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Missä on kirkkoni?

Viimeaikaiset myllerrykset Suomen 
evankelisluterilaisessa kirkossa ovat 
saaneet monet pohtimaan omaa 

suhdettaan kirkkoon. Vielä vähän aikaa sit-
ten kyseltiin, onko oikein erota kirkosta. Nyt 
kysymys on muuttumassa tai jo muuttunut 
muotoon: ”Onko oikein enää pysyä kirkon 
jäsenenä?” Jotkut ovat tehneet radikaalin 
ratkaisun ja eronneet Suomen ev.lut. kirkon 
jäsenyydestä. Osa eronneista on liittynyt jo-
honkin toiseen kirkkoon, toiset taas jääneet 
ilman virallista yhteyttä mihinkään kirk-
koon. Suurin osa niistä, jotka ovat olleet tyy-
tymättömiä kirkkomme viime aikojen linja-
uksiin, ovat kuitenkin jääneet sen jäseniksi. 
Jotkut ovat tehneet niin perinnesyistä. Toi-
set taas siksi, että tahtovat ja uskovat voivan-
sa vielä vaikuttaa kirkon sisällä kirkon par-
haaksi.  Jotkut pysyvät kirkon jäseninä siksi, 
ettei ole mitään muutakaan kirkkoa, johon 
voisi liittyä, jotkut taas siksi, että ajattelevat 
Suomen ev.lut. kirkon kuitenkin virallisesti 
yhä olevan oikea, Raamattuun ja sen mukai-
seen tunnustukseen pitäytyvä kirkko, vaik-
ka sen korkeatkin viranhaltijat antavat Raa-
mattua vastaan sotivia lausuntoja. Joka tapa-
uksessa perinteinen kansankirkko rapautuu 

kovaa vauhtia Suomessa. Kysymys siitä, 
mikä ja missä on minun kirkkoni, tulee 
tulevaisuudessa ajankohtaiseksi yhä use-
ammalle. 

Luterilainen tunnustus määrittelee 
kirkon seuraavasti: ”Kirkko on pyhi-
en yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti 
julistetaan ja sakramentit oikein toi-
mitetaan” (CA VII). Ja edelleen näin: 
”Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan 
kiitos, mitä kirkko on: sen muodosta-
vat pyhät uskovaiset ja ’ne karitsat, jotka 
kuulevat paimenensa äänen’” (Schmal-
kaldenin opinkohdat III/12). Näiden 
määritelmien mukaan kirkko on kris-
tittyjen joukko, ja siinä keskeistä on ko-
koontuminen Jumalan sanaa kuulemaan 
ja sakramenttien hoidettavaksi. Kirkko ei 
siis niinkään tule konkreettiseksi kirkon 
jäsenkortistossa vaan seurakunnassa, 
joka kokoontuu jumalanpalvelukseen. 
Todellinen kirkon jäsenyys ei ole kirkol-
lisveron maksamista vaan osallistumis-
ta Jumalan kansan juhlaan. Suomessa 
on paljon sellaisia, jotka ovat virallisia 
mutta eivät todellisia kirkon jäseniä. Pal-
jon tärkeämpää on olla todellinen jäsen 
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vaikkei olisikaan virallinen. Siksi olennai-
sempaa kuin miettiä virallista kirkkoon 
kuulumista tai kuulumattomuutta on et-
siä jumalanpalvelusyhteisö, jossa saa olla 
Jumalan sanan ja sakramenttien hoidossa, 
ja pysyä siinä, on se sitten Suomen ev.lut. 
kirkon paikallisseurakunnassa, jossain 
kirkollisessa järjestössä tai kirkon viralli-
sen rakenteen ulkopuolella. 

Luther määritteli kirjassaan ”Kirkol-
liskokouksista ja kirkosta” oikean kirkon 
seitsemän tuntomerkkiä. Lutherin mu-
kaan ne ovat ensinnäkin Jumalan pyhä 
sana, joka ”toisilla on aivan puhtaana, 
toisilla ei aivan puhtaana.” Toinen tun-
tomerkki on pyhän kasteen sakramentti, 
joka ”oikein opetetaan, uskotaan ja nau-
titaan Kristuksen säädöksen mukaan”. 
Kolmas on pyhän alttarin sakramentti eli 
ehtoollinen, joka uskotaan ja nautitaan 
Kristuksen säädöksen mukaisesti. Neljän-
neksi Jumalan kansa tunnetaan julkisesta 
avainten vallasta, johon kuuluu sekä valta 
sitoa katumaton synteihinsä eli kirkko-
kurin käyttö että myös rippi eli synnin-
päästön julistaminen syntejään katuvalle. 

Viides kirkon ulkonainen tuntomerkki on 
Lutherin mukaan kirkon virka, jonka teh-
tävä on julistaa Jumalan sanaa, toimittaa 
sakramentteja ja käyttää avainten valtaa.  
Kuudes tuntomerkki on seurakunnan ru-
kous eli Jumalan julkinen kiittäminen 
ja ylistäminen. Seitsemäntenä merkkinä 
Luther mainitsee pyhän ristin pyhyyden 
eli uskon tähden koituvan kärsimyksen 
kantamisen. Lueteltuaan kirkon seitse-
män tuntomerkkiä Luther toteaa: ”Nyt 
tiedämme siis varmasti, mitä, missä ja mi-
kä pyhä, kristillinen kirkko on.” 

Julkisessa keskustelussa kuulee sekä 
kehotuksia lähteä pois Suomen. ev.lut. kir-
kon jäsenyydestä että yhtä vakavia keho-
tuksia jäädä kirkkoon rakentamaan sitä. 
Minä en kehota ketään eroamaan, mutta 
en kehota myöskään olemaan eroamatta. 
Molemmille ratkaisuille on olemassa pe-
rustelunsa, ja jokainen tekee oman pää-
töksensä Jumalan edessä oman harkintan-
sa mukaan. Sen sijaan rohkaisen etsimään 
sellaisen seurakuntayhteyden ja jumalan-
palvelusyhteisön, jossa kirkon tuntomer-
kit toteutuvat.

Kuva: Rolf Wiiala
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Onko oikea kristinusko kadonnut?
Evansin ja Ehrmanin kiista Raamatusta

Timo Eskola

Perusta-lehden teologisilla opinto-
päivillä tammikuussa professori 
Craig A. Evans valotti kuulijoille 

Yhdysvalloissa käytävää kiistaa Raama-
tusta ja teologiasta. Evans on tullut kuului-
saksi esimerkiksi siitä, että hän on käynyt 
lukuisia julkisia debatteja kohua herättä-
neen tutkijan Bart Ehrmanin kanssa niin 
televisiossa kuin luentosaleissa. Ehrman 
esittää kirjoissaan, että meillä ei ole enää 
oikeata kuvaa kristinuskon alkuvaiheista. 
Hän väittää tekstien olevan vääristelty-
jä ja todellisen historian näyttävän aivan 
muulta kuin läntisen kristikunnan oppi 
antaisi ymmärtää.

Yhdysvaltain debatit

Ehrman lienee Yhdysvalloissa tällä het-
kellä nimekkäin niistä tutkijoista, joiden 
ympärille raamattukeskustelu kiertyy. 
Hänen provosoivat kirjansa hyökkäävät, 
eivät vain Raamatun tekstejä, vaan myös 
kristinuskon sisältöä ja sanomaa vastaan. 
Ehrman tunnetaan myös Suomessa, sillä 
ainakin yksi hänen kirjoistaan on tentti-
kirjana teologisessa tiedekunnassa Hel-
singissä. 

Kuuluisimmassa teoksessaan Lost 
Christianities Ehrman esittää väitteen, et-
tä kristinuskon alkuvaihe oli täynnä kes-
kenään kilpailevia ryhmiä, joista jokainen 
kuvitteli olevansa oikeaoppinen.  Tästä ni-
mi Kadonneet kristinuskot. Hän ei puhu 

edes yhdestä kristinuskosta, vaan käyttää 
monikkoa ”kristinuskot”. Hän olettaa, että 
kristinuskon muotoja oli suuri määrä, ja 
niistä vain yksi lopulta jäi elämään. Ny-
kyisellä kristinuskon muodolla, olipa se 
katolinen tai protestanttinen, ei siten ole 
erityistä perustetta opilleen, koska se on 
vain yksi ilmentymä Ehrmanin kuvittele-
masta suuresta massasta. 

Ehrmanin mukaan länsimainen kris-
tinusko on pelkkä voittajan uskonto. Eri-
tyistä siinä on ainoastaan se, että tämän 
suunnan oppien kannattajat voittivat 
menneisyyden valtapelin. Ajatus ei tieten-
kään ole teologian historiassa uusi. Ehr-
man lämmittää vanhoja teesejä kristinus-
kosta väkivaltaisen ideologisen kamppai-
lun tuotteena. Uutta on vain se, että hän 
yrittää perustella väitteensä antiikin teks-
teillä. 

Evansin tasapainoinen vastaus

Jo teologisten opintopäivien luennoissaan 
Evans antoi esimakua siitä, miten asialli-
nen tutkimus osoittaa Ehrmanin ja mui-
den hänen laillaan ajattelevien tutkijoiden 
näkemykset kyseenalaisiksi. Evans on 
etenkin vanhojen käsikirjoitusten asian-
tuntija. Hän on tutkinut pikkutarkasti 
niin Tuomaan evankeliumin kuin monet 
”alkuperäisiksi” nimitetyt apokryfiset (sa-
laiset) evankeliumit. Yksinkertaisten esi-
merkkien avulla Evans osoittaa, että usein 
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sata vuotta Uuden testamentin 
evankeliumien jälkeen syntyneet 
muut kirjoitukset eivät voi todel-
lisesti kilpailla aitojen evanke-
liumien kanssa. 

Myöhemmät tekstit ja etenkin 
evankeliumit ovat pienten ryh-
mien kirjoittamia tendenssikirjo-
ja. Ne heijastavat kunkin ajan ja 
ryhmän omia näkemyksiä. Jois-
sain teksteissä halutaan keksiä 
tarkempia kertomuksia Jeesuk-
sen lapsuudesta, koska Raamatun 
teksti ei tunnu kertovan siitä tar-
peeksi. Toisaalta gnostilaisuuden 
kehityttyä kristinuskosta alettiin 
tehdä mysteeriuskontoa. Silloin 
Jeesuksesta haluttiin tehdä uuden 
uskonnon takuumies.

Evansin vastaukset ovat olleet 
tieteellisesti tarkkoja ja asiaa va-
laisevia. Niitä voi seurata myös 
hänen kirjastaan Jeesus-huijaus 
paljastuu (Perussanoma), jo-
ka julkaistiin hänen vierailunsa 
yhteydessä. Tässä kirjassa hän 
– luentojensa tapaan – osoittaa 
lukuisten esimerkkien avulla, 
että Ehrman kulkee tieteen har-
hapoluilla. Uuden testamentin 
tekstit ovat historiallisesti erittäin 
luotettavia. Lisäksi evankeliumit 
eroavat kuin yö ja päivä myö-
hemmistä apokryfisistä evanke-
liumeista. Historioitsijan näkö-
kulmasta Raamatulle ei ole ole-
massa todellista kilpailijaa. 

Aitoutta hakemassa

Oliko kristinuskon ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä siis monia 
erilaisia ryhmiä, jotka opettivat 

aivan eri tavalla Jeesuksesta? Eipä tietenkään. 
Kristillisiksi seurakunniksi kutsuttiin vain niitä 
Kristuksen evankeliumia julistavia ryhmiä, jotka 
opettivat sanomaa Jeesuksen ristinkuolemasta 
ja ylösnousemuksesta – jopa henkensä uhalla. 
Heillä oli yhtenäinen käsitys Jeesuksesta, hänen 
sanomastaan ja hänen työstään. Vuosikymmen-
ten myötä tämän uskon liepeille syntyi kyllä har-
haoppisia ryhmiä, mutta ne eivät edusta aitoa 
kristinuskoa. 

Evans osoittaa siten pätevällä tavalla, että 
Ehrmanin väitteet eivät perustu itse teksteihin 
tai historiaan. Ne on perusteltu lähinnä aatteel-
lisilla syillä. Yksi näistä aatteista on ideologinen. 
Väitteiden takana on vanha Harnackin teesi, jon-

Kuva: Petri  Vähäsarja
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ka mukaan alkuperäinen hurmoksellinen 
kristinusko olisi vähitellen jäykistynyt 
kirkollisen valtapelin seurauksena kato-
liseksi kirkoksi. Sen räikeä väite oli, että 
nykyinen kristinusko on pelkkä voittajan 
uskonto. Muut kristinuskon kuvitellut 
muodot olisi tämän näkemyksen mukaan 
kukistettu ja julistettu sen jälkeen harha-
opeiksi.

Raamattu ei kuitenkaan anna todisteita 
tästä. Siksi vastakkain ovat aatteet ja Raa-
mattu. Kirkko pitäytyy Raamatussa ja us-
koo, että sen todistus historiasta ja evanke-
liumin sisällöstä on tosi. Siksi perinteinen 
käsitys kristinuskon alkuperästä on his-
toriallisesti pätevä. Uudet teoriat joutuvat 
puolestaan esittämään lähteiden vastaisia 

väittämiä ja kuvitelmia siitä, että tekstien 
takana olisi tapahtunut jotain muuta. 

Näin ajaudutaan monien nykykiistojen 
kohdalla samanlaiseen asetelmaan, jota 
populaari romaani Da Vinci -koodi syn-
nytti kymmenisen vuotta sitten. Salaliitto-
teoria pyrkii selittämään sen, että kirkol-
linen valtapeli olisi tukahduttanut aidon 
kristinuskon monenlaisia muotoja. 

Todellinen tieteellinen historiantutki-
mus, jota Evans harjoitaa sen parhaim-
massa muodossa, osoittaa tuollaiset väit-
teet kuitenkin pelkiksi salaliittoteorioiksi. 
Ne käyvät ehkä jonkin aikaa pseudo-tie-
teellisestä viihteestä, mutta Raamatun si-
sällön todellisen arvioimisen kriteereiksi 
niistä ei ole. 

Julkisessa keskustelussa on vuodenvaih-
teen kahta puolta käyty melko innokas-
ta, jopa tunteita herättävää keskustelua 
teologisen insituutin tuottamista kirjois-
ta. Syksyn mittaan todettiin ensinnäkin, 
että lähetystä käsittelevä Iustitia 29, Lä-
hetys globalisoituvassa maailmassa, on 
myyty melko nopeasti loppuun. Kirk-
komme sisällä käytävä keskustelu lähe-
tystyön sisällöstä ja tulevaisuudesta on 
perin ajankohtainen, ja Iustitian numero 
osui sopivasti ajan hermoon. Kirjaa on 
käytetty myös materiaalina alan semi-
naareissa.

Toinen keskustelua herättänyt teos 
on tutkija Timo Eskolan kirja Beyond 
Biblical Theology, joka käsittelee raama-
tuntulkinnan historiaa (suomeksi lyhy-
empänä versiona Tulkinnan kahleissa). 
Tutkimuksessa tarkastellaan varsin run-

saasti suomalaisen emeritusprofessori 
Heikki Räisäsen  tulkintaa ja sen kehit-
tymistä. Tosin nämä aiheet sijoitetaan 
paljon laajemman tulkintahistorian ke-
hyksiin. Syksyn lopulla jopa Räisänen 
itse osallistui keskusteluun, ja tämä de-
batti jatkuu tämän vuoden puolella alan 
keskeisen lehden, Teologisen Aikakaus-
kirjan sivuilla.

Keskustelun ytimessä on kiista Raa-
matun sosiologisesta tulkinnasta. Räi-
sänen on aihepiirin keskeisin edustaja 
koko Euroopassa. Puheenvuoroissa 
koetetaan selvittää, onko Räisänen hy-
lännyt Raamatun kokonaan Jumalan il-
moituksena ja lähtenyt selittämään sitä 
pelkän kulttuurihistorian keinoin.

STI:n tuottamat kirjat 
herättävät keskustelua
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OPISKELIJAN SUUSTA

Minä olen aina halunnut olla teologi. 
Kuulemma lapsena olin noussut jollekin 
korokkeelle julistaen, että ”Minusta tulee isona 
kirkon pappi!” Oli ollut kiinnostavaa nähdä, 
kun tuttu pappi lauloi liturgioita kirkon 
alttarilla valkoisessa kaavussa. Tällainen tekee 
lapseen suuren vaikutuksen, ja näin ollen 
uravalinta oli selvä jo silloin. Haave unohtui 
vuosiksi, kunnes se taas nousi pintaan rippikoulun jälkeen. Kesäteologimme 
oli niin mukava, että päätin alkaa hänen laillaan teologiksi. Aloin vakavasti 
harkita teologin uraa, joten lähes saman tien – 12 vuoden kuluttua – laitoin 
hakemuksen, ja tässä nyt ollaan.

Todella antoisaa on ollut ensimmäinen vuoteni teologisessa tiedekunnassa! 
Saatuani tiedon opiskelemaan pääsystä viime kesänä sain heti kuulla, 
että kannattaa ehdottomasti mennä STI:n luennoille, sillä ne antavat 
tukea opintoihin. Tämä tuli havaittua todeksi heti opintojen alettua. On 
mielestäni ihan mieletöntä, että opiskelijoille on tarjolla näin loistava 
tilaisuus tutustua erilaiseen näkökulmaan vastapainona yliopiston linjalle. 
Tämä kahden erilaisen maailman yhteiselo ei ole aina helppoa, mutta se on 
tukenut minua kutsumukseni pohdinnassa ja vahvistanut sitä.

Mitä hyvää STI on opiskeluihini siis tuonut? Luentojen lisäksi on 
pakko mainita päivähartaus ja -kahvi, jotka ovat, sinne ehtiessäni, 
päivän kohokohta. STI:n tiloissa on mahdollisuus myös opiskella, ja 
tätä mahdollisuutta pyrin hyödyntämään niin paljon kuin suinkin on 
mahdollista. Laaja kirjasto ei ole myöskään ollut turha! Kirsikkana kakun 
päällä mainitsen kaikki ne hienot ihmiset, joihin olen saanut tutustua! 
Heiltä olen saanut kuulla paljon mielenkiintoisia tarinoita ja neuvoja 
opintoihin liittyen.

Kaiken tämän keskellä voin olla vain kiitollinen siitä, että minut 
johdatettiin teologiseen, ja vaikka opiskelu ei olekaan aina helppoa, tukea 
on saatavilla. Kiitos Jeesus!

      Juho Simojoki, teol. yo
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STI järjestää toukokuussa opetusmat-
kan Sambiaan. Matkaan lähtee pää-
sihteeri Ville Auvisen lisäksi neljä 

teologian opiskelijaa. Sambiassa on tar-
koitus pitää Mufumbwen pikkukaupun-
gissa viikon mittainen seminaari LECA 
(Lutheran Evangelical Church of Africa)-
kirkon luoteisen rovastikunnan papeille ja 
evankelistoille. 

Sambia on Afrikassa eteläisellä pallon-
puoliskolla sijaitseva vähän yli kaksi ker-

taa Suomen kokoinen valtio, jossa on noin 
15 miljoonaa asukasta. Maa itsenäistyi 
vuonna 1964 Englannin siirtomaavallan 
alaisuudesta. Sambian historian tähden 
englanti on maan virallinen koulutus- ja 
virastokieli, autot ajavat tien vasenta kais-
taa ja lapsilla on kouluissa koulupuvut. 
Maassa on yli 70 eri heimoa, ja sen lisäksi 
runsaasti pakolaisia naapurimaista, mm. 
Angolasta ja Kongosta, joissa on ollut va-
kavia levottomuuksia.

STI:n opetusmatka Sambiaan
Teksti ja kuvat: Ville Auvinen

Katukauppa tuo 
elannon suurelle osalle 
kaupunkilaisista.
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Sambiaa maana leimaavat toisaalta 
upea Afrikan luonto, rajut sateet ja pis-
tävä auringonpaiste ja toisaalta suurkau-
punkien meteli, ruuhkaisuus ja likaisuus. 
Eurooppalaisen silmiin pistävät toisaalta 
syvä köyhyys ja elämän yksinkertaisuus, 
toisaalta ihmisten ystävällisyys ja kiireet-
tömyys. Aina on aikaa pysähtyä kysele-
mään toisen ja hänen perheensä vointia. 

Sambia on tilastollisesti kristitty maa. 
Noin 90% väestöstä kuluu johonkin kris-
tilliseen kirkkoon, joista suurimpia ovat 
roomalaiskatolinen kirkko, anglikaani-
kirkko sekä paikallinen United Church 
of Zambia. Kristillinen usko on siis laa-
jalle levinnyt, mutta ei vielä kovin syväl-
le juurtunut. Vanha taikausko ja esi-isien 
palvonta hallitsevat monia kirkkojen jäse-
niäkin. Kristillistä opetusta ja lähetystyötä 
tarvitaan. 

Kuorot ovat olennainen osa afrikkalaista jumalanpalvelusta.

Luterilaisia kirkkoja Sambiassa on 
kolme, ja ne ovat kaikki pieniä. Niiden 
yhteenlaskettu jäsenmäärä lienee noin 
20 000. Suomen luterilainen evankeliumi-
yhdistys (Sley) aloitti yhteistyön LECA-
kirkon kanssa 1980-luvun loppupuolella. 
Tärkeimpänä yhteistyön muotona on ollut 
pappien ja evankelistojen kouluttaminen. 
Viime vuosiin asti tämä tapahtui pääkau-
punki Lusakassa sijainneessa raamattu-
koulussa, mutta nyt raamattukoulun toi-
minta on loppunut ja opetus järjestetään 
opetusvierailujen muodossa. Tähän työ-
hön saamme nyt STI:n kanssa osallistua. 

Niin kuin aina lähetystyössä, niin täs-
säkin opetusmatkassa toteutuu varmasti 
molemminpuolinen jakaminen ja oppi-
minen. Me emme mene päiväntasaajan 
toiselle puolelle vain opettamaan ja anta-
maan vaan myös oppimaan ja saamaan. 
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HENKILÖKOHTAISESTI
Severi Laakso tahtoo olla välittämässä Jumalan 
rakkautta sanoin ja sävelin
Teksti: Martti Pyykönen, kuva: Tuomas Merilahti

Suomen teologisen instituutin kahvihuoneesta ja käytäviltä tuttu 26-vuotias 
Severi Laakso esittelee itsensä kolmen käsitteen kautta: teologi, muusikko ja 
elämän pohdiskelija. 

- Elämän pohdiskelu on se kaiken ydin. Se 
avautuu minulle tällä hetkellä kahden eri 
portin kautta: teologian ja musiikin. Olen 
opiskelijana sekä Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa että Sibelius-
Akatemiassa. Minulla on vahva kutsumus 
hengelliseen työhön ja koen, että teologia 
antaa siihen eväitä. Toisaalta koska olen 
saanut suvun perintönä musiikin lahjan, 
tahdon soittaen selvittää,  miksi minulle 
tuo lahja on suotu, Severi kertoo.

Musiikki elämän innostavana 
ulottuvuutena

Muusikon identiteetti merkitsee Severil-
le ennen kaikkea rohkeutta elää ja tulkita 
musiikkia oman sielunsa ja persoonansa 
kautta ja siten auttaa ihmisiä musiikin tar-
joamilla mahdollisuuksilla. 

Severi on ollut innostunut soittamises-
ta jo pienestä pitäen. Sibelius-Akatemi-
assa hän opiskelee musiikkikasvatuksen 
osastolla pääinstrumenttinaan kansan-
musiikkiviulu. Siellä hän on soittanut eri 
soittimia sähkökitarasta nokkahuiluun. 
Seurakuntatöissä Severi käyttää pääasias-

sa akustista kitaraa. Se kulkee selässä hel-
posti paikasta toiseen. Severi toimii Tam-
pereella myös seurakuntien kitarakoulun 
opettajana.

Kesätöissään Severi on palvellut kirk-
koa sekä muusikkona että teologina. Tär-
keäksi hänelle on noussut Suomen Lähe-
tysseuran kurssikeskus Päiväkumpu, jossa 
hän on päässyt kokeilemaan siipiään sekä 
muusikkona että teologina. Päiväkum-
man innostamana Severi toimii nykyään 
Lähetyskirkon yhtenä musiikkivastaavana 
kanttorin hommissa. Musisointi ei kui-
tenkaan jää siihen. Messumusiikkityön 
lisäksi Severi on mukana kolmessa eri 
musiikkiyhtyeessä: afrikkalaisen musiikin 
musiikkiryhmä Jakarandassa, rockgos-
pelia soittavassa Starwar-yhtyeessä sekä 
kansanmusiikkia soittavassa yhtyeessä ni-
meltä Tunturipelimannit.

Teologi pohtii ihmisen ja Jumalan 
suhdetta

- Teologina olen väistämättä kuoleman 
ammattilainen. Se tarkoittaa myös sitä, 
että olen kiinnostunut siitä kaikesta ma-
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teriaalista, mitä tuhansien vuosien aikana 
on syntynyt vastauksena kysymykseen ih-
misen ja Jumalan suhteesta. En ole kovin 
ahkera lukemaan, mutta pyrin ymmärtä-
mään Raamatun sanaa ja kaiken oleellisen 
viisaiden teologien pohdinnoista. Tahdon 
olla selvillä tämän ajan ihmisten tarpeista, 
mutta myös siitä pitkästä jatkumosta, mis-
sä elämme. Ja kun oivallan asioita syntyy 
missio: halu jakaa oivalluksia muillekin, 
Severi selittää.

Raamatun sanoma kiinnostaa Severiä. 
Hän tahtoo omalla panoksellaan olla tuo-
massa sanomaa Kristuksen sovitustyöstä 
ja Jumalan pelastussuunnitelmasta maa-
ilmaan. Konkreettisesti Severi tutustuu 
Raamattuun tällä hetkellä Facebookin 
välityksellä, jossa hän pyörittää ”Kultai-
sen Raamatun lukuohjelma” -nimistä si-
vustoa. Sivuston kautta on tarkoitus tuoda 
Raamatun rohkaiseva sanoma ihmisten 
kännyköiden ja tietokoneiden kautta elä-
män pohdintojen keskelle. Severi valitsee 
jokaiselle päivälle oman raamatunkoh-
dan, minkä voi luettuaan jakaa muulle 
yhteisölle. 

Teologian opintojensa alkuvaiheissa 
Suomen teologinen instituutti tarjosi luen-
tojen kautta mielenkiintoisia näkökulmia 
teologian opiskeluun. Nyt gradu-vaihees-
sa oleva Severi ei enää luennoille juuri 
ennätä, mutta päivähartaus ja kahvit edel-
leen vetävät miehen paikalle.

- Minulle tämä on olohuone yliopis-
ton ja kodin välissä, pysähdyspaikka arjen 
kiireiden keskellä. Koen kyllä myös jon-
kinlaista ristiriitaa, sillä tiedän, että moni 
opiskelukaverini kävelee tuosta alaoven 
ohitse, muttei koskaan löydä tänne, Severi 
harmittelee. 

Tulevaisuuden visioita

Kun aika kuluu ja opinnot valmistuvat, 
toivoo Severi löytävänsä itsensä palve-
lemassa Kristuksen kirkkoa omalla pa-
noksellaan joko Suomessa tai ulkomailla. 
Tähän mennessä Severi on ollut lähetys-
kentällä Viron musiikkityössä vetämässä 
bänditoimintaa, ja sinne hän tulee vielä 
palaamaankin. Toisaalta Severi on koke-
nut myöskin kutsua papin tehtäviin. Ai-
noastaan Jumala tietää, mitä Severin tule-
vaisuus tuo tullessaan. 

- Olen vielä nuori ja uskon, että elämä 
tulee paljon vielä muokkaamaan minua ja 
ajatteluani. Uskon, ettei minusta tule suur-
ta dogmaattista kirjailijaa, kuten vaikkapa 
Tuomas Akvinolaisesta, mutta minulla 
voi olla lahjoja muuhun, esimerkiksi sie-
lunhoitoon. Tahdon auttaa lähimmäisiä 
oivaltamaan oman tehtävänsä täällä maa-
ilmassa, Severi päättää.
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle. 

Pukeutumisohjeita
Kutsukortissa on joskus maininta pukukoodista. Olisihan tosi noloa huomata 
juhlissa olevansa aivan erityylisessä asussa kuin kaikki muut. Raamatun puku-
koodina voitaisiin pitää seuraavia kehotuksia ”Pukekaa yllenne Herra Jeesus 
Kristus” (Room.13:14) ja ”Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan” (Ef. 6:14). 
Taivaan hääjuhliin emme pääse oman vanhurskauden vaatteissa. Ilmestyskirja 
kertoo, että sinne päässeillä on yllään valkeat vaatteet. He ovat pesseet vaatteen-
sa Karitsan verellä. Taivaassa tuskin vertaillaan tai kilpaillaan siitä, kenellä on 
hienoin puku.

Matkalla taivaan juhliin on oltava myös pukeutuneena. Siihenkin on pukeutu-
misohjeita Raamatussa. Pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystäväl-
lisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. (Kol. 3:12) Jos tämä saisi 
todella toteutua meidän kohdallamme, tapahtuisi suuria. Ongelma on siinä, että 
me emme löydä näitä ominaisuuksia itsestämme emmekä voi niitä noin vain 
ottaa puvuksemme. Kun huomaamme elämässämme kaikkien noiden ominai-
suuksien puutetta, se vetää meidät lähemmäksi Jeesusta, joka armahtaa syntisen 
ja pukee hänet Kristuksen vanhurskauteen. Mitään omaa ansiotamme meillä ei 
ole taivaan portilla esitettävänä. Vain lahjaksi saadut valkeat vaatteet pelastavat 
meidät. 

Kun Paavali kehottaa pukemaan ylle Jumalan taisteluvarustuksen, joku ehkä 
ajattelee, että nyt saamme ihan luvan kanssa ryhtyä tappelemaan. Onneksi Paa-
vali jatkaa, ettemme taistele ihmisiä vas-
taan.  

”Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rak-
kaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.” 
(Kol.3:14)

Jukka Kallioinen
Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja
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-  Uskon ja tiedon lähteellä

www.perussanoma.fi | puh. 09 5123 9120 (klo 9-16) |  tilauspalvelu@perussanoma.fi

Tilaukset

Totta vai tarua?

27 €

Graig Evans purkaa raamatuntutkimuksen moderneja  
myyttejä teoksessaan Jeesus-huijaus paljastuu.

Craig evans

Jeesus-huijaus paljastuu
Maailman johtaviin Uuden testamentin tutkijoihin lukeutuva kanada-
lainen Graig Evans paljastaa, miten tietyt valitut metodit ja ennakko-
oletukset kuin vääjäämättä johtavat lähdeaineiston vääristelyyn. Evans 
tekee eroa huijauksen ja vakavasti otettavan historian Jeesuksen tut-
kimuksen välillä ”kadonneista kristinuskoista” ja Jeesus-seminaareista 
aina Juudaksen evankeliumiin ja Dan Brownin Da Vinci –koodiin.
Pehmeäkantinen, 336 s.

TerveTuloa  

rikkaan Teeman 

äärelle lahden 

risTinkirkkoon!
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VIERAILUT
Ville Auvinen
Iltamessut Pyhän Sydämen kappelissa, 
Helsingin Kalliossa parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 18.30 

22.2.  Turku, Lutherin kirkko, messu
4.3.  Tampere, Evankeliset opiskelijat
6.–7.3.  Lappeenranta,     
 Luukkaan pysäkki,    
 raamattuviikonloppu
8.3.  Lappeenranta, Sammonlahden   
 srk-keskus, raamattuiltapäivä
9.3.  Ryttylä, teologinen linja
28.3.  Tampere, Luther-talo, Paavalin   
 synodin päivät
29.3.  Mikkeli, Lähemäen srk-talo, 
 Etelä-Savon Kirkkopäivä
3.4.  Pöytyä, Karinainen,    
 jumalanpalvelus ja Ristinjuhla
11.4.  Ryttylä, Apologia-forum
22.4.  Joensuu, Evankeliset opiskelijat
25.4.  Kauniainen, Raamattuopisto,   
 Jeesuksen viimeiset päivät   
 -kurssi
15.5.–1.6. Sambia, opetusmatka

www.sley.fi/kauppa
tai 040 700 7707 (ma-pe 9-14)

sähköposti: tilaajapalvelu@sley.fi

Matti Järvinen, Mikko Louhivuori:
IHMEELLINEN PYHÄ MAA
 
Geologia avaa Raamattua. 
Kirjan äärellä tuntuu kuin 
jokainen puro, kivi, kukkula 
jopa peruskallio saarnaisi 
Jumalan luomistyön
suuruutta. 39 €

19 €

Martti Arkkila: 
IHMISTEN KALASTAJIA
– välähdyksiä Afrikan lähetyksestä

Kirja vie mukanaan Afrikan lähetys-
kentälle. Sanalla ja sydämellä 
rakennettu lähetyskirja.

Timo Eskola
20.2.  Turun KRS, opiskelijat
14.3.  Hyvinkää, Kansanlähetys
28.3.  Tampere, Luther-talo, Paavalin   
  synodin päivät
10.4.  Ryttylä, Apologia-forum



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 POL-2014-12845
Poliisihallituksen arpajaishallinto on myöntänyt 
STI:lle 29.1.2015 luvan koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta 29.1.2015–
31.12.2016 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
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wiheliäisydensä, kuin woimallisen Wapahtajansa päälle, ja enämmin murehtien 
walittawat kanssasyndynen ja sisällä asuwaisen turmelluxen ylitse, kuin iloit-
sewat sen heidän syndeinsä edestä ristinnaulitun ja heidän sydämesänsä uskon 
kautta asuwaisen Wapahtajan ylitse. 

Armon järjestys Autuuteen, Jesuxen Pyhän Evangeliumin jälken neljäsä 
kanssapuhesa yhden opettajan ja sanankuulian wälillä, yksinkertaisesti eteen 
asetettu. Oulusa 1838.



Kansikuvat: Ville Auvinen

Maa hohtaa lumivaipassansa,
on Luoja itse luonut hangen, jään.
Maa Herran on myös roudassansa
ja lepää talven hänen kädessään.
On ankara ja pitkä talviyö,
vaan läpi senkin jatkuu Luojan työ.
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