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Kirkolliskokousvaalien 
edellä

Ensi keväänä valitaan seuraavaksi 
nelivuotiskaudeksi uusi kirkollisko-
kous. Edustajien valinnat tehdään 

hiippakunnittain. Papisto valitsee keskuu-
destaan yhteensä 32 edustajaa, ja seura-
kuntien luottamushenkilöt puolestaan 64 
maallikkoedustajaa. Näiden lisäksi kirkol-
liskokouksessa istuvat hiippakuntien piis-
pat, kenttäpiispa, saamelaisten edustaja 
sekä valtioneuvoston määräämä edustaja. 
Ehdokasasettelu on jo päättynyt, ja ehdolla 
on kaiken kaikkiaan 492 maallikkoa ja 221 
pappia. Paikka kirkon ylimmässä päättä-
vässä elimessä siis kiinnostaa. 

Seuraava kirkolliskokous on monien 
haasteiden edessä. Etukäteen voi jo aavis-
taa, että uuden avioliittolain tultua voimaan 
paine kirkkoa ja sen vihkikäytäntöä koh-
taan kasvaa. Kirkolliskokouksen on päätet-
tävä, miten kirkko ja sen viranhaltijat uu-
dessa tilanteessa toimivat. Samaan aikaan 
kirkosta eroaa vuosittain kymmeniä tuhan-
sia, jotka kokevat kirkon etäiseksi ja mer-
kityksettömäksi, ja yhä harvemmat lapset 
kastetaan kirkon jäseniksi. Kirkon toisella 
reunalla ”kirkoksi kasvava kirkko”, Lähe-
tyshiippakunta, on itsenäistymässä omaksi 

kirkokseen, ja monet seurakuntien ak-
tiivit joutuvat ratkaisemaan, mihin kirk-
koon haluavat kuulua. Yhteiskunnalliset 
rakenneuudistukset kuntaliitoksineen 
pakottavat myös kirkon tarkastamaan 
omaa rakennettaan, ja sen seurauksena 
pienet, itsenäiset seurakunnat lakkaavat 
monen harmiksi olemasta. Monet ko-
kevat nykyisen, asuinpaikan perusteella 
määräytyvän seurakuntaan kuulumisen 
olevan aikansa elänyt järjestelmä, ja sen 
sijaan ehdotetaan henkilöseurakuntien 
hyväksymistä osaksi kirkon virallista 
rakennetta. Silloin jokainen saisi kuulua 
mihin seurakuntaan haluaa. Käytännös-
sä muun muassa eri herätysliikkeiden 
messuyhteisöt ovat jo nyt henkilöseura-
kuntia, mutta kirkon virallisesta näkö-
kulmasta ne ovat outoja kummajaisia, 
joita ei ainakaan saa kutsua seurakun-
niksi. Monet kristityt kuitenkin haluai-
sivat yhä enemmän juuri sellaisia yhtei-
söjä, joihin he voivat hyvällä mielellä si-
toutua. Asiaa kuitenkin hankaloittaa se, 
että ehtoollisenjako-oikeuden saaminen 
tiloihin, joita ei ole vihitty kirkoksi, on 
vaikeaa. 
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Joululahja STI:lle
STI:n talous on taas erittäin haastavassa tilanteessa. Tällä hetkellä tilien saldo on 
lähellä nollaa, ja joulukuussa on vielä maksettavana mm. palkat. Rahatilanne 
on huonompi kuin aikaisempina vuosina. Vuoden alussa aloittaa työnsä uusi 
sihteerimme Kirsi Hänninen, ja STI:n sihteerinä aivan alusta asti toiminut Kirsi 
Sell jää eläkkeelle huhtikuussa. Olemme kiitolliset vanhemman Kirsin pitkästä 
työpanoksesta sekä siitä, että nuorempi Kirsi jatkaa hänen työtään. Molemmat 
Kirsit ehtivät työskennellä pari kuukautta yhdessä ennen kuin Sellin Kirsi jää 
lomalle. Näin hän voi perehdyttää seuraajansa vaativaan ja monipuoliseen teh-
tävään. Tämä kuitenkin lisää palkkakuluja kaikkine sivukuluineen noin 10 000 
euroa. Rohkenen pyytää sinulta nyt erityistä joululahjaa STI:n työlle, jotta selvi-
ämme tulevien kuukausien haasteista. 

Ville Auvinen

Uskoisin, että ainakin edellä kuvatut 
kysymykset tulevat olemaan esillä seu-
raavan kirkolliskokouksen työskentelyssä. 
Minkälaisia vastauksia se niihin antaa, on 
kirkon tulevaisuuden kannalta äärimmäi-
sen tärkeää. 

Toivon, että uusi kirkolliskokous tekee 
vastuullisia päätöksiä, jotka rakentavat 
kirkkoa ja sen yhteyttä. Jonkun toisen kir-
kollisen lehden pääkirjoitus varmaankin 
kantaisi huolta siitä, miten tavalliset kirk-
koon kuuluvat mutta eivät niin aktiivisesti 
kirkon toimintaan osallistuvat saataisiin 
edelleen pysymään kirkon jäseninä. Mi-
nä taas olen huolissani niistä, jotka vielä 
haluaisivat pysyä kirkon sisällä ja uskoa 
ja toimia niin kuin ”isämme uskoivat en-
nen”, mutta jotka eivät koe saavansa tilaa 
kirkon sisällä. 

Voisiko uusi kirkolliskokous ottaa tar-
kasteluun vuonna 2006 hyväksytyn piispa 
Heikan työryhmän lausunnon? Tuo lau-
sunto kriminalisoi käytännössä kaiken 
aikaisemmin useimmiten hyvässä yhteis-

hengessä tehdyn jumalanpalvelusten työ-
vuorosopimisen, joka mahdollisti myös 
niiden pappien toimimisen seurakunnis-
sa, jotka olivat virkakysymyksessä perin-
teisellä kannalla. Voisiko uusi kirkollisko-
kous hyväksyä henkilöseurakunnat osaksi 
kirkon virallista rakennetta ja todeta, että 
Suomen ev.lut. kirkon papin kirkkokäsi-
kirjan mukaan toimittama messu ei ole 
kilpailevaa vaan ennemmin kirkkoa ra-
kentavaa toimintaa, vaikka se tapahtui-
sikin vaikkapa jonkun herätysliikkeen 
rukoushuoneessa? Voisiko uusi kirkol-
liskokous löytää ratkaisun vielä sillekin 
ongelmalle, että monet lahjakkaat ja vah-
vasti kirkon uskoon sitoutuneet teologian 
maisterit jäävät vaille pappisvihkimyksiä 
ja mahdollisuuksia palvella seurakunta-
pastoreina, koska he haluavat pitäytyä 
myös käytännössä kirkon perinteisellä 
virkakannalla?

Rukoillaan kirkon Herraa, että hän an-
taisi Suomen ev.lut. kirkolle viisaat päät-
täjät. 
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Daavidin poika tuo riemuvuoden
Timo Eskola

Joulun sanomassa on niin monia puolia, että kaikkia aiheita ei aina ole helppo 
edes yhdistää Jeesuksen syntymän tapahtumiin. Yksi näistä on Vanhan 
testamentin käsitys riemuvuoden alkamisesta. Yleisen Raamatun lukemisen 
perusteella voimme kuvitella, että tämä tarkoittaa jotain hienoa. Mutta mistä 
tarkalleen ottaen on kyse?

Riemuvuoden merkitys

Ajatus riemuvuodesta on juutalaisessa 
opetuksessa monin tavoin merkittävä. 
Ensinnäkin se kertoo Vanhan testamen-
tin opetuksesta, jonka mukaan seitsemän 
vuosiviikon (49 vuotta) jälkeen orjat va-
pautetaan ja maan annetaan levätä.

”Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja 
julistakaa maanne kaikille asukkaille ylei-
nen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi 
on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa 
menettänyt saa sen jälleen haltuunsa ja 
jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa 
luo.” (3. Moos. 25:10)

Tästä vapautuksen symbolista tuli pak-
kosiirtolaisuuden aikana myös Babylonin 
vankeudesta vapautumisen symboli. Kun 
Daavidin poika saapuu, hän vapauttaa 
vangitut Baabelissa. Ihmiset saavat palata 
omille mailleen ja elää jälleen Jumalan hy-
vyydestä. Esimerkiksi Qumranin tekstien 
joukossa on lyhyt katkelma, jossa Babylo-
niasta vapautumisen riemuvuotta perus-
tellaan Jesajan kirjan avulla. 

Tekstien kirjoittajat odottivat, että tie-
tyn vapahtajahahmon tullessa Jumalan 
riemuvuosi toteutuu: ”[Tänä] riemuvuon-
na te palaatte kukin omalle maallenne... 
Kohdan tulkinta viimeisille ajoille koskee 

vangittuja... he ovat Melkisedekin perintö, 
ja hän tuo heidät takaisin ja julistaa heille 
vapautuksen, jotta he pääsisivät kaikki-
en rikkomustensa velasta” (11QMelch). 
Qumranin hurskaat eivät vielä tienneet 
Jeesuksesta, mutta heidän toivonsa nousi 
Vanhan testamentin pohjalta.

Ilosanoman tuoja

Ainakin osa juutalaisista osasi siten odot-
taa Daavidin poikaa. He odottivat rauhan 
ajan koittamista. Uusi testamentti tietää 
paremmin. Matteuksen evankeliumin 
alussa kysellään juutalaisten kuninkaan 
syntymisestä (2:2). Luukkaan tekstissä 
puolestaan muistutetaan, että “Herra Ju-
mala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin 
valtaistuimen” (1:32). 

Uuden testamentin mukaan uusi ku-
ningas on syntynyt. Hän tulee saamaan 
vallan, ja silloin toteutuu kansan vapau-
tus, Jumalan todellinen riemuvuosi. Va-
kuus tästä löytyi Jesajan kirjasta. 

”Herran henki on minun ylläni, sillä 
hän on voidellut minut. Hän on lähettä-
nyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, parantamaan ne, joiden mieli 
on murtunut, julistamaan vangituille va-
pautusta ja kahlituille kahleitten kirpoa-
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mista, julistamaan Herran riemuvuotta” 
(61:1–2). 

Jeesus käyttää tätä kohtaa Nasaretin 
saarnassa. Luukas toteaa Jeesuksen sano-
van vain lyhyesti: “Tänään, teidän kuul-
tenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen”. 
(Luuk. 4:21). Jeesuksen esiin astuminen 
merkitsee evankeliumin toteutumista. 
Hän ilmoittaa olevansa pelastuksen sa-
noman julistaja. Itse pakkosiirtolaisuus 
näyttäytyy kuvana kansan hengellisestä 
vankeudesta – mitä myös alkuperäinen 
Baabelin vankeus oli merkinnyt mitä suu-
rimmassa määrin. Ilosanoma Jumalan ar-
mahduksesta päästää sorretut vapauteen. 
Riemuvuoden toteutuminen merkitsee 
vanhojen syntien anteeksi antamista. 

Rammat kävelevät

Itse asiassa koko Jeesuksen toiminta kuvaa 
riemuvuoden vapautusta ja iloa. Hän ei ol-
lut ainoastaan köyhien ystävä, vaan myös 
uudistuksen tuoja. Tätä julistaa Jeesuk-

sen vastaus Johannes Kastajan oppilaille. 
”Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja 
näette: Sokeat saavat näkönsä ja rammat 
kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuu-
rot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin 
ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas 
se, joka ei minua torju.” (Matt. 11:5–6). 

Jeesuksen lauseissa “sokeat saavat nä-
könsä” ja rammatkin mainitaan, mutta sai-
raiden paranemista täydennetään konk-
reettisesti spitaalisten puhdistumisella. 
Ilosanoma puolestaan liittyy riemuvuo-
den uudistukseen. Merkittävin lisä Jesajan 
tekstiin löytyy kuolleiden herättämisestä, 
joka tosin selittyy Jesajan luvun 26 tulkin-
tana pelastuksen ajasta: ”kuolleet heräte-
tään henkiin” (Matt. 11:5; Luuk. 7:22; vrt. 
Jes. 26:19: ”Mutta sinun kuolleesi heräävät 
eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös”). 

Näin koko Jeesuksen toiminta mer-
kitsee riemuvuoden toteutumista. Joulun 
lapsi tuo lohdun köyhille, julistaa velat an-
teeksi ja aloittaa uudistuksen anteeksian-
tamuksen kautta. 

Kuva: Kirsi Sell
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HENKILÖKOHTAISESTI
Soili Haverinen – Työtä yliopistossa ja 
kadulla
Teksti ja kuva: Martti Pyykönen

Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelija ja teologisen instituutin hallituksen 
jäsen Soili Haverinen on tuttu henkilö monille Suomen teologisen instituutin 
opiskelijoille, työntekijöille ja työn ystäville. Sisäministeri Päivi Räsäsen 
erityisavustajana toiminut Haverinen kokee politiikan ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen edelleen itselleen tärkeäksi. Tällä hetkellä Soili Haverinen tekee 
väitöskirjaa sukupuolen teologiasta STI:n stipendiaattina ja valmistautuu 
uusiin tehtäviinsä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) keväällä 
avautuvalla Luther-kirkolla.

– Pääaineenani on uskonnonfilosofia ja 
tarkemmin tutkimukseni aiheena suku-
puolen teologia. Artikkeliväitöskirjassani 
tutkin kristilliseen oppiin kohdistettua 
feminististä kritiikkiä ja siitä versonut-
ta teologista keskustelua. Erityisesti tuo-
ta kritiikkiä kohdistetaan jumalakuvaan 
sekä valta- ja hierarkiakäsityksiin, Soili 
Haverinen kertoo.

Haverisen väitöskirja koostuu yhteen-
sä neljästä vertaisarvioidusta artikkelista, 
joista kaksi on jo julkaistu. Ensimmäinen 
artikkeli ”Feministinen teologia”, julkais-
tiin Kirjapajan Modernin teologian suun-
tauksia -teoksessa. Jälkimmäinen, nimel-
tään ” Trinity, Embodiment and Gender”, 
julkaistiin hollantilaisessa Ars Disputandi 
Supplement Series -sarjassa.

– Modernin teologin suuntauksia 
-teoksessa julkaistu vertaisarvioitu artik-

kelini sai julkisuudessa kritiikkiä osak-
seen esimerkiksi siitä, että tutkijana en 
suhtautunut kritiikittömän myötämieli-
sesti tutkimuskohteeseeni. Tunteet käyvät 
kuumana, mutta minusta on surullista, 
jos tutkimuksessa on sallittu vain yksi nä-
kökulma. Olen kuitenkin tavannut myös 
paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja käynyt 
hyviä keskusteluja, Soili Haverinen sum-
maa.

Valtaa ja hierarkiaa tutkittaessa saa-
tetaan esittää ranskan vallankumouksen 
hengessä kaiken vallan olevan luonteel-
taan alistamista. Tähän vallan ja alistami-
sen problematiikkaan on tarjottu vastauk-
seksi esimerkiksi sosialismia. Haverinen 
kertoo tutkivansa väitöskirjassaan kris-
tinuskon tarjoamaa vaihtoehtoa alista-
mishierarkian kumoamiselle, olennaisesti 
erilaista kuin sosialismi.
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– Käsittelen väitöskirjassa-
ni myös sitä, millainen Jumala-
käsitys on sukupuolikäsitysten 
taustalla. Esimerkiksi on ollut 
valaisevaa huomata, kuinka rat-
kaisevasti teologinen Jumala-kä-
sitys muuttuu, jos Isä-Jumalasta 
ryhdytään puhumaan Äiti-Ju-
malana. Sitä, miten Jumala-käsi-
tys muuttuu, en vielä täysin suos-
tu paljastamaan, Soili Haverinen 
hymyilee. 

Soili Haverinen toimii myös 
Priscilla ry:n puheenjohtajana. 
Priscilla ry. pyrkii tukemaan he-
rätyskristittyjen naisteologien 
kutsumusta, identiteettiä ja työl-
listymistä. Priscilla ry. järjestää 
esimerkiksi lounaita, saunailtoja 
ja koulutustoimintaa naisteolo-
geille. Työ on tärkeää, sillä sen 
jälkeen, kun paimenvirka kah-
deksankymmentäluvulla avattiin 
myös naisille, on niiden naisteo-
logien työllistyminen kirkossa 
hankaloitunut oleellisesti, jotka 
eivät koe kutsumusta pastorin 
virkaan.

Kohti uusia haasteita

Helluntaina 2016 Sley avaa uu-
delleen Fredrikinkatu 42:ssa si-
jaitsevan Helsingin Luther-kir-
kon. Vuonna 1894 rakennettu 
kirkko myytiin muun kiinteistön 
mukana vuonna 1989, ja siinä 
ehti 27 vuoden kuluessa toimia 

useita yökerhoja ja ravintoloita. Soili Haverinen 
aloittaa vuoden 2016 alusta työn miehensä Martti 
Haverisen rinnalla.

– Työnkuvani ja roolini tarkentuu vielä vuoden 
alkupuolella, mutta se liittyy ainakin vastuunkan-
tajien koulutukseen ja tavoittavaan työhön Luther-
kirkolla. Meillä on hyviä kokemuksia aviomieheni 
kanssa työparina toimimisesta jo aiemmilta vuo-
silta. Esimerkiksi idea VIP-lehdestä syntyi aika-
naan yhdessä, Soili Haverinen kertoo.

Soili Haverinen näkee Helsingin ytimessä sijait-
sevan kirkon erityisen hyväksi mahdollisuudeksi 
tavoittaa helsinkiläisiä evankeliumilla. Aivan kir-
kon läheisyydessä paitsi asuu, myös työskentelee 
valtava määrä ihmisiä. 
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Kansainvälinen stipendiaattikurssi – 
kristittyjen yhteyttä maan ääriltä maan ääriin

Teksti ja kuva: Ville Auvinen

Loka–marraskuussa järjestettiin STI:n 
ja Suomen Raamattuopiston yhteinen 

neljä viikkoa kestänyt kansainvälinen sti-
pendiaattikurssi. Kurssille osallistui yh-
teensä kuusi opiskelijaa. Heistä kaksi oli 
kenialaista, kaksi japanilaista, yksi etio-
pialainen ja yksi israelilainen arabikristit-
ty. Osa heistä oli vielä teologian opiskeli-
joita, osa jo valmistuneita pappeja ja yksi 
maallikko, joka halusi syventyä Raamatun 
ja teologian tuntemuksessa. STI:n jäsen-
järjestöistä Sley, SLEF, Kansanlähetys ja 
Kylväjä maksoivat opiskelijoiden matkat 
ja olemisen Suomessa, ja nämä järjestöt 
lähettivät kurssille myös opettajia. Osa 
tunneista toteutettiin yhteisinä Kylväjän 
lähetyskurssin kanssa. 

Kurssin ehkä parasta antia oli toisiin 
kirkkoihin ja kulttuureihin tutustuminen. 
Monet väärät ennakkoluulot karisivat, kun 
eri puolilta maailmaa olevat kurssilaiset 
kertoivat omasta maastaan ja kirkostaan. 
Varsinkin afrikkalaisille, jotka olivat en-
simmäistä kertaa elämässään Euroopassa, 
Suomen syksy oli elämys. Tosin varsinkin 
ensimmäisen kurssiviikon kylmä ilma oli 
myös haaste niille, jotka eivät omassa ko-
timaassaan ole tottuneet pitämään edes 
ohutta takkia yllä. Kirpputoreilta haalitut 
villapaidat ja fleecet, jotka pursuivat pu-
vun takin alta, olivat huvittava näky. 

Kurssi piti sisällään toki myös vahvaa 
teologista opetusta. Kurssin viimeisenä 
päivänä jaetussa todistuksessa kerrottiin 
kurssin sisältäneen 34 tuntia raamattu-

teologiaa, 20 tuntia missiologiaa, 12 tuntia 
homiletiikkaa,  10 tuntia lapsi- ja nuoriso-
työtä, 5 tuntia luterilaista oppia, 4 tuntia 
liturgiikkaa ja 16 tuntia sekalaisia aiheita. 
Varsin tuhdin opetuspaketin kurssilaiset 
siis saivat, ja he varmaan märehtivät sitä 
vielä pitkän aikaa. Toiveemme ja rukouk-
semme on, että se, mitä he kurssilla oppi-
vat ja kokivat, voisi vahvistaa heitä heidän 
työssään omissa kirkoissaan. 

Kurssilla opettajina toimi myös kaksi 
STI:n aktiivista opiskelijaa, ja kurssilaiset 
antoivat erityisesti heidän panoksestaan 
suorastaan ylistävän arvion. On ilo nähdä, 
miten nuoret teologit kasvavat ottamaan 
vastuuta kirkon opetustehtävästä. Iloitsen 
myös siitä, että STI voi antaa näille teolo-
geille mahdollisuuksia saada kokemusta 
opettamisesta vaativissakin tilanteissa, 
kuten nyt englannin kielellä monikulttuu-
risessa ryhmässä. 

Joulu–
tammikuun 
aukioloajat

11. –18.12.  klo 9–16
21.12.–5.1. kiinni
7.–8.1.   klo 9–16
11.1. alk.  klo 9–19

Siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja 

armorikasta uutta vuotta 



9 Kulmakivi 6/2015

STI:n pääsihteeri Ville Auvinen täyttää 50 vuotta 4.1.2016

Vastaanotto STI:ssä 14.1. klo 14–16
Juhla Turun Lutherin kirkossa 30.1. klo 17. Tervetuloa!

Mahdolliset muistamiset lahjatilille FI34 1175 3500 1605 37 (Ville Auvinen)
Saadut varat käytetään STI:n ja Sambian LECA-kirkon työn hyväksi

Kuvassa vasemmalta alhaalta pastori Elias Said (Israel), pastori Lole Said Abila (Kenia), 
pastori Demeke Shurake Loke (Etiopia), teologian opiskelija Shuhei Ozawa (Japani), 
evankelista, teologian opiskelija James Mbori (Kenia) sekä rouva Kazuko Omoto (Japani)
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OPISKELIJAN SUUSTA
Kiinnostuin teologiasta jo yläasteella, ja lukiossa 
opiskellessani vahvistui entisestään ajatus sanan
julistustyöstä ja tietynlainen ”pastorikutsumus”. 
Opiskelujen kannalta tämä tarkoitti siis teologisessa 
tiedekunnassa opiskelua, vaikka en kirkkoon 
kuulunutkaan. Tähtäimessäni on pastorin virka 
ja tehtävä Seurakuntaliitossa (Suomen evankelis
luterilainen seurakuntaliitto), sillä Tampereen vapaa 
evankelisluterilainen seurakunta oli lapsesta asti ja on 
yhä kotiseurakuntani.  

Aloitin teologian opiskelun vuonna 2012 armeijan jälkeen Suomen Raamattu
opiston teologisella linjalla, jossa suoritin 25 opintopistettä yleisen teologian perus
opintoja Joensuun avoimen yliopiston kautta. Raamattuopistolla aloittamisen 
koin hyväksi keinoksi tutustua teologian opiskelemisen akateemiseen puoleen 
”kevyemmin”, sen sijaan että olisin aloittanut suoraan Helsingin yliopistossa. 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aloitin käytännössä syksyllä 2012. 
Suoritin yleisen teologian perusopinnot loppuun ensimmäisenä lukuvuotena. 
Systemaattinen teologia, erityisesti dogmatiikka ja patristiikka (johon minut innosti 
Raamattuopiston aikoina Lauri Vartiainen), on ollut minulle mieluisinta opiskelun 
antia. Positiivisena kokemuksena yliopistoteologiasta on jäänyt mieleen Pauli 
Annalan Kristologisen dogminmuodostuksen kurssi. Yliopistossa opiskelun olen 
kuitenkin kokenut pääasiassa haastavaksi, lähinnä opetuksen liberaaliteologisen 
painotuksen vuoksi. Vastapainona olen lukenut paljon Lutheria, Franz Pieperin 
”Dogmatiikkaa”, C. F. W. Waltherin kirjoja, Heino Pätiälän tuotantoa sekä tietenkin 
Raamattua, jonka mukaan kaikki opit tulee arvioida. Avuksi ”hyvän teologian” 
opiskeluun löysin jo Raamattuopistossa opiskeluni aikana Suomen teologisen 
instituutin.    

STI:ssä kävin aluksi Tooraluennoilla (luennoitsijana oli muistaakseni Henrik 
Perret), ja niiden jälkeen olen käynyt sen mukaan, miten opiskelijanaikatauluni on 
antanut myöten. Teologisessa instituutissa minulle on merkinnyt eniten hienoihin 
teologeihin tutustuminen sekä samaan aikaan asiantunteva ja tasokas teologian 
opetus. Mieleeni on jäänyt erityisesti Ville Auvisen kauden avausluento ”Iloisesti 
luterilainen STI”, tunnustuskirjaluennot vuodelta 2013 sekä patristiikan ajan 
”harhaoppiluennot” vuodelta 2014. STI on tarjonnut minulle toisen, nimittäin 
Raamatulle ja luterilaisuudelle uskollisen näkökulman teologian opiskeluun. On 
ollut antoisaa päästä kuuntelemaan hyvää opetusta ja keskustelemaan hienojen 
opiskelijatovereiden ja opettajien kanssa. 

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

Älä pelkää
”Joosef … aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef 
ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ´Joosef, Daa
vidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä on hänessä siinnyt, on 
lähtöisin Pyhästä Hengestä.” (Matt.1:19–20). 

Joosef oli aikeissa solmia avioliiton Marian kanssa. Maria tuli kuitenkin raskaak-
si ennen avioliiton vahvistamista. Voi vain kuvitella, millainen pettymys tämä oli 
Joosefille. Sen tähden hän aikoi salaisesti hylätä Marian. 

Hän teki luonnollisen johtopäätöksen siitä, mitä kuuli ja näki. Ainoa järkevä 
selitys oli Marian uskottomuus. Luonnollista tietä heidän elämänsä olisi edennyt 
pettymykseen, jonka myötä he olisivat jääneet elämään haava sydämessään. Toi-
sin kävi. Jumalan todellisuus murtautui heidän elämäänsä.

Unessa Joosefille ilmestyi enkeli, joka toi viestin Jumalalta, syntyvä lapsi on saa-
nut alkunsa Pyhästä Hengestä. Hän tulee olemaan maailman pelastaja. ”Hän 
synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa 
kansansa sen synneistä.” (Matt.1:21). 

Me ihmiset saatamme sotkea elämäämme monella tavalla ja ajautua umpiku-
jaan. Joosefin esimerkki rohkaisee meitä, eikä umpikuja ole Jumalalle mahdotto-
muus. Jumalan antama apu, uusi toivo, tuli Joosefin elämään silloin, kun kaikki 
oli lopussa. Jumalan sana muutti kaiken. Turhaan ei kuningas Daavid laulanut: 
”Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta.” (Ps.61:3).

Enkeli myös rohkaisi häntä: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vai-
moksesi.” Älä pelkää! Lähde rohkeasti kulkemaan kohti tuntematonta. Se johti hä-
net aivan uusille teille, osaksi Jumalan pelastussuunnitelmaa tälle ihmiskunnalle. 

Herra haluaa vakuuttaa sinulle tänä adventtina: Älä pelkää. Minä johdatan sinua 
ja olen sinun kanssasi.

Marko Pihlajamaa
henkilöstöjohtaja, Medialähetys Sanansaattajat 
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JUHLA-IUSTITIA 31
Pro fide biblica
Timo Eskola ja Leif Nummela 60 vuotta

Tänä vuonna 60-vuotispäiviään juhlivat 
Timo Eskola ja Leif Nummela ovat teh-
neet pitkän uran raamatullisen uskon ja 
teologian puolesta, ja heidän työnsä jatkuu 
toivottavasti vielä monta pitkää vuotta siu-
naukseksi kristikansalle. 

Juhlakirjan artikkelit käsittelevät Raama-
tun arkeologiaa, raamattuteologiaa, semio-
tiikkaa, raamattunäkemystä, lähetystyö-
tä, etiikkaa sekä kristillistä journalismia 
– aiheita, joiden parissa Timo ja Leif ovat 
pitkään työskennelleet ja joista ovat paljon 
kirjoittaneet. Kirjoittajat ovat Timon ja Lei-
fin ystäviä ja työtovereita vuosien varrelta. 

Kirjan artikkelit ovat:

•  Timo Eskolan ja Leif Nummelan bio- ja bibliografiat

•  Eero Junkkaala: Arkeologia ei todista Raamattua oikeaksi

•  Vesa Ollilainen: Ymmärtämättömiä ja hitaita uskomaan kaikkea, mitä profeetat 
 ovat puhuneet. Kohti Vanhan testamentin kristologista tulkintaa

•  Ville Auvinen: Luominen Raamatun läpäi sevänä teologisena teemana

•  Antti Laato: Historiallisen Jeesuksen messiaaninen itsetietoisuus semiotiikan   
 näkökulmasta

•  Timo Laato: Erehtyikö Jeesus? Jeesuksen enustukset paluunsa ajankohdasta

•  Leif Erikson: Sola scriptura – Lutherin raamattukäsitys

•   uha Ahvio: Raamattu on arvovaltainen Jumalan Sana ja siksi välttämättömän   
 tarpeellinen kirkolle

•  Mika Tuovinen: Evankeliumikeskeinen lähetystyö

•  Tapio Puolimatka: Sukupuolineutraali vs. sukuuolilähtöinen avioliittokäsitys 
 ja lapsen oikeus sukupuolisen identiteettinsä kehittämiseen

•  Vuokko Vänskä: Löytyykö mediasta totuutta?

Toimittajat Ville Auvinen 
ja Vesa Ollilainen
186 sivua
Hinta 12 €, opiskelijat 8 €
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UUDISTUNEET RAAMATUNLUKUOPPAAT
innostavat tarttumaan Sanaan päivittäin

•  Lukuohjelma ja selitystekstit koko Raamattuun
•  Kirjoittajina Suomen tunnetuimpia raamatunopettajia

Ainutlaatuinen apu Raamatun lukemiseen

Aikuisille Hetkinen 27 € vuosi, 24 € kesto (4 nroa)

Nuorille Liftari 21 € vuosi, 20 € kesto (3 nroa)

Tilaa itselle tai ystävälle 
www.rll.fi tai tilaukset@rll.fi tai 
p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)
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Raamatunlukijain Liitto ry (RLL)

www.perussanoma.fi/lehdet 
puh. 09 5123 9120, tilauspalvelu@perussanoma.fi

Tilaa nyt!

Perusta haastaa uskovat ajatte-
lemaan ja ajattelijat uskomaan. 
Lehti menee ajankohtaisissa 
maailmankatsomuksen, kirkon 
ja teologian kysymyksissä pintaa 
syvemmälle. Tässä lehdessä 
isoihin kysymyksiin ei yritetä 
vastata kahdella lauseella. Joka 
numerossa selitykset kirkkovuo-
den teksteihin. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa 
ja sisältää yhteensä 360 sivua punnittua asiaa.

”Perusta haastaa maailman, joka 
työntää kristinuskon syrjään, ja  
kirkon, joka hukkaa sanomansa.”
Timo Junkkaala, päätoimittaja

*Tilaus on kestotilaus, joka jatkuu automaattisesti tilaus-
jakson päätyttyä ellei sitä peruuteta.

Perusta – Lehti ajattelun ja uskon avuksi

Tilaa nyt tutustumishintaan 

6 kk 15 €*

KRISTITTYNÄ MONIARVOISESSA JA 
MONIUSKOISESSA MAAILMASSA
Perustan teologiset opinto päivät 
Suomen Raama� uopistolla 3.–5.1. 
Luentojen aiheet käsi� elevät teemoja isla-
mista lestadiolaisuuteen. Lisäksi on tarjolla 
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia kanavia mm. 
feminismistä, missiologiasta, mindfullnessista, 
rakkaudesta, avioliitosta, mediasta sekä uskosta 
ja tieteestä.  
Asiantuntijoina mm. Jouko Talonen, Sammeli 
Juntunen, Timo Keskitalo, Jason Lepojärvi, 
Raimo Mäkelä, Timo Junkkaala, Juha Ahvio, 
Lauri Kemppainen, Timo Nisula, Soili Haverinen 
ja Pekka Huhtinen.
Ilmoi� autuminen 17.12. mennessä www.sro.fi /
raama� uopisto tai p. 09 5123 910, info@sro.fi .
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MAKUPALA 
STI:n arkistojen aarteista

Koska nyt se hengellinen walkeus tuli maailmaan, niin kuin propheeta Esaias 
näki hengessä, että lapsi on syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla 
herraus on, joka on ihmeellinen, neuwon antaja, ja rauhan päämies; niin tulis 
niiden, jotka ei wihaa walkeutta, rukoilla sitä suurta ihmeellistä neuwonan-
tajata, että hän warjelis meitä siitä hengellisestä pimeydestä, jossa kansa on 
waeltanut siihen asti, kuin walkeus tuli maailmaan; sillä ne, jotka waeltawat 
pimeydessä, ei näe ollenkaan, kuhunka he waeltawat.

Rowasti Lauri Lewi Laestadiuksen Kirkko-Postilla eli Wuotisten sunnun-
tai- ja juhlapäiwäin Ewankeliumein selitys. Tampereella 1900. 

VIERAILUT
Ville Auvinen
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31.1.  Turku, Lutherin kirkko, saarna
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17.2.  Turku, Evankeliset opiskelijat

Timo Eskola
3.–5.1. Teologiset opintopäivät,    
  Kauniainen
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Kannen kuvat: Ville Auvinen

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

    (Virsi 600:3)

SUOMEN TEOLOGINEN
INSTITUUTTI
Kaisaniemenkatu 13 A 
00100  HELSINKI


