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Kirkosta ja sen 
herätysliikkeistä

Suomen Raamattuopiston järjestämillä 
Hengellisillä syventymispäivillä jär
jestettiin paneelikeskustelu aiheesta: 

”Kirkko ja herätysliikkeet tänään – missä 
mennään?” Panelistit miettivät sekä kirkon 
että sen herätysliikkeiden heikkouksia ja 
vahvuuksia ja tietysti myös kirkon ja he
rätysliikkeiden välisiä suhteita. Panelistien 
taustoista johtuen herätysliikkeistä lähinnä 
viidesläisyys ja evankelisuus olivat keskus
telussa esillä. 

Kirkon vahvuuksina nähtiin mm. sen 
ammattitaitoinen ja lukuisa työntekijä
kunta, sen laaja kontaktipinta kansaan eri
tyisesti rippikoulutyössä ja ennen kaikkea 
sen hyvä virallinen oppiperusta Raama
tussa ja Tunnustuskirjoissa. Heikkouksiksi 
taas mainittiin esimerkiksi se, että kirkon 
toiminnassa keskeisimmällä sijalla ei vält
tämättä ole se, minkä pitäisi olla, nimit
täin Kristuksen pelastustyön julistaminen 
ja henkilökohtaisen uskon korostaminen. 
Edelleen heikkoutena mainittiin kirkon 
vääränlainen demokratisoituminen, joka 
johtaa siihen, että kirkon asioista päättävät 
sellaiset, jotka eivät tunne kirkon perustaa 
tai eivät välitä siitä. Kansankirkosta kansan 

kirkoksi ei ole hyvä kehitys. 
Herätysliikkeissäkin nähtiin sekä 

vahvuuksia että heikkouksia. Erityisenä 
vahvuutena nähtiin herätysliikkeitten 
vahva vapaaehtoistoiminta sekä niiden 
tekemä lähetystyö. Myös omat, kasvavat 
messuyhteisöt sekä julistuksen keskitty
minen Kristuksen sovitustyöhön ja us
konvanhurskauteen ovat herätysliikkeit
ten tärkeä anti Suomen ev.lut. kirkolle. 
Heikkoutena tai uhkana taas nähtiin se, 
että kirkon virallisen lähetysjärjestösta
tuksen säilyttäminen voi johtaa kirkko
poliittiseen peliin, jossa ei tärkeintä enää 
olekaan totuuden julistaminen vaan 
hyvien suhteiden vaaliminen. Toisaal
ta vaarana on julistuksen muuttuminen 
kirkkopoliittiseksi mustamaalaamiseksi, 
jossa syntiset ovat meidän oman jouk
komme ulkopuolella jossain tuolla pa
hassa kansankirkossa, ja niin kasvaa fa
riseusten itsetyytyväinen joukko.  

Paneelin jälkeen mietin käytyjä kes
kusteluja. On surullista, että kirkon ja 
sen herätysliikkeiden välistä suhdetta 
voisi melkeinpä verrata eripuraiseen 
aviopariin, joka vielä haluaa asua saman 
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katon alla ja etsii perusteita yhdessä elämi
selle, kun kyse pitäisi olla aidosta kump
panuudesta ja rakkaudesta, jossa yhdessä 
tehdään työtä saman näyn innoittamina ja 
toinen toisensa onnistumisista iloiten. 

Paneelissa katsottiin myös tulevaisuu
teen ja yritettiin ennustaa, millainen Suo
men ev. lut. kirkko on vuonna 2030. Itse 
näen kaksi mahdollista tulevaisuuden
visiota. Ensimmäistä toivon, toista vähän 
pelkään. Toivon, että viidentoista vuoden 
kuluttua – ja mielellään jo paljon aikai
semminkin – herätysliikkeillä ja niiden 
messuyhteisöillä on vapaus toimia kirkon 
sisällä. Kirkko ei enää hallinnollisin toi
menpitein rajoita ehtoollisenviettomah
dollisuuksia kuten nyt eikä luterilaisen 
papin kirkkokäsikirjan mukaan toimit
tamaa jumalanpalvelusta pidetä enää kil
pailevana vaan ennemmin kirkon omaa 
olemusta rakentavana toimintana. Piispat 
myös suostuvat vihkimään papeiksi niitä, 
jotka omantunnon syistä eivät voi toimia 
alttariyhteistyössä naispuolisten pappi

en kanssa eivätkä siksi myöskään osallis
tua yhteisiin pappisvihkimyksiin heidän 
kanssaan. Herätysliikkeiden messuyh
teisöt, eräänlaiset henkilöseurakunnat, 
mielletään osaksi Suomen ev.lut. kirkon 
toimintaa. Tätä siis toivon, ja iloitsen siitä, 
että pieniä viitteitä tällaisesta muutoksesta 
on nähtävissä. Kehitys voi kuitenkin olla 
myös toinen. Voi olla, että herätysliikkeit
ten asema kirkon sisällä käy lopulta niin 
ahtaaksi, että on pakko irtautua kirkon vi
rallisesta yhteydestä, jotta perustoimintaa 
voidaan jatkaa. Tällöin syntyisi taas uusi 
tai useampia uusia luterilaisia kirkkoja. 
Tätä pelkään, koska pirstaloituminen ei 
koskaan ole hyväksi. 

Miltä kirkon ja sen herätysliikkeiden 
väliset suhteet siis näyttävät tulevaisuu
dessa? Ajattelen, että tässä asiassa pallo 
on kirkon päättäjillä. En usko, että herä
tysliikkeet ovat valmiit antamaan periksi 
niissä asioissa, jotka ovat Raamattuun pe
rustuen ymmärtäneet Jumalan tahdoksi. 
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Vieläkö teologia hyväksytään 
tieteeksi?
Timo Eskola

Keskustelu tieteen ja uskon välisestä 
suhteesta näkyy aivan omasta 
näkökulmastaan teologisessa 
tiedekunnassa. Miten uskonto 
sopii ”maallisen” tieteen kenttään? 
Voidaanko teologiaa pitää tieteenä? 
Näkemykset ovat muuttuneet eri 
vuosikymmenillä, ja uusia jakolinjoja 
haetaan myös nykyään. Kysymys on 
tärkeä, koska yliopistot kouluttavat 
yhä nykyään kaikki luterilaisen 
kirkkomme pastorit.

Vuosi vuodelta huomaamme, että 
”valtion” yliopiston suhtautumi
nen teologian asemaan käy nih

keämmäksi. Teologia on kiinnostunut 
Jumalasta, ja sellainen ei sovi maallistu
neeseen, jälkikristilliseen ajatteluun. Li
säksi moni ajattelee, että valtion ei pitäisi 
kouluttaa pastoreita kirkolle tai kirkoille. 
Taustalla on usein melko ateistinen ajatus 
siitä, että Jumala ei kuulu ankaran tieteen 
lainalaisuuksien maailmaan ensinkään. 
On kuitenkin virheellistä kuvitella, että 
kysymys Jumalasta ei olisi aina ollut osa 
länsimaista tiedettä. Itse asiassa Jumalaan 
liittyvät aiheet kuuluvat yhä maailmankä
sityksen peruskysymyksiin.

Miksi keskustelu ei kohtaa? 

Keskustelu Jumalasta ja tieteen olemukses
ta on vaikea siksi, että tutkijat kirjoittavat 
kovin eri perinteissä. Kovan luonnontie
teen materialistinen näkökulma on vakiin
tunut länsimaissa parin vuosisadan aikana 
ja se vetoaa ns. reduktionistiseen maail
mankuvaan (kaikki ilmiöt selittyvät yksi
tyiskohtaisemman tieteenalan avulla): elä
mä selittyy biologialla, biologia kemialla ja 
kemia puolestaan fysiikalla. Luonnontiede 
pyrkii selittämään todellisuuden tarkkojen 
lainalaisuuksien avulla. Näin saadaan tuon 
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alan tutkijoiden mielestä selville kaikki se, 
mitä kannattaa kutsua tiedoksi. 

Sekä luonnontieteilijöiden että ma
terialismia kannattavien ajattelijoiden 
mielestä koko tieteen ala tulisi määritellä 
näiden ehtojen mukaan. Niinpä ei ole
kaan ihme, että saamme lukea vaikkapa 
National Geographic lehdestä tämän 
näkemyksen mukaisia väittämiä. ”Tiede 
ei ole faktakokoelma”, sanoo geofyysikko 
Marcia McNutt, Yhdysvaltain geologisen 
tutkimuslaitoksen entinen johtaja ja arvo
valtaisen Sciencetiedelehden toimittaja. 
”Tiede on menetelmä, jolla määritellään 
se, pohjautuvatko uskomuksemme luon
nonlakeihin vai eivät.”

McNuttin puhdasoppisen skientisti
nen määritelmä tieteestä vie käsityksen 
faktojen tarkastelusta pidemmälle. Hänen 
mielestään tieteen tehtävänä on arvioida, 
ovatko uskomuksemme tieteellisen joh
donmukaisia – siis luonnontieteen ehdoil
la – vai ovatko ne vain joitain, mitä ei kye

tä perustelemaan (National Geographic 
Suomi 3/2015). On selvää, että hänen ka
pea määritelmänsä ei sovi edes ihmistie
teisiin, kuten psykologiaan tai historiaan, 
mutta sivuutetaan tämä ongelma.

Kiista maailmankuvista

Vaikka myös osa filosofeista on hyväksy
nyt tuollaisen maailmankuvan (erityisesti 
looginen empirismi), juuri monet filosofit 
ja humanististen tieteiden edustajat ovat 
kuitenkin aina haastaneet sen. Tiede tar
kastelee todellisuutta, ja siksi se on aina 
samalla sidoksissa kokonaiskuvaan todel
lisuuden luonteesta. Tätä kokonaiskuvaa 
ei ole mahdollista johtaa pelkistä yksityis
kohdista (tämä tarkoittanee suurin piirten 
McNuttin mainitsemia ”faktoja”). Jokai
nen yleistys merkitsee teorian luomista, ja 
se tapahtuu väistämättä, halusipa tutkija 
sitä tai ei, filosofian ehdoilla. 

McNutt oli siis väärässä. Ei ole olemas
sa ”tiedettä”, joka olisi vailla yleistämisen 
periaatteita (toisin sanoen uskomuksia, 
joita ei voi perustella ko. tieteenalan me
todein). Ei ole myöskään olemassa todelli
suuden yläpuolella olevaa ”metodia”, josta 
voisi tehdä kriteerin uskomuksille. Sen 
sijaan yleisteoriat ovat hypoteettisia kehi
telmiä, kertomuksia eli narratiiveja, joi
den avulla ”faktat” laitetaan järjestykseen 
ja niille annetaan merkityksiä. Luonnon
lakeja ei ole olemassa. On vain säännön
mukaisuuksia. Uskomukset eivät perustu 
”lakeihin”, vaan ne ovat itse hypoteettisia 
malleja lainalaisuuksista, joiden toivotaan 
olevan totta. Anteeksi vain, McNutt, mut
ta positivismi on kuollut.

Käsitys todellisuuden järjestelmällisyy
destä tai luonnon ilmiöiden johdonmu

Helsingin yliopisto. Kuva: Timo Eskola
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kaisuudesta (vaikkapa ”luonnonlaeista”) 
on siis aina jossain määrin hypotettinen. 
Suurissa teorioissa se on erittäin hypoteet
tinen. Ja metanarratiiveissa, kuten evoluu
tioteoriassa, se on lähes täysin hypoteetti
nen (koska biologiaa koskeva malli on ko
konaan rakennettu analogiana kulttuuri
evoluution kanssa, eikä evoluution ”por
taita” kyetä todentamaan eikä toistamaan 
kokeellisesti). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
akateemisessa keskustelussa eivät kohtaa 
tiede ja usko, vaan erilaiset uskomukset ja 
erilaiset maailmankuvat. Mutta kuka ny
kyään olisi valmis näin avoimeen keskus
teluun todellisuudenkäsityksistä? Aina
kaan kristittyjen (tutkijoiden tai tavallis
ten kansalaisten) ei tarvitse pelätä tällaista 
näkemysten kohtaamista.

Entä kysymys Jumalasta?

Mistä tiedämme, että tiedämme? Tämä 
kansanomaiselta kuulostava lause on aina 
ollut tieteellisen pohdinnan yhtenä läh
tökohtana. Tieteen tekijät joutuvat poh
timaan tiedon perusteita. Tavallisen kou
lusivistyksen pohjalta voisi olla houkutus 
ajatella, että vastaus on itsestään selvä. Yli
opiston ovien sisäpuolella kysymys muut
tuu kuitenkin hetkessä monimutkaiseksi.

Monet ihmiset ajattelevat luontaisesti, 
että Jumalalla ja tieteellä ei voi olla mi
tään tekemistä toistensa kanssa. Tässä on 
kuitenkin jonkinlainen väärinkäsitys. Itse 
asiassa Jumala on aina ollut yliopistolla. 
Esimerkiksi filosofit ovat hyvin usein pe
rustaneet ajatuksensa jumalakäsityksen 
varaan. Materialistit – ateisteista puhu
mattakaan – unohtavat tämän seikan ko
vin helposti.

Tieteen historiasta löytyy nimittäin 

kaksi toisiaan vastaan pelaavaa joukkuetta 
(jos pieni yksinkertaistus sallitaan reto
risista syistä). Brittiläinen empirismi on 
vannonut sen puolesta, että vain aistien 
välittämä tieto on pätevää. Mitään muuta 
tutkija ei tarvitse. On ymmärrettävää, että 
monet kemistit ja insinöörit kannattavat 
ainakin yleisessä mielessä tällaista lähtö
kohtaa. Mannermainen filosofia Saksas
ta ja Ranskasta on puolestaan vastannut 
huutoon. Tieteessä tärkeintä onkin aistien 
ulkopuolella oleva perimmäinen todelli
suus: ideat tai ”asia itsessään”. Se on samal
la jumalallisen todellisuuden aluetta. Muu 
pohdinta on tieteessä vain näpertelyä.

Kumpi joukkue voittaa? Ei tietenkään 
kumpikaan. Tieteen eri suuntaukset ja 
koulukunnat ovat iloisesti eri mieltä siitä, 
miten tieteellinen tieto pitäisi määritellä. 
Olisi kuitenkin aivan virheellistä kuvitel
la, että Jumala ei olisi ollut osa länsimaista 
tiedettä. Jo Platon edellytti tällaisen käsi
tyksen, ja Aristoteleen jälkeen koko leegio 
filosofeja uskoi johonkin jumaluuteen. 
Esimerkiksi kuuluisalle Hegelille juma
luus oli kaiken filosofian perusta – Imma
nuel Kantista nyt puhumattakaan. Kes
kiajan nominalistit olivat järjestään pap
peja, kuten pääosa filosofeista muutenkin. 
Ja Heidegger – kaikesta kummallisuudes
taan huolimatta – aloitti ensin pappisse
minaarissa ja siirtyi vasta myöhemmin 
filosofian puolelle (itse asiassa terveydel
lisistä syistä).

Kysymys Jumalasta sopii siten yliopis
tolle, ja siellä se on aina ollutkin – vieläpä 
monessa tiedekunnassa. Jos joku tieteisus
koinen materialisti haluaa väittää muuta, 
hänet tulee ohjata lukemaan esimerkiksi 
joku yksinkertainen tieteen historian op
pikirja.
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Opiskelijat toimivat entistä enem
män tietokoneiden avulla ja 
heidät löytää internetistä. Sik

si STI:n työntekijät, tai oikestaan jonon 
viimeisenä tutkija Timo Eskola, vahvis
taa merkittävästi panostaan verkkovies
tinnässä. Sekä edellinen pääsihteerimme 
Henrik Perret että hänen seuraajansa Ville 
Auvinen ovat olleet aktiivisia sosiaalisessa 
mediassa jo aiemminkin. Facebookia on 
käytetty yhtedenpitoon ja toiminnan esit
telyyn. STI:n opiskelijoilla on jopa oma 
Facebookryhmänsä, jonka kautta he saa
vat tietoa toiminnasta. Lisäksi omalta ko
tisivulta (sti.fi) on jo pitkään löytynyt sekä 
luentomonisteita että videoina nauhoitet
tuja luentoja.

Näitä kanavia täydentämään tulee 
syksyn alussa uusi projekti, jota kutsu
taan leikkimielisesti nimellä ”Eskola me
nee Someen”. Uuden testamentin opetta
jana toimiva Eskola on perustanut oman 
kotisivun ja blogin, jonne kootaan hänen 
kirjoituksiaan ja artikkeleitaan. Näin ne 
ovat kaikkien saatavilla ja helpottavat 
olennaisesti tutustumista STI:n tuotta
maan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. 
Samalla sivusto toimii blogina, jossa tut
kijamme kommentoi ajankohtaisia teo
logisia keskusteluja. Sivusto löytyy osoit
teesta timoeskola.wordpress.com.

Mitä erityistä tällaiselta sivulta sitten 
löytyy? Ensinnäkin hakemistojen alle voi
daan sijoittaa kuvauksia, kommentteja ja 
keskusteluja julkaistuista kirjoista. Näin 
materiaali on kootusti löydettävissä pa

rilla klikkauksella. Etenkin Eskolan uu
simmat kirjat raamatuntulkinnasta ovat 
herättäneet melkoista julkista keskustelua. 
Sivuston kautta tähän kaikkeen on helppo 
tutustua. Sivuilta löytyy myös esseitä tär
keistä teologisista aiheista sekä kokoelma 
Eskolan artikkeleita vuosien varrelta.

Tämän lisäksi tavoitteenamme on 
täydentää STI:n omalla kotisivulla ole
via työntekijöiden sivuja. Niihin lisätään 
hieman laajempia esityksiä ja artikkeleita 
työntekijöille läheisistä aiheista. Tällaiset 
tekstit antavat taustatietoa niille luennoil
le ja opetusmateriaalille, joita jo nyt löytyy 
kotisivulta. Samalla ne täydentävät Biblos
raamattusivuston antia. 

Nuorten maailmassa näyttää pätevän 
sellainen laki, että mitä enemmän keskei
siä puheenvuoroja ja esitelmiä löytyy in
ternetistä, sitä enemmän kirjoittajat ovat 
mukana julkisessa keskustelussa. Siksi 
STI haluaa luoda yhä enemmän yhteyk
siä niin teologian opiskelijoihin kuin nyt 
jo valmistuneisiin pastoreihin ja muihin 
teologeihin.

STI:n rooli verkossa 
vahvistuu
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HENKILÖKOHTAISESTI
Lauri Vartiainen – STI:ssä jo ennen 
teologisen instituutin perustamista

Teksti: Martti Pyykönen

Suomen raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen on 
intohimoinen patristikko, Suomen teologisen instituutin hallituksen jäsen 
ja aivan ensimmäisiä Suomen teologisen instituutin toiminnassa mukana 
olleita opiskelijoita. Lauri Vartiainen evästää uudet ja vanhat opiskelijat 
uuteen lukuvuoteen kehottamalla pohtimaan ja keskustelemaan, jotta viisaus 
lisääntyisi.

– Tulin uskoon rytisemällä vuonna kah
deksanviisi armeijan jälkeen. Ajatukse
nani oli lähteä opiskelemaan biologiaa, 
mutta erinäisten vaiheiden kautta kypsyi 
ajatus teologian opiskelusta, Lauri Vartiai
nen kertoo teologinuransa alkuvaiheista.

Lauri Vartiaisen aloittaessaan opinto
jaan ei Suomen teologista instituuttia vielä 
ollut. Se ei kuitenkaan estänyt samanhen
kisten opiskelijoiden yhteen kokoontu
mista.

– Tuolloin oli kyllä jo olemassa erään
lainen STI:n edeltäjä. Nykyiset taustajär
jestöt ylläpitivät kahvihetkiä ja luentoja 
teologian opiskelujen tueksi. Eräänä aa
mupäivänä istuessani kahvilla luki Eero 
Junkkaala ääneen samana päivänä piispa 
Rimpiläiseltä saapunutta kirjettä. Kirjees
sä piispa ilmoitti suostuvansa pian perus
tettavan Suomen teologisen instituutin 
hallituksen ensimmäiseksi puheenjoh
tajaksi. Minä olin siis mukana STI:n toi

minnassa jo ennen STI:tä, nauraa Lauri 
Vartiainen. 

Teologisen instituutin ensimmäisiä 
opiskelijoita

Seuraavana keväänä Suomen teologinen 
instituutti oli saanut jo muotonsa. Poh
joisen Rautatienkadun vuokratiloissa oli 
instituutilla pieni kahvihuone, kirjasto ja 
toimisto. Lauri Vartiaista pyydettiin pian 
opiskelijaneuvoston jäseneksi.

– Teologisen instituutin opiskelijaneu
vosto oli ainut järjestö, jossa ehdin ole
maan aktiivinen opiskeluvuosinani. Mut
ta noina vuosina ehdinkin olemaan aktii
vinen yhteensä kolmessa eri osoitteessa 
sijainneessa STI:ssä, muistelee Vartiainen.

STI:n muutettua Lastenkodinkujal
le oli opiskelijoillakin jo enemmän tilaa. 
Lauri Vartiaisella, kuten monella opiskeli
jalla tänäänkin, oli tuolloin oma ”pilttuu” 
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gradun kirjoittamista ja kirjatenttejä 
varten. Lauri Vartiaista kohtasi kuiten
kin valmistumisen myötä iso ongelma.

– Valmistuin keskelle 90luvun la
maa. Silloin maalaishiippakunnissakin 
oli kymmeniä teologian maistereita jo
nossa. Helsingissä satoja. Minusta tuli 
käytännössä pyytämättä jatkoopiskelija. 
Silloin jo nykyiseen osoitteeseen Kaisa
niemenkadulle muuttanut STI toimi tu
kikohtanani jatkoopintoja tehdessäni. 

Täydennystä opintoihin

Lauri Vartiainen kertoo Suomen teo
logisen instituutin toiminnan olleen 
omana opiskeluaikanaan hyvin saman
laista kuin tänäänkin. Instituutti tarjosi 
täydentäviä luentoja, kirjaston, luku
paikkoja, kahvihuoneen sekä seuraa ja 
vertaistukea keskustelujen muodossa. 

Kirkkoisät kiinnostavat

Tänään Lauri Vartiainen tunnetaan into
himoisena patristikkona eli kirkkoisien 
tutkijana. Kirkkoisäkiinnostus heräsi Var
tiaisella pääaineseminaarien esittelytilai
suudessa.

– Yksikään esittäytynyt seminaari ei 
herättänyt kiinnostustani, kunnes vii
meisenä Gunnar af Hällström esitteli tie
dekunnan historian ensimmäisen patris
tiikan seminaarin, jonka assistentiksi tu
lisi Simo Kiviranta. Silloin tiesin todella, 
mihin seminaariin olisin menossa, Lauri 
Vartiainen valottaa.

Patristiikassa Vartiaista kiinnostaa eri
tyisesti ensimmäisen ja toisen vuosisadan 
kirkkoisien ajattelu.

– Usein kuulee sellaista ajatusta, että 
alussa oli Jeesus ja apostolit ja sitten kaikki 
hyvä katosi, kunnes nyt 1900 vuotta myö
hemmin se on palannut takaisin pinnalle. 

Ikään kuin Jeesus ja apostolit olisivat opet
taneet jotain muuta kuin kirkko. Varhais
ten vuosisatojen kirkkoisillä on kuitenkin 
ihan samaa spirittiä kuin Raamatussa. 
Esimerkiksi voisi sanoa, että varhaisten 
vuosisatojen sakramenttioppi on ihan lu
terilainen, nauraa Lauri Vartiainen. 

Kristillisen yhteinäiskulttuurin mur
ruttua kirkkoisien sanoma on jälleen 
ajankohtainen. Lauri Vartiainen näkee 
ajassamme paljon yhtymäkohtia varhais
ten vuosisatojen aikaan.

Uuteen lukuvuoteen Lauri Vartiainen 
kannustaa uusia ja vanhoja opiskelijoita 
ilolla.

– Älä nielaise mitään pureskelematta. 
Ota selvää, keskustele ja jaa kaikkea op
pimaasi ystäviesi kanssa. Silloin viisaus 
lisääntyy ja teologiaa syntyy, Lauri Varti
ainen päättää.

Lauri Vartiainen siunattiin Raamattuopiston 
toiminnanjohtajan tehtävään Hengellisillä 
syventymispäivillä. Kuva: Ville Auvinen
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Kristikuntaa jakaa monta erilaista 
jakolinjaa. Yksi niistä kulkee välil
lä matalakirkollisuus – korkeakir

kollisuus, ja tämä linja jakaa kotoisen lute
rikuntammekin. Nämä termit eivät ole ai
van yksiselitteisiä, ja kaikki eivät tarkoita 
niillä aivan samaa. Karkeasti ottaen kyse 
on joka tapauksessa siitä, että korkeakir
kolliset pitävät perinteistä jumalapalve
lusta rikkaine liturgioineen ja erilaisine 
symbolisine eleineen, esineineen ja vaate
tuksineen korkeassa arvossa. Luterilaises
sakin kirkossa vietetään jossain jopa niin 
sanottuja ”bells and smells” messuja, jois
sa käytetään suitsukkeita ja kilistetään kel
loa ehtoollisen aikana roomalaiskatolisen 
messun malliin. Korkeakirkolliseen mes
suun kuuluvat prosessiot (kulkue), ele
vaatiot (ehtoollisaineiden kohottaminen), 
genuflektiot (polvistuminen) jne. Korkea

kirkollisessa messussa liturgiasta suuri osa 
kantilloidaan eli lauletaan. Matalakirkolli
set taas pitävät kaikkea edellä mainittua 
ulkokultaisena, jopa näyttelemisenä, ja pi
täytyvät itse koruttomaan ja eleettömään 
jumalanpalveluselämään. Messusanaa he 
vieroksuvat, koska katsovat sen viittaavan 
roomalaiskatolisuuteen. Perinteisen mu
siikin sijaan suositaan modernimpaa ja 
mielellään vaikkapa kitaralla tai kokonai
sella bändillä säestettyä musiikkia. Urut 
ovat joka tapauksessa pannassa. Liturgi
nen järjestyskin koetaan kankeaksi, ja sitä 
halutaan muokata paremmin tähän aikaan 
sopivaksi. Jumalanpalvelusta toimittavalla 
papilla on päällään korkeintaan alba ja 
stola, ei siis messukasukkaa, ja saarnaaja 
esiintyy mieluimmin pikkutakissa ja kra
vatissa. Matalakirkollisessa jumalanpalve
luksessa halutaan antaa maallikoille mah

Matalaa ja korkeaa kirkollisuutta
Ville Auvinen

Pyhän Sydämen kappelin Iltamessu. Kuva: Jouko Siirilä
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dollisimman paljon vastuuta, kun taas 
korkeakirkollinen messu on usein hyvin 
pappiskeskeinen. Tässä matala–korkea
kirkollisuusjaottelun ääripäät. Hybridejä 
on jos jonkinlaisia.

Surullista on ajoittainen jakolinjan kär
jistyminen taistelutantereeksi. Korkeakir
kolliset eivät pidä matalakirkollista juma
lanpalvelusta oikeana jumalanpalvelukse
na lainkaan, ja matalakirkolliset pitävät 
korkeakirkollisia muotojumalisina, jotka 
korvaavat elävän uskon uskonnollisilla 
rituaaleilla. Voisimmeko oppia hyväksy
mään erilaisuuden, vaikka toisten tapa 
viettää jumalanpalvelusta ei itsestä tun
tuisikaan kotoiselta? Voisimmeko ajatella, 
että johtuen inhimillisestä erilaisuudesta 
ja erilaisista kristillisistä perinteistä, jotka 
meihin vaikuttavat, me myös ilmaisemme 
uskoamme eri tavoin. Itse usko voi kui

Loka–marraskuussa STI järjestää 
yhdessä Suomen Raamattuopiston 
kanssa kuukauden mittaisen kansain
välisen stipendiaattikurssin. Kurssille 
osallistuu kymmenkunta opiskelijaa 
STI:n jäsenjärjestöjen eri lähetysken
tiltä. Lisäksi mukaan tulee toivotta
vasti muutama suomalainen teologi
an opiskelija. Kurssin opetus keskit
tyy raamattuteologiaan, luterilaiseen 
uskoon ja missiologiaan. Hyvän ope
tuksen lisäksi kurssin tarkoitus on 
innostaa kurssilaisia lähetystyöhön 
sekä tuoda eri kirkkojen ihmisiä yh
teen tutustumaan toisiinsa ja toistensa 

kirkkoihin ja siten saamaan uusia nä
köaloja ja rohkaisua omaan työhönsä 
omassa kirkossaan.

Kuluvan syksyn aikana on meneil
lään syksyllä 2016 alkavan oman vuo
den mittaisen teologikurssin valmiste
lu. Tarkoitus on vuoden aikana opet
taa mm. Uuden testamentin kreikkaa, 
sekä eksegetiikan ja dogmatiikan pe
ruskursseja. Myös missiologia on kes
keisesti esillä opetustarjonnassa. 

Pyydän erityistä esirukousta mo
lempien uusien kurssien puolesta. 

Ville Auvinen

Uusia avauksia STI:ssä

tenkin olla aivan samaa Jumalan Hengen 
synnyttämää uskoa.

Keskustelu oikeasta jumalanpalveluk
sen vieton mallista oli ajankohtainen jo 
uskonpuhdistuksen aikana. Augsburgin 
tunnustuksessa, luterilaisessa päätunnus
tuksessa, asiasta todetaan näin: ”Edelleen 
seurakuntamme opettavat, että yksi, pyhä 
kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on py
hien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti 
julistetaan ja sakramentit oikein toimite
taan.” Kirkon todelliseen ykseyteen riit
tää yksimielisyys evankeliumin opista ja 
sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan 
ei ole välttämätöntä, että perityt inhimil
liset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi 
seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, 
ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet 
sanoo: ”Yksi usko, (Ef. 4:5–6) yksi kaste, 
yksi Jumala, joka on kaikkien Isä jne.”
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle. 

Usean pysähdyksen taktiikka
Lähetyspiirin mummot päättivät kesäpäivän  ratoksi  lähteä ajelulle. Tallista haettiin 
papan Taunus, jolla Siiri (87), Toini (72), Liisa (78) ja Marketta (82) lähtivät köröt
telemään kohti kaupunkia.  Moottoritielle päästyään liikennepoliisi pysäytti rouvat 
heidän ajettuaan kahtakymppiä. – Mutta konstaapeli, mehän ajoimme aivan nopeus
rajoituksen mukaan! Liisa tokaisi ja jatkoi: – Tuossa kyltissähän lukee 20! Poliisi 
vastasi: – Hyvä rouva, sehän on tienumero. Onko siellä takapenkillä muuten kaikki 
hyvin?, poliisi tiedusteli kalpeilta matkustajilta. – Kaikki on aivan kunnossa, konstaa
peli. Me tulimme vain juuri  pikkutieltä numero 180!

Mitä muorit voivat meille opettaa? Jeesus on tie, ja Jumala on tehnyt tämän valtatien 
valmiiksi Golgatalla. Tällä tiellä tulisi kulkea oikeaa vauhtia, ei liian lujaa eikä liian 
hiljaa.  On totta, että Jeesus tulee pian, ja siksi evankeliumin levittämisellä kaikkeen 
maailmaan on aina kiire (Mark. 24:14). Samanaikaisesti on totta, että ensimmäinen 
asia, minkä Jumala Raamatussa siunasi, oli lepopäivä. Levon ja toimeliaisuuden ta
sapaino kulkevat koko Raamatun läpi. Jeesus itse vetäytyi syrjään, vaikka ympärillä 
oli ihmisjoukot suurine tarpeineen ja toiveineen (Mark.1:35: Mark 6:56; Luuk. 4:42; 
6:12). Jeesuksella oli harteillaan koko ihmiskunnan pelastaminen. Tästä huolimatta 
hän eteni usean pysähdyksen taktiikalla.  

Kun Jeesuksen ystävä Lasarus sairastui vakavasti (Joh. 11:1–45), hänen sisarensa 
Martta ja Maria lähettivät Jeesukselle viestin ja pyysivät tätä nopeasti paikalle. Tarve 
oli ilmeinen. Mutta mitä teki Jeesus? Kuultuaan tilanteesta Hän viipyy vielä kaksi 
päivää, eikä tehnyt heti mitään! Jeesus ei tullut täyttämään ihmisten tarpeita, vaan 
tekemään Isänsä tahdon. Viimein Jeesus tuli paikalle, ja Lasarus oli jo kuollut. – Jos 
sinä olisit ollut täällä, hän ei olisi kuollut, Martta sanoi Jeesukselle. Marian suusta 
tulee sama syytös. Naiset eivät ymmärtäneet Jeesusta. Miksi tämä pysähtyi odotta
maan? Jeesus meni liikuttuneena haudalle ja käski jo kolme päivää kuolleena olleen 
Lasaruksen tulla ulos haudasta, mutta vasta, kun hän oli jo mätänemistilassa.  Jeesus 
antoi ihmisten odottaa, jotta ihmeteko vahvistaisi heidän uskoansa (Joh. 11:15). Jee
suksella on valta synnin, kuoleman ja sielunvihollisen hirmuvoimien edessä. Silti toi
sinaan Hän näyttää pysähtyvän ja hiljentävän vauhtia. Niissäkin tilanteissa saamme 
luottaa Jeesukseen. Hän tuntee meidät ja tietää kaikki tarpeemme. Hän saapuu juuri 
oikeaan aikaan.

 Jussi Miettinen
 Opiskelija ja Koululaislähetyksen pääsihteeri
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OPISKELIJAN SUUSTA
Kipinä lähteä opiskelemaan teologiaa syntyi 
noin pari vuotta sitten, kun isäni ehdotti minulle 
teologiseen tiedekuntaan pyrkimistä. Olin silloin 
kirjoilla Mikkelin ammattikorkeakoulussa 
Savonlinnassa matkailua opiskelemassa, ja 
tarkoitukseni oli opiskella restonomiksi saakka. 
Asiat kuitenkin muuttuivat paljon seuraavan 
lukuvuoden aikana: motivaationi matkailun 
opiskeluun laski tuntuvasti, ja aloin hengellisesti 
kokea yhä suurempaa kutsumusta Raamatun opettamista kohtaan. Kun 
vielä elämäni olosuhteet alkoivat ikään kuin kääntää minua pois Savosta, 
alkoi isäni ehdotus saada yhä enemmän tuulta siipiensä alle. Halusin 
kasvattaa tietämystäni teologiasta, varustautua käyttääkseni opettamisen 
lahjaani. Myös uusi paikkakunta kiehtoi, vaikka Savonlinnasta lähtö tekikin 
kipeää.

Hain sekä Joensuuhun että Helsinkiin, joista päädyin lopulta valitsemaan 
jälkimmäisen. Olin tietoinen siitä, että monilla saattaa usko teologisessa 
tiedekunnassa joutua koetukselle, mutta tästäkin huolimatta sydämessäni oli 
palo alaa kohtaan. Vuoden opiskeltuani voin todeta, että uskonkäsitykseni 
ovat muuttuneet yllättävän vähän: nimenomaan teologian opiskelu ei ole 
suuresti minua mihinkään suuntaan horjuttanut. Sen sijaan opiskelu on ollut 
sisällöllisesti hyvin mieluisaa, lähes kaikki on kiinnostanut, ja olen saanut 
tiedekunnasta kirjavan joukon ystäviä niin, että tunnen olevani paitsi omalla 
alallani myös kotonani.

Teologin elämä Helsingissä kuitenkaan tuskin olisi niin antoisaa ilman 
Suomen teologista instituuttia. STI, josta minulle oli vinkattu jo ennen 
opintojeni aloittamista, on tarjonnut mukavasti toisenlaistakin näkökulmaa 
yliopiston toisinaan hyvin yksipuolistenkin käsitysten rinnalle. Instituutissa 
on ollut lähes aina mukavaa pistäytyä niin luennoilla, päivähartauksissa 
kuin kirjastossakin. Uskon, että STI:sta tulee olemaan minulle suuresti apua 
vielä tulevinakin vuosina.

Olen edelleen innoissani ja odotan mielenkiinnolla, mitä loppu opiskelija
elämäni Helsingissä tuo tullessaan!

      Jere Hannikainen, teol. yo



14Kulmakivi 4/2015

VIERAILUT
Ville Auvinen

10.9.  Kauniainen, SRO, Avoimien   
  ovien luentosarja
 20.9. Naantali, Cross Point
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2.–4.10.  Kauhava, Esantuvan leirikeskus,  
  NAleiri
12.10.  Turku, Trädis, Slefin ilta

15.10.  Turku, OPKO, engl. konferenssi

18.10.  Helsinki, Pyhän Sydämen kappeli,  
  liturgia

Timo Eskola

3.10.  Ryttylä, luento
4.10. Turun OPKO 50 vuotta
9.10. Ryttylä, Kansanlähetysopisto 
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MAKUPALA 
STI:n arkistojen aarteista

Tämä wiheliäinen elämä on kaiken synnillisyyden ja pahuuden waltakunta, jossa paha 
henki, kaiken pahuuden pää ja alku herrana hallitsee. Mutta sinun waltakuntasi on ar-
mon ja hyweiden waltakunta; siinä hallitsee Jeesus Kristus, sinun rakas Poikasi, joka 
on kaiken armon ja hyweiden pää ja alku. Armahda ja auta siis meitä, rakas Isä. Anna 
meille ennen kaikkea oikea, luja usko Kristukseen ja järkähtämätön toiwo laupeuteesi 
wastoin syntisen omantuntomme arkuutta, palawa, suloinen rakkaus sinuun ja kaikkiin 
ihmisiin. Warjele meitä epäuskosta, epätoiwosta ja kaikenlaisesta kateellisuudesta. 

T:ri Martti Lutherin Rukouskirja. Hänen teoksistaan koottu. Helsingissä, 1900. 
Suomen Lähetysseura.



Kansikuvat: Ville Auvinen

Ilta on tullut, Luojani,
armias ole suojani.
Anteeksi synnit antaen
rauhalla siunaa Jeesuksen.

  Virsi 563: 1

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI


