ja 
vanhurskaita, ja koko ajan Jumalan silmis-
sä armahdettuja, hänen rakkaita lapsiaan.

Tähän armoon olemme päässeet kas-
teessa. Vanhoissa kirkoissa kastemalja on 
kirkon ovella merkkinä siitä, että kaste 
on ovi Kristuksen seurakuntaan Jumalan 

lasten joukkoon. Tässä armossa me py-
symme lujasti, kun annamme Jumalan 
Hengen hoitaa meitä sanalla ja ehtoollisen 
sakramentilla ja tarpeen tullen myös ripin 
ja synninpäästön lahjalla. 

Meitä varoitetaan Raamatussa myös 
vaarasta joutua pois armosta. On siis 
mahdollista, että joku armoon päässyt 
ajautuukin pois armosta sen ulkopuolel-
le. Armon ulkopuolella ei ole armollista 
taivaallista Isää vaan pyhä ja oikeuden-
mukainen Tuomari, joka tuomitsee pahat 
teot ankarasti. Sen tähden armon ulko-
puolella on kadotus. Jokaista armosta pois 
joutunutta kutsutaan kuitenkin takaisin 
armoon. Jeesus on portti, josta saa kulkea 
takaisin. Hän pesee synnit pois verellään 
ja toivottaa tuhlaajalapsen takaisin kotiin 
nauttimaan kaikesta, mitä Jumalan lapsil-
le ja perillisille kuuluu. 

Jumalan armo – pallopeli vai inessiivi? 
Ville Auvinen
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Talouden haasteita
STI:n toiminta on taloudellisesti riippu-
vainen työn ystävien tuesta. Vuonna 2013 
STI:n kokonaistuotot olivat 316 720 €, jos-
ta tukijäsenmaksut ja lahjoitukset olivat 
81 % (256 562 €). Iloitsemme ja olemme 
kiitollisia siitä, että tahdotte mahdollistaa 
sen työn, jota STI tekee teologian opiske-
lijoiden parissa. 

Tämän ja tulevien vuosien  taloudel-
linen tilanne näyttää haastavalta. Tänä 
vuonna olemme saaneet tukijäsenmaksu-
ja ja lahjoituksia syyskuun loppuun men-
nessä noin 19 000 euroa vähemmän kuin 
vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kuluvana 
vuotena olemme kuitenkin saaneet tes-
tamentteina noin 37 000 euroa, mikä on 
mahdollistanut välttämättömiä kaluste-
hankintoja sekä tutkijastipendien jakami-
sia, ja vuoden 2013 tilinpäätös tulee testa-
menttien ansiosta luultavasti olemaan po-
sitiivinen. Kertaluonteisten testamenttien 
varaan ei kuitenkaan voi talouden suun-
nittelua rakentaa. 

Tulevina vuosina talouttamme tulee 
rasittamaan uusi vuokrasopimus, joka tuli 
voimaan 1.12.2014. Uusi sopimus kasvat-
taa vuokramenojamme noin tuhannelle 
eurolla kuukaudessa. Kun lasketaan yh-
teen noin 20 000 eurolla vähentynyt kan-
natus ja noin 12 000 eurolla lisääntyneet 
menot, olemme tilanteessa, jossa tarvitsi-
simme noin 32 000 euroa  lisätuloja voi-
daksemme säilyttää toiminnan nykyisellä 
tasolla. Haluan jättää tämän haasteen esi-
rukouksiisi ja samalla kysyn, voisitko ker-
toa työstämme ystävillesi ja kutsua heitä 
mukaan tukijoukkoihin. 

Taloudellisen kannatuksen perustana 
on uskollisten tukijäsenten joukko, joka 
maksaa vuosittaisen 35 euron kannatus-
maksun ja monet paljon enemmänkin. 
Voit tukea STI:n työtä myös tekemällä 
testamentin tai kertalahjoituksen STI:n 
hyväksi.

   Ville Auvinen
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STI:n ilme uudistuu
STI täyttää kuluvan vuoden lopussa 27 vuot-
ta. STI:llä on koko toiminnan ajan ollut 
sama, hyväksi havaittu logo, jonka väri on 
tosin kerran vaihdettu sinisestä tumman-
punaiseksi. Uudistuksia on aika ajoin hyvä 
tehdä, vaikka monista varmaankin tuntuu, 
että vanha logo olisi palvellut vielä hyvin. 

Logon ja internetsivujen  uudistami-
seen kutsuttiin graafikko Hilkka Hyvä-
rinen Hipateos-toiminimestä. Monien 
vaiheiden kautta yllä oleva logo sai hyväk-
synnän työntekijöiden ja hallintoelinten 
jäsenten keskuudessa. Lati nan kieliset sa-
nat oratio • meditatio • tentatio tarkoittavat 
rukousta, mietiskelyä ja kamppailua. Nä-
mä Lutherin käyttämät termit ovat todel-
lisuutta niin teologian opiskelijoiden kuin 
muidenkin kristittyjen elämässä. Logoa 
käytetään myös paljon ilman näitä kolmea 
sanaa. STI-kirjainten yläpuolella oleva 
kaari ilmentää eteenpäin suuntautumista. 
STI haluaa olla edelläkävijä ja suunnan 
näyttäjä positiivisessa mielessä, ei vain ne-
gatiivisiin asioihin palautetta antava ”rak-
kikoira”, minkä maineen STI on joissakin 
yhteyksissä saanut.

Myös STI:n internetsivut ovat saamassa 
Hilkka Hyvärisen suunnitteleman uuden 
ilmeen. Sivujen teknistä puolta on toteut-
tanut vapaaehtoistyönä Jokke Sell. Sivu-

jen väritys lähtee logon turkoosista.Varsi-
naisten sivujen taustalla on kuva avoimes-
ta kirjasta. Yli 20 000 niteen kirjasto onkin 
luentojen ohella olennainen osa STI:n toi-
mintaa, mitä kirjatausta ilmentää.

STI:n nettisivuilla ovat viime kevätkau-
desta alkaen lähes kaikki luennot videoi-
tuina. STI:ssä pidetyistä luennoista on 
myös vuodesta 1995 lähtien kertynyt sa-
tojen luentomonisteiden arkisto. Luentoja 
voi etsiä kohdasta Materiaaleja → Luen-
not luennoitsijan nimen tai aiheen perus-
teella.  Bibloksen alta löytyy suuri määrä 
raamatunopetusmateriaalia. Kirjaston ha-
kutietokannasta voi etsiä kirjan tai kirjoit-
tajan nimen perusteella, löytyykö STI:n 
kirjastosta jokin tietty kirja.   Kirjastoa 
voivat käyttää muutkin kuin opiskelijat. 
Nettisivujen valikosta Toimintaa löytyy 
lukukauden ohjelma ja kalenteri.

    Kirsi Sell
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OPISKELIJAN SUUSTA
”Jumala tavallisuudessa”
Opiskelijan – niin kuin useimpien muidenkin 
ihmisten – arki on usein hyvin tavallista. 
Aamulla hänenkin on herättävä herätyskellon 
soittoon. Opiskelua rytmittää jokapäiväinen 
vatsantäyttö yliopiston ruokalassa. Muiden 
ihmisten tavoin myös opiskelija tarvitsee 

virkistystä harrastuksista. Illalla opiskelijankin täytyy mennä nukkumaan. 
Opiskelijan arki on täynnä rutiineja ja tavallisuutta. 

Oma arkeni koostuu tällä hetkellä Jesajan kirjan 53. luvun lähiluvusta ja 
analyysistä gradutyötä varten. STI:n tarjoama työpiste on hieno mahdollisuus. 
Kirjat voi päivän päätteeksi jättää niille sijoilleen. Keskustelut muiden 
opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa piristävät päivää. 

Tässä vaiheessa vuotta alkaa monen opiskelijankin mieli täyttyä joulun
odotuksella. Odotamme notkuvia herkkupöytiä, joulusaunaa, joulukirkossa 
käyntiä ja juhlan yleistä ”tunnelmaa”. Kaipauksemme on kohti vuoden 
kohokohtaa – kohti suuren odotuksen täyttymistä. Emme normaalisti yhdistä 
joulua millään tavoin arkeen tai tavallisuuteen. 

Vaikka Kristuksen syntymäjuhla todellakin on juhlinnan arvoinen asia, on 
joulun ytimessä kuitenkin sanoma, joka koskettaa syvästi myös arkeamme. 
Jouluna ihmettelemme sitä, kuinka Jumala tulee ihmiseksi. Miten on 
mahdollista, että Kaikkivaltias valitsee kuninkaallisen loiston sijasta 
seimen arkisuuden? Miten on mahdollista, että kaiken Luoja tarvitsee äidin 
huolenpitoa? 

Lopulta koko Jeesuksen elämä on täynnä tavallisuuksien pyhittämistä. 
Tullessaan kastetuksi Jordanilla Jeesus tekee aivan tavallisesta vedestä 
pelastuksen välikappaleen. Kiirastorstaiiltana tavallinen leipä ja viini 
pyhitetään kuolemattomuuden lääkkeeksi. Pitkäperjantaina verinen 
mies tekee aivan tavallisesta roomalaisten kidutusvälineestä paikan, jossa 
Jumalan ja ihmisen suhde entisöidään ja korjataan täydellisesti. Noustuaan 
pääsiäisaamuna kuolleista Vapahtajamme pyhittää jopa haudan pimeyden 
autuaallisen ylösnousemuksen odotushuoneeksi.

      Pietari Viippola, teol. yo
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle. 

“Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan 
ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14)
Tässä on profeetallinen ilmoitus Vapahtajamme syntymästä koko maailmalle. 
Profetia paljasti sen, millainen Vapahtaja oli tulossa: Immanuel, Jumala meidän 
kanssamme. 

Jeesus itse viittasi nimenomaan Immanuel-nimeensä antaessaan omilleen lähe-
tystehtävän ja luvatessaan olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun 
asti (Matt. 28:18–20). Immanuel-nimi on ollut lähetystyöntekijöiden rohkaisuna 
jo parin tuhannen vuoden ajan. Minulle tämä on merkinnyt ratkaisevan paljon 
Herran työssä jaksamisen kannalta ja varsinkin silloin, kun on tullut lunta tu-
paan eikä työn hedelmillä voi kehua.

Immanuel-nimessä saamme uskalluksen ja levollisen rohkeuden. Kristuksen 
kirkko maailmassa elää ja toimii tämän lupausnimen varassa. Ilman Jeesuksen 
läsnäoloa emme voi mitään tehdä, mutta Hänen kanssaan, jolla on kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä, saamme osallistua maailman suurimpaan ja tärkeim-
pään tehtävään: julistaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa kaikille kansoille. 
Tämä on etuoikeutemme ja kiitosaiheemme.

Rakas ystäväni, pyydä saada 
omistaa jouluinen Imma-
nuel-nimen lupaus puhdis-
tukseksi kaikesta synnistä ja 
rohkaisuksi toimimaan Hä-
nen valtakunnassaan, Juma-
lan rauha ja ilo sydämessäsi. 

Pekka Huhtinen
Sleyn lähetysjohtaja
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Vaarallinen Raamattu – Teologiset opintopäivät 2.–4.1.2015
Modernit myytit, liberaali raamatuntutkimus ja yleinen uskonnonvastaisuus käyvät kukin 
omaa sotaansa pyhää kirjaa vastaan. Myös kirkossa kyseenalaistetaan Raamatun merkitys. 

Aikamme johtaviin eksegeetteihin lukeutuva kanadalainen professori Craig Evans purkaa 
luennoissaan moderneja myyttejä Raamatusta. Pohdimme myös miksi vanhan kristikunnan 
lähetystyö romahtaa? Joutuvatko perinteisesti uskovat kristityt lainsuojattomiksi kirkossa? 
Mitä oikeuksia uskonnonvapaus tarjoaa? 

Mukana mm. piispa Aarre Kuukauppi, piispa Olavi Rimpiläinen, kenttäpiispa Pekka Särkiö, 
dos. Timo Junkkaala ja dos. Timo Eskola. 

llmoittautuminen 19.12. mennessä www.sro.fi/raamattuopisto  
tai p. 09 5123 910, info@sro.fi.

Tilaukset ja lukuoppaiden hinnat 2015:
Hetkinen Raamatun lukemiseen (4 nroa/vuosi)
27 € vuositilaus, 24 € kestotilaus
Liftari matkalla Raamattuun (3 nroa/vuosi)
21 € vuositilaus, 20 € kestotilaus
Tilaukset p. 045 1223 664  ma, ti, to klo 10–15  
tilaukset@rll.fi tai www.rll.fi 
Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto ry (RLL)

www.rll.fi  -  www.liftari.fi

Iloa ja valoa Raamatusta
Tilaa itsellesi tai lahjaksi raamatunlukuopas, joka 
sisältää päivittäisen lukuohjelman ja lyhyet selitys-
tekstit, Hetkinen aikuisille tai Liftari nuorille. 

Innosta myös lapset vanhempiensa kanssa 
yhteiselle Raamatun lukemisen matkalle, 
www.raamattumaraton.fi. 
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VIERAILUT
Ville Auvinen
Iltamessut Pyhän Sydämen kappelissa, 
Helsingin Kalliossa parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 18.30 (16.12., 13.1. jne.)
17.12.  Helsinki, Evankeliset Opiskelijat
 11.1. Filia-messu, Helsinki

Timo Eskola
2.–4.1. Teologiset opintopäivät, Kauniainen

Joulu–
tammikuun 
aukioloajat

8. –19.12.  klo 9–16
22.12.–5.1. kiinni
7.–9.1.  klo 9–16
12.1. alk.  klo 9–19

Siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja 

armorikasta uutta vuotta 



Hallituksen puheenjohtaja 
lähetysjohtaja Mika Tuovinen 

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

Talous vapaaehtoisen kannatuksen varassa.
Vuositukijäsenmaksu 35 euroa (opiskelijat 10 
euroa, yhteisöt 100 euroa). Ottaa vastaan kirja-
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. 

Rahankeräyslupa 2020/2013/1760
Poliisihallituksen arpajaishallinto on myöntä-
nyt STI:lle 6.7.2013 luvan koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta 7.6.2013–
31.12.2014 järjestettävälle rahankeräykselle. Varat 
käytetään teologiseen ja pastoraaliseen 
koulutukseen, julistus- ja julkaisutoimintaan sekä 
kirjastopalvelujen ylläpitämiseen.
Taitto  Kirsi Sell
Painopaikka  Kirjapaino Hermes Oy
ISSN-L 2243-0733, ISSN 2243-0733 (painettu)
ISSN 2243-0741 (verkkojulkaisu)

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 

Pankkitilit  
Danske Bank:
FI74 8000 1100 5642 45, BIC: DABAFIHH
Nordea:
FI66 1555 3000 1169 14, BIC: NDEAFIHH
Työntekijät
pääsihteeri Ville Auvinen (044 045 6778)
tutkija Timo Eskola (koti 019 722 702)
sihteeri Kirsi Sell
Aukiolo:  lukukausien aikana  klo 9–19
Teologinen tutkimus- ja koulutuskeskus. 
Luentotoimintaa, kirjasto ja lukusali sekä 
seurakuntavierailuja

Julkaisee IUSTITIA-nimistä teologista 
aikakauskirjaa. Tiedotuslehti KULMAKIVI 
lähetetään tukijäsenille kuusi kertaa vuodessa.

MAKUPALA 
STI:n arkistojen aarteista

O autuaallista Ewankeliumia, joka ei saarnaa meidän pysymättömistä töis-
tämme, waan Jumalan ijankaikkisesta Pojasta, autuutemme järkähtämät-
tömästä perustuksesta, että hän on meidän Wapahtajamme, ja Herramme, 
mitä hän on tehnyt ja kärsinyt, että hän on ylösnousnut, ja sen kautta meille 
täydellisen wanhurskauden ja autuuden ansainnut.

Se Ijankaikkinen Ewankeliumi, kaikkein katuwaisten ja uskowaisten Ju-
malan lasten autuudesta Kristuksesta Jesuksesta . . .  Ensin kirjoittanut M. 
F. B. H. Sitte saksasta ruotsiksi ja siitä suomeksi käätty. Helsingissä, 1866. 
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