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Ei ainoastaan leivästä

Suomessa eletään nyt vaikean ajan 
keskellä. Tosin ajan vaikeus on suh-
teellista. Monessa muussa maailman 

maassa oltaisiin äärettömän onnellisia, jos 
asiat olisivat niin kuin Suomessa. Pitkään 
kestänyt taloudellinen matalasuhdanne ja 
siitä johtuva yhä kasvava työttömyys ja köy-
hyys vaikuttavat kuitenkin satojen tuhansi-
en suomalaisten elämään. Kun yhteiskunta 
joutuu samalla leikkaamaan palveluistaan, 
alkavat monessa perheessä elämän tuki-
rakenteet horjua. Eivätkä ennusteet edes 
lupaa valoisampaa tulevaisuutta ainakaan 
lähivuosina. Lisäksi yhtäkkiä yllättänyt tur-
vapaikanhakijoiden virta herättää monen 
mielessä levottomuutta ja pelkoa ja synnyt-
tää jopa väkivaltaisia jännitteitä asiaan eri 
tavoin suhtautuvien välille. Meidän maa-
tamme ja kansaamme ravistellaan. 

Vaikean ajan keskellä kirkolla on erityi-
nen etsikkoaikansa ja tehtävänsä. Kirkolla 
on tarjota ihmisten elämään sellaisia eväi-
tä, jotka eivät ole riippuvaisia suhdanne-
vaihteluista tai pakolaistulvista. Kirkolla on 
tarjota enemmän kuin vain ajallista leipää. 
Jeesus sanoi, ettei ihminen elä vain leivästä 

vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Ju-
malan suusta. Sitä sanaa, evankeliumia 
Kristuksesta,  kirkko on kutsuttu jaka-
maan. Kirkon sanoma syntien anteeksi-
antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä 
voivat luoda ihmisten sydämiin toivoa ja 
iloa, vaikka talousennusteet olisivatkin 
hälyttävästi miinuksella. 

Yhteiskunnan tarjoamien tukiver-
kostojen heikentyessä kirkko ja sen dia-
koniatyö joutuvat ottamaan – tai saavat 
ottaa – yhä enemmän vastuuta eri ta-
voin vähäosaisten auttamisesta. Samoin 
seurakuntien ja kristillisten järjestöjen 
maahanmuuttajatyöllä on merkittävä 
rooli maahanmuuttajien vastaanotta-
misessa ja kotouttamisessa. Kirkkoa 
tarvitaan yhä kipeämmin auttamaan 
jokapäiväisessä elämässä selviämisessä. 
Vastatessaan näihin haasteisiin kirkko ei 
saa unohtaa tärkeintä tehtäväänsä. Lei-
vän jakaminen ei saa syrjäyttää evanke-
liumin sanan jakamista.

Suomen ev.lut. kirkon kotisivujen 
etusivulla (www.evl.fi) on sanottu yti-
mekkäästi: ”Yhteys armolliseen Juma-
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laan antaa elämään kestävän perustan.” 
Kirkon perustehtävä on ennen kaikkea 
ohjata ihmisiä tähän yhteyteen. Kun sitten 
kotisivuilla rohkaistaan liittymään kirk-
koon ja perustellaan, miksi kirkkoon kan-
nattaa kuulua, nostetaan ensimmäiseksi 
– ja ehkä siis tärkeimmäksi – perusteeksi 
se, että kirkko on tasa-arvoinen. ”Kris-
tinuskon sanoman ytimessä on vahva yh-
denvertaisuuden säie.” Myöhemmin teks-
tissä kyllä todetaan kirkon perustehtävän 
olevan ihmisten kutsuminen armollisen 
Jumalan yhteyteen, mutta Kristuksen so-
vitustyöstä ei ainakaan selkeästi puhuta. 
Kristuksesta todetaan: ”Jeesus Kristus, hä-
nen toimintansa ja opetuksensa on uskon 
ja pelastuksen lähtökohta.” Ristiä ei teks-
tistä löydy.

Sanoma rististä oli jo Paavalin aikaan 
hulluutta ihmisten mielissä. Siitä huo-
limatta Paavali ei halunnut vaieta siitä, 
vaan päinvastoin keskittyi nimenomaan 
sen julistamiseen. ”Kun tulin luoksenne, 
veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta 
teille suurenmoisen puhetaidon tai vii-
sauden keinoin. En halunnut tietää teidän 
luonanne mistään muusta kuin Jeesukses-
ta Kristuksesta, en muusta kuin ristiin-
naulitusta Kristuksesta” (1. Kor. 2:1–2). 

Vaikean ajan keskellä kirkon on entistä 
kirkkaammin pidettävä esillä pelastuksen 
ja iankaikkisen elämän sanomaa. Kristuk-
sen ristiä ei saa hävetä eikä siitä saa vaieta. 

  

Kuva: Sinikka Ahvenainen
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Ainutlaatuista vai 
jokapäiväistä leipää?
Timo Eskola

Uuden testamentin kertomuksellinen 
tutkimus nostaa aina silloin tällöin 
esille mielenkiintoisia yksityiskohtia. 
Pieni esimerkki narratiivisen 
teologian mahdollisuuksista saattaa 
nostaa esille melko suurenkin aiheen. 
Olisiko mahdollista ymmärtää Isä 
meidän -rukousta uudella tavalla?
 

Tutkijoiden kannalta tämän perin tutun 
rukouksen vaikein kohta on kysymys 
”jokapäiväisestä” leivästä. Kreikan kielen 
sana, jota yritetään kääntää, on hankala. 
Eri käännökset ovat kristinuskon alusta 
lähtien tarjonneet erilaisia vaihtoehtoja. 
Miten ongelman voisi ratkaista? 

”Anna meille tänä päivänä jokapäiväi-
nen leipämme. Ja anna meille velkam-
me anteeksi, niin kuin mekin annamme 
anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.” 
(Matt. 6:11–12).

Kohta on vaikea selittää, koska teks-
tissä oleva kreikan sana on suorastaan 
kummallinen (epiousios). Se ei oikein sovi 
lauseeseen. Lause käännettiin jo varhain 
latinaksi käyttäen sanaa ”supersubstanti-
alis”. Tämähän tarkoittaa oikeastaan jon-
kinlaista yliluonnollista tai olemukseltaan 
erityistä leipää – mutta ei jokapäiväistä. 
Sana on kuitenkin latinaa, emmekä voi 
vieläkään olla varmoja siitä, avaako se al-
kuperäisen kreikan kielen sisältöä. Kään-
nös on kyllä mekaanisesti oikein tehty, 

mutta ei välttämättä kerro vielä siitä, mitä 
Jeesus alun perin tarkoitti.

Mitä kreikan sana sitten varsinaises-
ti tarkoittaa? Kaksi osaa on siinä laitettu 
yhteen, nimittäin olemista tai olemusta 
tarkoittava sana, jota edeltää prepositio 
”päällä” tai ”edessä”. Juuri nämä piirteet on 
yllä käännetty latinaan sanoilla, jotka me-
kin tunnemme sivistyssanoina, “super” ja 
”substanssi”. Mutta tämä ei vielä selvennä 
asiaa juurikaan.

Kertomuksen antama apu

Kun otamme avuksi kertomuksen, niin 
asia avautuu paremmin. Tuo narratiivi on 
kertomus viimeisen ehtoollisen merki-
tyksestä. Ehtoollinen tulkitaan nimittäin 
nykyään niin, että Jeesus asettaa siinä pa-
pillisen uhriaterian. Hän toimii Jumalan 
lähettämänä uutena Daavidina, Israelin 
Messiaana, joka perustaa pelastuksen 
temppelin. Israelin hengellinen pakkosiir-
tolaisuus päättyy, ja Kristuksen eskatolo-
ginen temppeli on todellinen pelastuksen 
paikka. Tässä temppelissä uskovat saavat 
osallistua ylipapin johtamaan ateriaan, 
jossa syödään leipää ja viiniä. Tällainen oli 
ollut myös todellinen historiallinen pap-
pien ateria. Se vietettiin joka viikko temp-
pelissä, kun uhrileivät syötiin juomauhrin 
kanssa. Ja senkin johti ylipappi.

Voiko ehtoollisen merkityksen sovit-
taa myös Isä meidän -rukoukseen? Tämä 
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vaatii tuekseen jonkinlaisen kielellisen 
liittymäkohdan. Kuvio ei olisi täydelli-
nen, ellei uhriateriasta käytettäisi muualla 
Uudessa testamentissa jotain tähän tul-
kintaan sopivaa sanaa. Onneksi sellainen 
löytyy. Siellä nimittäin puhutaan temp-
pelin ruokauhrista käyttäen termiä ”eteen 
kannettu” tai ”edessä oleva” leipä (Mark. 
2:26; käännöksessä tosin ”uhrileipä”). Nyt 
olemme kielellisesti jo lähempänä Herran 
rukouksen sanastoa. 

Voisiko Isä meidän -rukouksen vaikea 
termi olla siis varhainen, hieman kankea 
kreikankielinen käännös Jeesuksen puhu-
masta aramean kielestä? Se on todellakin 
mahdollista. Silloin tämä selitys tarkoittaa 
sitä, että ei ainoastaan yllä oleva latinan kie-
len käännös ole kankea, vaan myös evan-
keliumeissa oleva kreikankielinen käännös 
on kankea versio aramean sanasta.

Yksi viite tällaisesta perusteesta löytyy, 
ja se tulee aramean kielen sukulaiskielestä 
syyriasta. Tutkijoilla on nimittäin käytös-
sään varhainen syyrialainen käännös (siis 
kreikasta myöhemmin syyriaan) Uudesta 
testamentista. Tuon käännöksen käyttämä 
sana viittaa juuri esiinkannettuun tai esillä 
olevaan leipään. Tutkijat ovat ehdottaneet, 
että kyseiset kääntäjät ovat tulkinneet 
kreikan sanan vastaavan nimenomaan 
tuollaista syyrian termiä. 

Tässä tapauksessa Isä meidän -ruko-
uksessa esiintyvä kreikan kielen sana on 
ollut synonyymi sille ”eteen kannetun” 
leivän sanalle, jolla on kuvattu temppelin 
näkyleipäpöydän leipiä. Tutkijat tekevät 
tällaisia rinnastuksia pelkän kielitieteen 
keinoin. Teologia tekee tämän jälkeen 
omat päätelmänsä. Käytetty peruste on 
tietenkin myöhäisempi, koska syyrian 
käännöksen tekijät eivät enää tunteneet 
Jeesuksen arameankielisiä puheita (ku-
ten ei juuri kukaan toisella vuosisadalla). 

Mutta sen tarjoama näkökulma on mie-
lenkiintoinen.

Uhri meidän edestämme

Mitä tämä selitys muuttaisi Isä meidän -ru-
kouksen tulkinnassa? Se voisi nostaa esille 
mielenkiintoisen lisän kristittynä elämi-
sen avainkohtaan. Yllä oleva latinan sana 
ei vielä selitä kohtaa tarpeeksi. Teologi-
nen tulkinta on nyt uusi. Jeesus on voinut 
tarkoittaa rukouksella, että meidän tulee 
pyytää Jumalalta uuden temppelin uhri-
leipää samalla, kun pyydämme häneltä 
syntejämme anteeksi: ”anna meille meidän 
esiinkannettu leipämme (uhrileipämme), 
ja anna meille meidän syntimme anteeksi”.

Johanneksen evankeliumissa on sa-
mankaltainen ajatus. ”Jumalan leipä on se, 
joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elä-
män.” (6:33) Tässä manna-ihme muuttuu 
uhrileiväksi. ”Minä olen tämä elävä leipä, 
joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä 
leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä an-
nan, on minun ruumiini. Minä annan se, 
että maailma saisi elää.” (Joh. 6:51).

Nämä esimerkit puhuvat yhdessä aivan 
tietystä asiasta. Pelastetun ihmisen uusi 
elämä eletään Herran uudessa temppelis-
sä. Jumala itse antaa uhrin meidän syn-
tiemme edestä. Lauseen tarkoittama leipä 
ei ole ”jokapäiväistä”, vaan se on ainut-
laatuista. Evankeliumin kokonaisuudes-
sa ymmärrämme, että se on Kristuksen 
ruumis, josta on tullut uhri meidän puo-
lestamme. Ja erityisen mielenkiintoista 
on se, että Jeesus on voinut hyvin puhua 
tämän jo eläessään, eli ennen pääsiäistä, 
koska hän uuden narratiivin mukaan pu-
huu usein siitä, miten hänen on uhrattava 
itsensä ennen kuin Israelin vapautus voi 
koittaa ja uutta temppeliä aletaan raken-
taa elävistä kivistä.
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Jeesuksen ja Paavalin 
opetus avautuu 
rikkaana
STI:n tutkija Timo Eskola on juuri syksyn alussa 
julkaissut Saksassa uuden englanninkielisen 
tutkimuksen Raamatusta. Kyseessä on koko 
Uuden testamentin sanomaa koskeva teos, 
Uuden testamentin “narratiivinen teologia”: 
A Narrative Theology of the New Testament.

Timo Eskola, mitä on narratiivinen 
teologia?
– Tekstejä tutkitaan nykyään usein käyttä-
mällä kirjallisuuden tulkintakeinoja. Nar-
ratiivisuus tarkoittaa sitä, että tutkija kes-
kittyy kertomuksiin, niiden teologiseen 
sanomaan ja tuon sanoman syntyyn. Näin 
päästään takaisin sisällön tutkimukseen. 
Tosin historiaa ei sovi unohtaa myöskään 
tässä työskentelyssä.

Mikä sitten on se keskeinen kertomus? 
– Itse perusajatus on sama kuin aikasem-
missa teoksissani. Israelin historia katkeaa 
pakkosiirtolaisuuteen, ja siitä eteenpäin 
kansan ainoa toivo on uudessa Daavidissa, 
jonka Jumala lähettää ihmisille pelastuk-
seksi. Uudistuksen toivo toteutuu Jeesuk-
sessa, joka määrätietoisesti julistaa sitä, 
että hengellinen pakkosiirtolaisuus on 
päättynyt ja Jumalan rangaistus on väisty-
nyt. Armon ja rakkauden aika on todelli-
suutta.

Olet aikaisemmin julkaissut suomeksi 
kirjan samalla nimellä. Miten uusi teos 
poikkeaa edellisestä?
– Ensimmäinen versio oli pohjatyötä tätä 

suurempaa tutkimusta varten. Tätä teos-
ta varten luin lisää tekstejä ja kehittelin 
ensimmäisen kirjan ajatuksia eteenpäin. 
Lisäksi tästä kirjasta löytyy laaja tieteelli-
nen keskustelu muiden tutkijoiden kans-
sa. Teesini ovat nyt osa kansainvälistä tie-
teellistä keskustelua. Olen aika innoissani 
tästä tilanteesta. Onhan kirja monessä 
mielessä tähänastisen urani pääteos, jo-
hon olen tiivistänyt sen, mitä olen STI:ssä 
ollessani tutkinut.

Minkälaiset aiheet ovat uusia? 
– Keskityin aivan erityisesti sellaiseen kir-
jallisuuteen, jossa pohditaan temppelin 
merkitystä niin Vanhassa testamentissa 
kuin juutalaisuudessakin ja tietysti sitten 
Uuden testamentin opetuksessa. Tämä 
on itse asiassa tämän hetken kansainvä-
lisen keskustelun keskeisimpiä aiheita. 
Temppeli näyttäytyy Jumalan kohtaami-
sen paikkana ja suoranaisena paratiisin 
esikuvana. Kun Jeesus julistaa muodos-
tavansa uuden temppelin elävistä kivistä, 
hän samalla kertoo, että Jumalan lupaama 
paratiisi on jo uskon kautta alkanut toteu-
tua. Tässä paratiisissa ihminen saa kokea 
ainutlaatuista Jumalan huolenpitoa.
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Onko joitain kiinnostavia löytöjä tullut 
esiin matkan varrella? 
– Uusi tulkinta avaa yllättävällä tavalla 
Jeesuksen ja Paavalin välistä suhdetta. Itse 
asiassa myös Paavali kirjoittaa aikakausi-
en taitteen olevan käsillä. Hänkin lainaa 
profeettatekstejä, joissa eksiilin ja jopa 
hengellisen pakkosiirtolaisuuden jälkeen 
luvataan kansan uudistus. Ja ennen kaik-
kea Paavali kirjoittaa temppelistä, joka 
koostuu ihmisistä. Jerusalemista aikanaan 
paennut Pyhä Henki on palannut Kristuk-
sen seurakuntaan, ja nyt jokainen uskova 
on Pyhän Hengen temppeli. Tällaisen 
ketomuksen varaan rakentuu itse asiassa 
myös Paavalin opetus vanhurskauttami-
sesta. Pelastava vanhurskaus ei voi syntei-
hinsä suljetuilla ihmisillä perustua heidän 
omiin tekoihinsa. Paavali pitää menneen 
hurskauden turhana, jotta hän voittaisi 
omakseen lahjana annettavan Kristuksen 
vanhurskauden.

Miksi tämä näkökulma on tärkeä?
– Se on tärkeä erityisesti siksi, että raama-
tuntutkimuksen piirissä Jeesuksen yhteys 
Paavaliin on katkennut jo vuosikymmeniä 
sitten. Tutkijat eivät ole kyenneet selittä-
mään, miten Paavali olisi voinut jatkaa 
historiassa eläneen Jeesuksen opetuksia. 
Sen sijaan monet ovat väittäneet, että 
Paavali ei tiennyt juuri mitään Jeesukses-
ta, vaan kehitteli kristinuskoa hyvin itse-
näisesti. Tämän uuden tutkimussuunnan 
avulla ymmärretään paremmin, miten 
laajasti ja suoraan sanoen täydellisesti 
Paavali oli ymmärtänyt Jeesuksen lopun-
ajallisen sanoman. Jos hieman liioitellaan, 
voidaan sanoa, että Paavali ei keksinyt 
mitään uutta Jeesuksen sanomaan. Hän 
vain julisti sitä, kuten kääntynyt juutalai-

nen oppinut parhaiten osaa. Tutkimuksen 
mahdollisuudet myös jatkossa ovat tällä 
suunnalla lähes rajattomat. 

Minkälaiselle yleisölle kirja suuntautuu?
– Teologisena oppikirjana teos tulee var-
maankin opiskelijoiden ja ammattiteolo-
gien käyttöön, ja ehkä joku valveutunut 
maallikko saa siitä iloa. Kansainvälinen 
kenttä antaa oman näkökulmansa. Olen 
jo lähettänyt arviointikappaleita alan mer-
kittäville professoreille. Jos hyvin käy, teos 
antaa panoksensa siihen keskusteluun, 
jota yliopistoissa käydään Uuden testa-
mentin teologian kirjoittamisen tulevista 
suuntauksista.

Eskola, Timo, A Narrative Theology 
of the New Testament: Exploring the 

Metanarrative of Exile and Restoration 
(Mohr Siebeck, WUNT 350, 2015)
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HENKILÖKOHTAISESTI
Peeti Kallonen kokee omakseen 
nuorisotyön

Teksti ja kuva: Martti Pyykönen

Suomen teologinen instituutti järjesti 2015 keväällä opintomatkan Sambiaan. 
Yksi Afrikkaan lähteneistä opiskelijoista oli parhaillaan uskonnonfilosofiasta 
graduaan valmisteleva Peeti Kallonen.

– Olen hengenmiehiä. Kristillinen usko 
on ollut minulle tosi isossa roolissa siinä, 
miten peilaan maailmaa aina rippikouluni 
jälkeen. Toinen minua määrittävä asia on 
se, että rakastan toimia ihmisten parissa, 
pidän sellaisesta aidosta meiningistä ih-
misten kesken, Peeti Kallonen kertoo.

Peeti Kallonen tekee parhaillaan gra-
duaan uskonnonfilosofiasta. Gradussaan 
hän käsittelee John Rothin käsityksiä teo-
dikean eli pahan ongelmasta. 

– Tässä aiheessa minua kiinnostaa eri-
tyisesti se, miksi ihmisen on vaikea hy-
väksyä hyvää Jumalaa. Aiheeseen liittyvät 
myös luottamuksen ja toivon näkökulmat, 
joita kärsimys usein koettelee. Tämä on 
kysymys, josta harva ihminen on vapaa, 
pohtii Peeti.

Gradun vastapainona Kallonen keik-
kailee ja tekee vapaaehtoistöitä silloin täl-
löin Suomen Raamattuopistolla.

– Nuorisotyö on ollut minulle aina tär-
keää. Toimin kuusi vuotta Tuusulassa nuo-

risotyöntekijänä. Lopetin sen työn keskit-
tyäkseni nyt opintoihin. Tulevaisuudessa 
haluaisin vielä tehdä kenttätyötä nuorten 
parissa. Jos siihen liittyisi vielä pappisvih-
kimys, olisi se hienoa, Peeti pohtii.

STI tuttu jo ennen opiskeluaikaa

Suomen teologinen instituutti tuli Kal-
loselle tutuksi jo ennen opiskelupaikkaa 
teologisessa tiedekunnassa.

– Pyörin STI:ssä jo pari vuotta ennen 
yliopistoa. Kävin luennoilla, mutta en tu-
tustunut kehenkään vielä silloin. Nykyisin 
minulla on täällä oma työhuone, ja olen 
siitä hyvin onnellinen. Täällä saan keskit-
tyä graduuni kaikessa rauhassa, ja luulen-
kin, että se on minulle ratkaisevan tärke-
ää. Omassa rauhassa saan hyvän flow-ti-
lan päälle. Olen saanut olla mukana myös 
suunnittelemassa STI:n toimintaa, ja se on 
ollut mukavaa, Kallonen kertoo. 
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Seminaari Afrikassa

Viime keväänä Peeti Kallonen lähti STI:n 
opiskelijaryhmässä Sambiaan opintomat-
kalle. Opiskelijat valmistautuivat opet-
tamaan teologisessa seminaarissa, johon 
kutsuttiin paikallisia pastoreita, evankelis-
toja ja nuorisotyöntekijöitä. 

– Olen luonteeltani helposti innostu-
vaa tyyppiä. Lähdin matkaan melko en-
nakkoluulottomasti, ja sitä paitsi tykkään 
matkailusta. Olen reissannut melko pal-
jon pitkin poikin maailmaa. Usein olen 
kahviloissa ja taidegallerioissa miettinyt, 
että olisi hienoa matkailla ja samalla tehdä 
jotain, millä on merkitystä. Nyt se toteu-
tui, Peeti Kallonen iloitsee.

Peetin valitsi opettavansa Sambian 
teologisessa seminaarissa nuorisotyöstä. 
Peeti käsitteli oppitunneillaan erityisesti 
draaman käyttöä nuorisotyössä sekä raa-
mattupiirien järjestämistä.

– Minua jännitti opettaminen melko 
paljon. En ole aiemmin opettanut englan-
niksi, enkä tuntenut afrikkalaista kulttuu-
ria ennalta. Valmisteluihin ei mypöskään 
ollut kevään opintojen ohella paljon aikaa. 
Mietin kovasti opetukseni onnistumista. 
Opiskelijat kirjoittivat kyllä kaiken ylös 
ja pohtivat paljon käsittelemiämme aihei-
ta. Opiskelijoilta tuli vaikeita kysymyksiä: 
he esimerkiksi pohtivat sitä, miten tulisi 
puhua rakkaudesta ihmisille, joilla ei ole 
mitään ja jotka elävät kadulla. En osan-
nut vastata heidän kysymykseensä, mut-
ta rohkaisin heitä itse pohtimaan aihetta. 
Luulen, että avoin ja rakastava seurakun-
tayhteisö voi mahdollistaa rakkaudesta 
puhumisen hyvin kaltoin kohdelluille ih-
misille, Peeti pohtii. 

Suomalaisella ja sambialaisella teolo-
gian opiskelijalla on paitsi paljon samoja 
kysymyksiä, mutta myös eroja.

– Afrikassa ihmiset toimivat kuin 
luon nostaan ryhmänä. Suomessa välttä-
mätön ryhmäyttäminen ei ole niin merki-
tyksellistä siellä. Lisäksi minua ihmetytti, 
kuinka tärkeitä muotoseikat ovat afrikka-
laisille pastoreille ja nuorisotyöntekijöille.
He olivat hyvin kiinnostuneita siitä, kuin-
ka paljon esimerkiksi rukousta ja raama-
tunlukua tulisi suhteessa toisiinsa minun 
mielestäni olla, Peeti kertoo.

Kotimaahan Peeti Kallonen sai mu-
kaansa aimo annoksen kokemuksia, tari-
noita ja rohkaisua nuorisotyössä toimimi-
seen.

– Koen, että pystyn opettamaan nuo-
risotyön tekemistä myös englanniksi. Sen 
lisäksi Afrikasta jäi mukaan monia tari-
noita, joita olen hyödyntänyt riparityös-
kentelyssä. Ei sitä tiedä, vaikka löytäisi 
itsensä Afrikasta uudelleen vielä tulevai-
suudessakin, Peeti Kallonen hymyilee.
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STI järjesti lokakuun alussa teologisen 
teemapäivän kirkkokysymyksestä. 
Helsingin Luther-saliin kokoontui 

noin 30 osallistujaa, jotka edustivat STI:n 
jäsenjärjestöjä, STI:tä sekä opiskelijoita. 
STI:n eräs tehtävä on toimia jäsenjärjes-
töjensä yhteistoimintaelimenä, ja siksi 
tämänkaltaisten kokoontumisten järjes-
täminen kuuluu sen ydintoimintaan.  Jär-
jestöt esittivät oman näkemyksensä siitä, 
mikä kirkko on, mitkä ovat Suomen evan-
kelisluterilaiseen kirkkoon ja sen herätys-
liikejärjestöjen suhteisiin liittyvät suurim-
mat ongelmat ja minkälaisia ratkaisuja 
niihin voisi olla. Maallikon puheenvuoron 
ja järjestöjen lyhyiden alustusten jälkeen 
keskusteltiin ensin pienemmissä ryhmissä 
ja sitten yleiskeskusteluna esiin nousseista 
kysymyksistä. 

Päivän aikana kävi ilmi, että pääosin 
järjestöt näkevät kirkon tilanteen ja herä-
tysliikejärjestöjen haasteet samanlaisina. 
Kirkossa ja erityisesti sen suhtautumisessa 
herätysliikkeisiin todettiin olevan paljon 
sekä teologisia että käytännöllisiä ongel-
mia, joskin muistutettiin myös siitä, että 
yhä edelleen seurakunnat tekevät paljon 
arvokasta työtä monella eri saralla. Lisäk-
si huomautettiin, että kirkko näyttäytyy 
kovin erilaisena ruuhka-Suomessa ja poh-
joisempana vaikkapa niin sanotulla Poh-
janmaan raamattuvyöhykkeellä. Järjestöt 
tahtovat joka tapauksessa jatkaa toimin-
taansa kirkon sisällä, mutta ei kuitenkaan 
kaikkea kirkossa tapahtuvaa hyväksyen. 
Tämä ilmaistiin esimerkiksi sanomalla, 
että ”toimimme kirkossa, ei rakkikoirana 
räksyttäen, mutta tarpeen tullen vahtikoi-

Teologisen teemapäivän antia

Teksti ja kuvat: Ville Auvinen
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rana ärähtäen” tai toteamalla, että toteu-
tamme ”kriittistä solidaarisuutta kirkon 
kanssa”. Parissa puheenvuorossa tosin 
pohdittiin sitäkin, mitä seuraisi Suomen 
ev.lut. kirkon ulkopuolelle jäämisestä. 

Monessa puheenvuorossa nousi esiin 
kysymys henkilöseurakunnista. Suoma-
lainen malli, niin sanottu parokiaalinen 
seurakuntamalli, jossa kirkon jäsenen 
seurakunta määräytyy tiukasti asuinpai-
kan mukaan, on kansainvälisesti arvioi-
den eriskummallinen. Henkilöseurakun-
tamalli, jossa jokainen saa itse päättää, 
mihin seurakuntaan tahtoo kuulua, voisi 
motivoida monia sellaisia, jotka nyt ovat 
eronneet luterilaisen kirkon jäsenyydes-
tä, edelleen pysymään jäseninä. Toisaalta 
henkilöseurakunnat ovat jo nyt käytän-
nössä todellisuutta esimerkiksi järjestöjen 
jumalanpalvelusyhteisöjen muodossa, ja 
siksi olisi aika hyväksyä ne myös viralli-
sesti osaksi kirkon rakennetta. Keskusteli-
joiden joukossa oli kolme kirkolliskokous-
edustajaa, ja he totesivat arvionaan, että 
aikaisemmin kirkon päättävissä elimissä 
henkilöseurakuntamallia on vastustettu 
ehdottomasti, mutta nyt suhtautuminen 
on muuttunut positiivisemmaksi. 

Paljon keskustelua herätti kysymys 

siitä, miten suhtaudutaan Suomen ev.lut. 
kirkon jäsenyydestä eronneisiin, jotka 
kuitenkin jakavat luterilaisen uskonnäke-
myksen. Erityisesti puheenvuorot konk-
retisoituivat siihen, tulisiko heille jakaa 
ehtoollista järjestöjen jumalanpalveluksis-
sa. Polttopisteessä oli myös kysymys siitä, 
mitä kirkkoon kuuluminen tarkoittaa teo-
logisessa mielessä. Onko todellisen kirk-
koon kuulumisen edellytyksenä virallinen 
kuuluminen kirkko-organisaatioon, vai 
toteutuuko todellinen kirkkoon kuulumi-
nen jumalanpalvelus- ja ehtoollisyhtey-
dessä ilmankin rekisteröityä jäsenyyttä? 
Tästä kysymyksestä kaikki keskusteluun 
osallistuneet eivät olleet yksimielisiä. Eh-
toollisen kaikki sanoivat käytännössä ja-
kavansa myös kirkosta eronneille, mutta 
periaatteellisella tasolla tästäkin asiasta 
esitettiin erilaisia näkemyksiä.

Teologiseen päivään osallistuneet oli-
vat tyytyväisiä päivän antiin ja erityisesti 
mahdollisuuteen keskustella muiden jär-
jestöjen edustajien kanssa ajankohtaisis-
ta ja polttavista teemoista. Eräs päivään 
osallistunut kirjoitti palautteessa: ”Koin 
arvokkaaksi ja tärkeäksi ylipäänsä kohtaa-
misen ja keskustelun muiden STI:n jäsen-
järjestöjen edustajien kanssa.”
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle. 

Yksi tapeellinen
Paljon sinä suret ja pyrit, vaan yksi on tarpeellinen. (Luuk. 10:41–42)

Jeesuksen sana hätkähdyttää. Hän ravistaa meitä hereille. Hän pakottaa meidät pysäh-
tymään ja kuuntelemaan. Miten niin vain ”yksi on tarpeellinen”?

Alkuaan sanat on lausuttu Martalle, joka sentään palveli Jeesusta ja tämän jalkojen 
juuressa istuvaa sisartaan. Pyyteetöntä palvelua. Pitkä päivärupeama takana. Ilmeisesti 
Martta oli ollut mukana kuulemassa äskeistä vertausta laupiaasta samarialaisesta. Hän 
päätti ryhtyä sanoista tekoihin, tulla ei vain sanan kuulijaksi vaan myös tekijäksi. Ehkä 
häntä myös hiukan hävetti sisarensa puolesta: ei ollut naiselle lainkaan sopivaa kes-
kustella miehen kanssa tuolla tavoin, vieläpä niin läheisesti, jalkojen juuressa istuen. 
Ymmärrämme Marttaa, joka hienotunteisen varovasti vihjaa Jeesukselle kiusallisesta 
tilanteesta neuvoen häntä nuhtelemaan sisartaan ajattelemattomasta käytöksestä!

Luukkaan kertomus kuvaa osuvasti ja tarkasti kahta sieluntilaa. Joskus, ehkä useinkin 
kristitty keskittyy ajattelemaan tekemäänsä. Hän tekee paljon kaikkea hyvää, hän pal-
velee ahkerasti. Ja tosiaan: kunpa itse oppisin yhtä käytännölliseksi, muuttuisin yhtä 
palavaksi rakkaudessa, toimisin yhtä pyyteettömästi kutsumuksessani. Aivan tavallis-
ta arjen kristillisyyttä tarvitaan, ei kunnian kukkuloilla käyskentelyä. Mutta Martta 
unohti kaiken touhunsa keskellä, mistä hänen sielunsa löytää levon. Sielun lepoa ei 
tehdä, se lahjoitetaan lahjaksi. Armo saadaan armosta (Joh. 1:16). Maria muisti tämän. 
Siksi hän istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Siinä hän nautti täysillä evankeliumin iha-
nasta vapaudesta. Hän ei sekoittanut lahjavanhurskauteen omaa yrittämistä. Hänen 
autuutensa oli ja pysyi kuulemansa sanan lupauksen varassa. Se ”yksi tarpeellinen” on 
tässä.

Käsitämme, että Pyhä Henki tahtoo evankeliumin kertomuksella muistuttaa meitä 
armon riittävyydestä. Hän johdattaa meidät takaisin Vapahtajamme luokse. Jokai-
nen kristitty joutuu kiusaukseen. Ensin hän yrittää ”paikata vanhaa ihmistä”, sitten 
myöhemmin hän yrittää ”korjata uutta ihmistä”. Mutta vanhaa ihmistä ei voi paika-
ta, vaan se täytyy ristiinnaulita ja kuolettaa. Samoin uutta ihmistä ei voi korjata, se 
on täydellinen jo Golgatan sovintoveren tähden, juuri sellaisena valmis iankaikkiseen 
elämään. Älkäämme kumminkaan vieroksuko jompaakumpaa näistä sisaruksista. Me 
tarvitsemme heidät molemmat. Marian osa kuuluu sielulle, Martan osa lihallemme. 
Yhdessä näiden sisarusten kanssa me olemme se ihanasti kaunistettu morsian, joka 
autuuttavassa uskossa varmana iloitsee Veriylkänsä rakkaudesta ja kuuliaisessa uskos-
sa nöyränä osoittaa hänelle jatkuvaa alamaisuuttansa.

Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
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OPISKELIJAN SUUSTA
Ajatukseni teologiasta ja opiskelusta ovat 
päätyneet nykyiselleen moninaisten vaiheiden 
kautta. Kiinnostuin yläasteikäisena syvästi 
filosofiasta. Lukiossa luin reaaliaineina filosofiaa 
ja uskontoa. Uskonnon opiskelu merkitsi minulle 
tuolloin kiinnostusta maailmanuskontoja 
ja esimerkiksi teosofiaa kohtaan. Aloin 
kuitenkin lukio-opintojen tähden tutustua 
myös kristilliseen teologiaan ja Raamattuun. 
Ateistishumanistisen kasvatuksen saaneena 
kriittisenä nuorena en uskonut löytäväni niistä 
mitään positiivista. 

Maailmankatsomukseni alkoi kuitenkin nopeasti muuttua. Raamatussa minua 
puhutteli erityisesti – ehkä yllättävää kyllä – syntiinlankeemus. Ymmärsin, että 
vain tuolta pohjalta meille voidaan ylipäätään tarjota pelastusta. Ironisella 
tavalla Raamatun synkkä lähtökohta osaltaan todistaa sanan olevan Jumalasta.

Muiden uskontoa lukevien joukossa minusta tulikin pian oikea teologin alku. 
Tunsin kuitenkin sisimmässäni, ettei suhteeni Jumalaan ollut kunnossa. Minua 
alkoi häiritä, kuinka saatoin vaikkapa esitelmöidä eri ehtoolliskäsityksistä, ja 
aloin havahtua siihen, etten ole itse koskaan käynyt ehtoollisella. 

Sitten tulinkin uskoon, ja aloin kuroa elämääni kokoon evankeliumin pohjalta. 
Ajattelin, että teologian aktiivisempi opiskelu oli jäänyt taakse, siinä missä 
lukiokin. Se alkoi kuitenkin uudestaan kiinnostaa, ja ystäväni kannustivat 
minua hakemaan teologiseen tiedekuntaan. Sain elämääni apua kristillisestä 
sielunhoito- ja terapiatyöstä, ja sitä tahtoisin itsekin tulevaisuudessa tehdä. 
Uskon teologiankin tulevan lopulta koetelluksi siinä, miten se edistää 
kasvamistamme kohti Jeesuksen kaltaisuutta. 

Uskonnonfilosofia on ollut minulle luonteva pääainevalinta. Tiedän sekä 
itsestäni että maailmasta ympärilläni, kuinka ihmisluonnossamme on suuri 
houkutus kyseenalaistaa kristinuskon ydintotuuksia ja Raamatun arvovaltaa. 
Siksi STI:n työn kaltainen panos on kullanarvoinen, ja annankin sille täyden 
siunaukseni ja rukoustukeni. On ollut ilo saada toiminnastanne tukea 
kristilliselle vakaumukselleni!

       Noora Nätkin, teol. yo
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VIERAILUT
Ville Auvinen

18.10.  Helsinki, Pyhän Sydämen   
  kappeli, liturgia

2.11. Turku, Raamatunopetusakatemia

13.-15.11. Turku, Maata näkyvissä -festarit

17.11. Ryttylä, Raamattulinja

21.11. Laitila, Rukoilevaisten nuortenilta 

STI:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 
25.11.2015 
klo 16 STI:ssä.

Päätösvalta on jäsenjärjestöjen edustajilla, 
mutta kaikki tukijäsenetkin ovat 

tervetulleita kokoukseen.
Käsiteltävinä ovat mm. vuoden 2016 
toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kaavio kuukauden viimeisen päivän tilien saldosta vuosina 2013–2015



Hallituksen puheenjohtaja 
lähetysjohtaja Mika Tuovinen 

Jäsenjärjestöt
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

Sydämen yksiwakainen rukouksen hartaus puhkeilee sisällisten huokausten 
kautta Jumalan puoleen ja alinomaisen taiwaaseen yletyn mielen kautta. Tä-
män sydämen rukouksen hartaus on tarpeellinen, semminkin silloin kuin tarpeel-
liset toimitukset ja asiat estäwät ihmistä suu-rukouksesta. Sydämen hartaita 
huokauksia ei woi mikään estää, waan se juoksee kaikkinaisten maallistenkin 
askareiden alla ja owat yhtä woimalliset, waikka ne ainoastaan sydämen sisussa 
tapahtuwat. 

Lyhykäinen neuwo sydämen rukoukseen ja muutamia ojennuksia, joiden jälkeen 
ihminen saa koetella sielunsa tilaa. Kirjoittanut Dawedi Hollatzius. Waasassa 
1852. 



Etukansi: Martti Pyykönen
Takakansi: Kari Mattila

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI

On täynnä lahjojasi
kätesi, Jumala.
Soi syksy kiitostasi
maan kaiken kasvusta.
Nyt kiittää sydämemme,
kun meitä rakastat,
suot toivon elääksemme
ja hoivaat, johdatat. 

  Virsi 575: 4


