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Nukkuva jättiläinen

Työskennellessämme Sambiassa eräs 
suuremman kirkon johtaja sanoi 
pienen luterilaisen kirkkomme piis-

palle: ”Luterilaisuus on nukkuva jättiläi-
nen.” En ole ihan varma, mitä hän tuolla 
tarkoitti, mutta luulen tavoittaneeni ajatuk-
sesta ainakin jotain.

Suomessa, jossa vielä vähän yli 70 % 
kansasta kuuluu luterilaiseen kirkkoon, 
on joskus vaikea käsittää sitä, että maail-
manlaajuisesti luterilaisuus on melko pie-
ni kirkkokunta. Vain noin 3 % maailman 
kristityistä on luterilaisia, kun esimerkiksi 
Suomessa pientä vähemmistöä edustavia 
roomalaiskatolisia on 63 % ja ortodokseja-
kin 13 %. Luterilaisuuden suuruus ei siis ole 
väkimäärässä vaan ennemmin opetuksen ja 
julistuksen sisällössä.

Ensinnäkin luterilaisuuden korostama 
lain ja evankeliumin erottaminen on vä-
kevä, omaatuntoa rauhoittava ja sydämeen 
kestävän rauhan lahjoittava oppi. Lakia 
ja evankeliumia ei saa sekoittaa toisiinsa, 
armoa tarjotaan ilman ehtoja. Monessa 
muussa tunnustuskunnassa ihmisiltä vaa-
ditaan enemmän tai vähemmän omaa pa-
nostusta pelastuksen asiassa, ja sen tähden 

uskosta voi tulla ahdistavaa suorittamis-
ta. Luterilaisella armonopilla olisi paljon 
annettavaa, jos vain saisimme jättiläisen 
herätettyä ja sen äänen kuuluviin. 

Toiseksi, luterilainen sakramenttiop-
pi – tai laajemmin oppi armonvälineistä 
– on balsamia sellaiselle, joka on pitkään 
halunnut kohdata Kristuksen, mutta ei 
ole varma siitä, onko kohdannut hänet. 
Epävarmalle etsijälle voimme luterilaisi-
na sanoa: kasteessa Kristus on kohdan-
nut sinut ja pukenut sinut vanhurskau-
dellaan; Raamatun sanassa Kristus koh-
taa sinut ja puhuu sydämellesi; ehtoolli-
sessa Kristus kohtaa sinut ja antaa oman 
ruumiinsa ja verensä sinulle niin konk-
reettisesti, että saat maistaa hänet suus-
sasi; ripissä Kristus kohtaa sinut, kuulee 
synnintunnustuksesi ja antaa syntisi an-
teeksi. Kristusta ei tarvitse etsiä mistään 
kaukaa, koska hän itse on tullut ja tulee 
lähelle, ja hän tahtoo kohdata.

Miksi jättiläinen sitten nukkuu? Vä-
lillä tuntuu siltä, että se häpeää raikasta 
verievankeliumiaan ja sen sijaan julistaa 
väljähtänyttä moralismia. Jos uskosta kui-
tenkin tulee vain etiikkaa, tulee siitä pian 



3 Kulmakivi 1/2016

Pääkirjoitus etikkaa, joka ei maistu oikein kenellekään. 
Kunpa luterilainen jättiläinen heräisi ja 

antaisi äänensä kuulua kaikkialla maail-
massa. Sen ei välttämättä tarvitse tarkoit-
taa sitä, että muiden kirkkokuntien jäsen-
ten pitäisi liittyä johonkin luterilaiseen 
kirkkoon. Ennemmin jättiläinen voisi 
hyvällä ja selkeällä opetuksella vaikuttaa 
toisten kirkkojen teologiaan ja siten ra-
kentaa niitä sisältä päin. Niin muun mu-
assa Etelä-Korean luterilainen kirkko on 
tehnyt omassa maassaan. Eihän työmme 
perimmäinen tavoite ole tehdä ihmisistä 
luterilaisia vaan kristittyjä. Toki joskus 
voi käydä niinkin, että luterilainen opetus 

vetoaa niin voimakkaasti, että se saa jopa 
kokonaisen kirkon jättämään entisen taus-
tansa ja tunnustautumaan luterilaiseksi. 
Näin on ehkä käymässä Etelä-Sudanissa, 
jossa miljoonan jäsenen anglikaanikirk-
ko on neuvottelemassa Kansainvälisen 
luterilaisen neuvoston, tunnustuksellisten 
luterilaisten kirkkojen yhteenliittymän, 
jäsenyydestä, ja näin kävi kerran Sambias-
sa, jossa metodistitaustainen kirkko ECA 
(Evangelical Church in Africa) tuli Sleyn 
työyhteyteen ja muutti pian nimensäkin 
muotoon LECA (Lutheran Evangelical 
Church in Africa). Tuon kirkon yhteydes-
sä sain työskennellä kolme vuotta. 

KIITOS!
Syntymäpäiväkeräykseni tuotti yhteensä 7 697,30 €. 
Suuri kiitos kaikille minua muistaneille. 
Kertyneet varat jaetaan tasan STI:n ja Sambian LECA-kirkon välillä.  

Ville Auvinen

Hallituksen puheenjohtaja Mika Tuovinen onnittelee päivänsankaria.
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OLETKO PYHÄ?
Ville Auvinen

Pyhyys on varsinaisesti Jumalan ominaisuus. Jumala on pyhä, hän on 
täydellinen. Pyhä Jumala kehottaa sitten myös omaa kansaansa olemaan 
pyhä: ”Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän 
Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä” (3. Moos. 
11:45). Syntinen ihminen ei voi tulla pyhän Jumalan lähelle tuhoutumatta, ja 
siksi Jumalan kansan täytyy olla pyhä voidakseen lähestyä Jumalaansa. 

Puhutteleva kertomus pyhän Ju-
malan kohtaamisesta on profeet-
ta Jesajan kutsumusnäky (Jes. 6). 

Hurskas pappi Jesaja on temppelissä suo-
rittamassa palvelustehtäväänsä, kun Ju-
malan pyhyys ilmestyy hänelle. Hän nä-
kee valtaistuimella istuvan Herran ja kuu-
lee serafien laulun: ”Pyhä, pyhä, pyhä on 
Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää 
kaiken maan.” Jesajan reaktio ei ole ihas-
tus vaan kauhu. Jumalan pyhyyden edes-
sä hurskaan papinkin täytyy kokea oma 
syntisyytensä: ”Voi minua, minä hukun! 
Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset 
huulet on kansalla, jonka keskellä minä 
elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet 
Kuninkaan, Herran Sebaotin.” Silloin yksi 
serafeista ottaa uhrialttarilta hiilen ja kos-
kee sillä Jesajan huulia ja sanoo: ”Katso, 
tämä on koskenut huuliasi, sinun syylli-
syytesi on poissa ja syntisi sovitettu.” Näin 
Jesaja pyhitettiin ja asetettiin profeetan 
tehtävään. 

Vanhan testamentin kaikkien puhta-
ussäädösten ja jumalanpalveluselämän 
tarkoitus oli pyhittää kansa. Uhrieläinten 
veri virtasi Jerusalemin temppelissä, jotta 

ihmisten synnit sovitettaisiin ja he voisi-
vat taas olla pyhiä Jumalansa edessä. Uu-
den testamentin näkökulmasta Vanhan 
testamentin uhrit olivat kuitenkin vain 
esikuvaa tulevasta, täydellisestä uhrista. 
Varsinkin Heprealaiskirjeen kirjoitta-
ja opettaa tästä. Hän kirjoittaa: ”Tämän 
tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ai-
nutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus 
uhrasi oman ruumiinsa. Jokainen pappi 
seisoo joka päivä toimittamassa jumalan-
palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen 
samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi 
poistaa syntejä. Kristus sitä vastoin on uh-
rannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettu-
nut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle 
puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen 
vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen 
jalkojensa alle, sillä hän on jo yhdellä ai-
noalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisik-
si ne, jotka pyhitetään” (Hepr. 10:10–14). 
Tässä on tärkeää huomata, että kirjoittaja 
sanoo meidän olevan pyhitetyt Kristuksen 
uhrilla. Olemme siis Jumalan edessä jo nyt 
täysin pyhiä ja hänelle kelvollisia. Kasteen 
ja uskon kautta Kristuksen hankkima täy-
dellinen pyhyys on puettu päällemme, ja 
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siksi uskossa Jeesukseen voimme sanoa 
rohkeasti: ”Minä olen pyhä!” 

Kerrotaan kahdesta nuoresta turku-
laismiehestä. Kertomus sijoittuu aikaan, 
kun Turussa vielä oli raitiovaunuja. Toi-
nen miehistä nousi vaunuun aikaisem-
malla pysäkillä ja meni istumaan taka-
penkille. Kun toinen nousi vaunuun, 
kuului takaa huuto: ”Oletkos pyhä?” Sii-
hen kuului edestä vastaus: ”Kyllä olen!” 
Takaa jatkettiin: ”Ja millä perusteella?” 
Vastaus kuului: ”Koska Kristus Jeesus on 
lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun 
ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan 
vapauttanut kaikista synneistä, kuole-
masta ja Perkeleen vallasta, ei kullalla 
eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla ve-
rellään ja syyttömällä kärsimisellään ja 
kuolemallaan.”

On tärkeää huomata, että Uusi testa-
mentti puhuu pyhittämisestä myös toi-
sessa merkityksessä. Jumalan Hengen 
pyhittävää työtä on myös se, kun hän 
vähitellen kasvattaa meitä elämään Ju-
malan tahdon mukaisesti. Pyhä Henki 
kasvattaa uskovissa Hengen hedelmää 
(Gal. 5:22–23). Tämä pyhittäminen ei 
kuitenkaan tule tämän elämän aikana 
valmiiksi, eikä se ole jumalasuhteemme 
ja pelastuksemme ehto. On tärkeää pi-
tää erillään Kristuksen uhriin perustuva 
täydellinen pyhitys, jonka perusteella 
olemme Jumalan edessä kokonaan pyhät 
ja kelpaamme Jumalalle, ja meidän elä-
mämme vähittäinen pyhittyminen, joka 
on seurausta siitä, että jo olemme uskon 
kautta pyhät. 

Maalaus Lutherista Turun tuomiokirkossa
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HENKILÖKOHTAISESTI
Kirsi Hänninen – Kirsiksi Kirsin paikalle
Teksti ja kuva: Martti Pyykönen

Suomen teologisen instituutin sihteerin tehtävää on aina hoitanut Kirsi. Tämä 
tosiseikka ei tule muuttumaan nytkään, kun sihteerin tehtävään astuu uusi 
kasvo: Kirsi Hänninen

Olen Tampereelta kotoisin. Hel-
sinkiin olen muuttanut 15 vuotta 
sitten. Opiskelin ammattikorkea-

koulu Heliassa assistenttilinjalla. Vapaa-
ajallani harrastan liikuntaa, käyn englan-
ninkielisessä raamattupiirissä ja toimin 
vapaaehtoisena World Vision -kehitysyh-
teistyöjärjestössä, Kirsi Hänninen kertoo.

Assistenttilinjalla opiskelijat saivat val-
miuksia toimistotyöhön erityisesti kaupal-
lisella alalla. Kirsi Hännistä on kansainvä-
linen työ aina kiinnostanut. Opintonsa 
Kirsi Hänninen suoritti englanniksi ja 
yhden kesälukukauden hän vietti vaihto-
opiskelijana Saksassa Wormsissa. Vaihto-
opintojensa aikanakin hän opiskeli kieliä: 
saksaa ja englantia. 

- En tiedä oliko se säkää vai johdatusta, 
mutta päädyin töihin seurakuntasihtee-
riksi kansainväliseen seurakuntaan (IEC). 
Siinä työssä yhdistyi sekä kansainvälinen 
näkökulma että kristillisyys. Työ oli todel-
la monipuolista. Meillä oli loistava tiimi: 
kokoonnuimme kerran viikossa yhdessä 
viikkopalaveriin, laitoimme oven kiinni 

ja keskustelimme rauhassa. Se kertoo jo-
tain työn tahdista, kun oven sulkeminen 
palaveria varten oli erityinen juttu, Kirsi 
nauraa.

Kirsi Hänninen työskenteli kansain-
välisessä seurakunnassa kahdeksan vuo-
den ajan kunnes seurakuntasihteerin vir-
ka lopetettiin. Kirsi ei jäänyt kuitenkaan 
aloilleen vaan ryhtyi hankkimaan jatko-
koulutusta ja suoritti viestintäpainottei-
sen opintokokonaisuuden. Viimeisten 2,5 
vuoden ajan hän on tehnyt eri tyyppisiä 
määräaikaisia toimistotöitä. Toimistoalal-
la on kova kilpailu paikoista, vakityötä on 
kokeneenkin hakijan todella vaikea saada.

Suomen teologinen instituutti ei hake-
nut työntekijää, mutta Kirsi Hänninen lä-
hetti rohkeasti työhakemuksen instituut-
tiin. Se kannatti! 

- Hämmennyin, en osannut odottaa, 
että hakemukseni tärppäisi. Opintojen 
aikana tekemieni muiden töiden myötä 
minulla oli jälleen kaipuu takaisin kristil-
liseen työympäristöön. Tiesin kyllä Suo-
men teologisen instituutin aiemminkin, 
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HENKILÖKOHTAISESTI
olen käynyt täällä rukouspiirissä 
aikanaan, Kirsi kertoo.

Toimistotyötä ei osata aina ar-
vostaa riittävästi, mutta Kirsi Hän-
ninen pitää siitä kuitenkin aivan 
erityisesti.

- Nautin toimistotyöstä, se on 
monipuolista! Työskentelen niin 
laaja-alaisissa tehtävissä. Työhöni 
kuuluu hallintoa, viestintää, asia-
kaspalvelua, talousasioita ja kah-
vinkeittoa! 

Kirsi Hänninen aloitti tammi-
kuun ensimmäisellä viikolla tu-
tustumaan Suomen teologiseen 
instituuttiin. Vaikka Kirsi Sell on 
hoitanut tehtäväänsä hyvin pitkään 
ja luonut toimintatavat teologisessa 
instituutissa, uskoo Kirsi Hänninen 
pääsevänsä sisälle työhönsä.

- Kirsi (Sell) on tehnyt paljon oh-
jeistuksia minulle. Olen vaikuttunut 
siitä, miten monenlaisia työtehtäviä 
hän on hoitanut. Aivan erityises-
ti odotan taittotyöhön pääsemistä, 
sillä silloin saan laittaa käytäntöön 
juuri niitä taitoja, joita erikoistu-
misopinnoissani opiskelin. Olen 
myös innoissani Suomen teologisen 
instituutin laajoista verkostoista: 
meillä on jäsenjärjestöissä paljon 
kontakteja!

Entä millaisia terveisiä Kirsi 
Hänninen lähettäisi itselleen vuo-
den päähän?

- Tiedän, että tämä ei ole helppo 
homma. Rauhassa ja armosta käsin 
eteenpäin, muotoilee Kirsi Hänni-
nen pohdittuaan tovin.

Ammatillinen koulutus:

2013 – 2014 Työyhteisöviestinnän erikois-
tumisopinnot, Helsingin liiketalouden 
amk, Haaga-Helia

2001 – 2005 BBA / Tradenomi, Helsingin 
liiketalouden amk, Helia

1995 – 1997 Yo-merkonomi, Hyvinkään 
kauppaoppilaitos
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Hoc est – tämä on
Teksti ja kuva: Ville Auvinen

STI:n kevätkauden avajaisissa esitettiin näytelmä eräästä uskonpuhdistuksen 
keskeisestä tapahtumasta. Näytelmä on katsottavissa STI:n videoarkistossa, 
www.sti.fi → materiaaleja → videot.

Lokakuun alussa vuonna 1529 Mar-
burgin linnan suureen linnantu-
paan kokoontui muutaman kym-

menen hengen joukko. Tarkoituksena oli 
ratkaista Saksan ja Sveitsin uskonpuhdis-
tajien välinen kiista Herran Pyhästä Eh-
toollisesta. Kokoonkutsujana oli Hessenin 
nuori maakreivi Filip, joka lähinnä poliit-
tisista syistä toivoi uskonpuhdistajien löy-
tävän toisensa ja yhdistävän voimansa. 

Jo edellisinä vuosina keskustelu ai-
heesta oli käynyt kiivaana kirjoitusten 
muodossa. Luther ja Zwingli olivat kir-
joittaneet ehtoollisesta jo useampia kirjoi-
tuksia, joissa he varsin suorin sanoin ar-
vioivat toistensa näkemyksiä. Viimeiseksi 
Luther oli kirjoittanut teoksensa Suuri 
tunnustus Herran ehtoollisesta (1528), 
ja siihen hän tahtoi lopettaa keskustelun. 
Maakreivin vetoomusten taivuttelemana 
hän kuitenkin suostui lähtemään Marbur-
giin ja kohtaamaan Zwinglin ensimmäistä 
kertaa kasvoista kasvoihin. 

Marburgin uskontokeskustelua käytiin 
kaiken kaikkiaan neljänä päivänä 1.–4.10. 
Keskustelun varsinaisina osapuolina oli-
vat Luther ja Melanchton toisella puolel-

la ja Zwingli ja Oekolampadius toisella. 
Luther piti keskustelussa yksinkertaisesti 
kiinni Jeesuksen sanoista: ”Tämä on mi-
nun ruumiini”, jotka hän kirjoitti heti kes-
kustelun alussa pöytään ja joita hän usein 
toisti. Sveitsin uskonpuhdistajat taas kat-
soivat, että Jeesus ei voi olla ruumiillisesti 
läsnä ehtoollisessa, koska hän on taivaassa 
Isän oikealla puolella, ja niinpä puhues-
saan ruumiinsa syömisestä Jeesus tarkoit-

Rooleissa vasemmalta: Oekolampadius, Miikka Korpiranta; 
Zwingli, Esa Yli-Vainio; Hessenin maaherra Filip, 
kansleri Feige, Martti Pyykönen; Luther, Ville Kettunen ja 
Melanchthon, Jussi Seppälä
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taa vain hengellistä syömistä. Samoin Jee-
suksen sanat ”Tämä on minun ruumiini” 
täytyy heidän mukaansa ymmärtää sym-
bolisesti. Luther totesi, että elleivät vasta-
puolen edustajat pysty todistamaan, että 
Jeesuksen sana on ymmärrettävä symbo-
lisesti, hän ei tahdo luopua omasta uskos-
taan. Sen tarkemmin Luther ei halunnut 
filosofisesti tai – kuten hän sanoo – ma-
temaattisesti selittää, miten Kristuksen 
ruumis on ehtoollisessa. Se vain on, koska 
hän itse niin sanassaan sanoo. 

Lopulta keskustelu päättyi ehtoollis-
käsityksen osalta ilman sopua, ja Luther 
lausui tunnetut sanansa: ”Teidän henken-
ne ja minun henkeni eivät sovi yhteen. 
Todellakin, on aivan ilmeistä, että meillä 
ei ole samaa henkeä, sillä henki ei voi olla 
yksi ja sama, jos yhtäällä uskotaan vilpit-
tömästi Kristuksen sanat ja toisaalla tätä 
uskoa moititaan, sitä vastaan taistellaan, 

se kielletään ja siitä käytetään röyhkeästi 
kaikenlaisia herjasanoja.” 

Luterilaista ehtoollisoppia kuvataan 
termillä reealipreesens. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Kristuksen ruumis ja veri ovat 
todellisesti, ruumiillisesti, läsnä ehtoollis-
leivässä ja -viinissä. Luterilaiset eivät kui-
tenkaan opeta Rooman kirkon edustamaa 
transsubstantiaatio-oppia, jonka mukaan 
siunattu leipä ja viini eivät enää olekaan 
todellista leipää ja viiniä, vaan ne muut-
tuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Lu-
terilaisen opetuksen mukaan leipä pysyy 
leipänä ja viini viininä, mutta Jumalan 
sana tuo Kristuksen ruumiin ja veren lei-
pään ja viiniin. 

Luterilainen oppi on äärimmäisen roh-
kaiseva ja uskoa vahvistava: Saan uskoa, 
että ehtoollisessa aivan varmasti kohtaan 
Kristuksen konkreettisesti. 
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OPISKELIJAN SUUSTA
Sain opiskelupaikan Helsingin yliopiston teologisesta 
tiedekunnasta kirjoittamalla keväällä 2013 
uskonnon ylioppilaskirjoituksista täydet pisteet. 
Opiskelut aloitin syksyllä 2015 suoritettuani 
varusmiespalvelukseni. Olin päätynyt teologian 
opiskeluun lukiossa, joskin olin tuntenut siihen 
suurta kiinnostusta jo rippikouluiässä. Pohdin 
muitakin aloja, mutta lopulta ratkaisuuni vaikutti 
kokemus teologisesta kutsumuksesta. Ja voisihan 
teologiasta olla iankaikkista hyötyä. 

Rippikoulun käytyäni liityin mukaan Sleyn toimintaan. Teologisen kiinnostuksen 
siemenet kylvettiin tuolloin nuorten raamattupiirissä.  Muutenkin toimin Porin 
Sleyllä aktiivisesti, ja Porin Sleyn silloisella papilla Juhana Tarvaisella on ollut suuri 
vaikutus näkemykseeni siitä, mitä papin työ todella on.

Helsinki ei ollut itsestään selvä opiskelupaikka. Akateemiseen teologiseen 
kiinnostukseeni vaikuttivat Åbo Akademin VT:n eksegetiikan professori Antti Laaton 
ja lehtori Pekka Lindqvistin luennot, joten harkitsin myös Åbo Akademissa opiskelua.

Yliopisto-opiskelu sopii minulle hyvin, ja olen suorittanut opintoja kiitettävää 
tahtia. Varsinkin kieliopinnot kiinnostavat, ja saankin klassisten kielten peruskurssit 
suoritettua ensimmäisenä vuonna. Tältä pohjalta pääaineekseni valikoitunee 
eksegetiikka.

Aloin käydä STI:llä heti aloitettuani opiskelut. Sittemmin päädyin mukaan STI:n 
opiskelijaneuvostoonkin. Kävin opiskelutovereineni STI:n luennoilla. Erityisesti 
eksegetiikassa arvostan STI:n opetusta. Raamattua on tutkittava kokonaisuutena. 
Sitä ei voi repiä riekaleiksi ja katsoa, mitä se on syönyt. Eihän biologikaan ensin 
preparoi tutkittavaa eläintä ja sitten julista, ettei se ole elävä. 

Kriittisen ajattelun kannalta on tärkeää tuoda keskusteluun erilaisia metodeja ja 
tuloksia ja kritisoida vallitsevia metodeja. Raamatullisen kristinuskon älyllinen 
perusteleminen on nykyisessä ympäristössä yhä tärkeämpää. Modernissa 
tutkimuksessa kysymys vaikkapa Israelin kuningaskunnan monoteismistä on 
kyseenalaistettu. Tämä johtaa sinänsä kiinnostavaan akateemiseen keskusteluun, 
vaikka kumpaakaan e voida sinänsä ”todistaa”. Kirjallisena lähteenä Raamattua 
ei kuitenkaan voi ohittaa sen enempää kuin mitään muutakaan kirjoitusta edes 
historiallisessa tutkimuksessa teologiasta puhumattakaan. On pidettävä kiinni 
kristillisen opetuksen sisäisestä johdonmukaisuudesta ja vastattava maallisen 
ympäristön haasteeseen. Mielestäni STI tarjoaa raamatullisen kristinuskon työkaluja 
tähänkin. 

Jussi T. Seppälä, teol. yo
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle. 

Eeva, tule kotiin!
Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maa-
ilmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. (1. Tim. 1:15)

Joitakin vuosia sitten laskeuduin Arlandan lentokentälle Tukholmassa, nousin 
lentokoneesta, menin terminaalirakennukseen ja näin siellä suuren kyltin, johon 
oli kirjoitettu punaisella tussilla seitsemän sanaa: Eeva, tule kotiin! Kaikki on 
annettu anteeksi. 

Ajatukset risteilivät päässäni. Kuka oli pystyttänyt kyltin? Kuka oli Eeva? Minkä-
lainen perhetragedia mahtoi olla kyltin taustalla? Oliko Eeva ehkä teini-ikäinen 
tyttö, joka oli sotkenut elämänsä, joutunut vanhempiensa haukkumaksi, rynnän-
nyt ulos ja paiskannut oven kiinni takanaan päättäen lujasti, ettei enää ikinä tuli-
si takaisin kotiin. Oliko vanhempien huolestuneisuus kasvanut kasvamistaan, ja 
olivatko he seuraavana päivänä soitelleet Eevan ystäville, ja sitten etsineet häntä 
viikon ajan joka puolelta kaupungista, ja lopulta epätoivossaan kirjoittaneet kylt-
tejä ja asettaneet niitä satamaan ja lentokentälle. 

En tiedä, tuliko Eeva koskaan kotiin. Ajatukseni ovat joka tapauksessa palanneet 
usein kylttiin Arlandalla. Olen myös ajatellut sitä Eevaa, josta Raamattu puhuu. 
Kun hän ja Aadam olivat syöneet kiellettyä hedelmää ja siten kääntäneet Juma-
lalle selkänsä, he pakenivat. Kuinka monet ihmiset ovatkaan sen jälkeen eläneet 
koko elämänsä paeten Jumalaa. Ja eikö meidän jokaisen pitäisi kysyä itseltämme: 
Yritänkö minäkin paeta Jumalan kutsuvaa ääntä? Olisiko ehkä juuri se elämäni 
suurin ongelma?

- Eeva, tule kotiin! Kaikki on annettu anteeksi. Eikö juuri näihin sanoihin kiteydy 
kristillinen evankeliumi? Emmekö kuule näissä sanoissa Jumalan oman, kutsu-
van äänen? – Tervetuloa kotiin, rakas poikani, sanoo taivaallinen Isä, – Tervetu-
loa kotiin, rakas tyttäreni!

Göran Stenlund
toiminnanjohtaja, SLEF

Eva, kom hem!



12Kulmakivi 1/2016

Missiologiasta 
ja sen 
puutteesta
Ville Auvinen

Kirkon lähetystyön keskuksen 
lähetysteologi, dosentti Jaakko 
Rusama, on nostanut keskus-

teluun tärkeän ja huolestuttavan asian. 
Hän totesi vastikään kirkon kansain-
välisen työn arviointipäivässä, että teo-
logian maisterin opintoihin ei kuulu 
lainkaan opetusta kirkon lähetystyös-
tä. Rusama näkee ristiriidan kirkon 
puheiden ja käytännön päätösten vä-
lillä. Lähetystyön sanotaan olevan kir-
kon ydintehtävää, mutta kirkko ei kui-
tenkaan pidä huolta siitä, että sitä ope-
tettaisiin sen tuleville työntekijöille. 

Rusaman huoleen on helppo yh-
tyä. Varsinkin kun yleinen ilmapiiri 
yhteiskunnassa suhtautuu yhä negatii-
visemmin perinteiseen lähetystyöhön 
ja pitää sitä lähinnä kulttuuri-imperi-
alismina, olisi kirkon entistä selkeäm-
min keskityttävä ydintehtävänsä esillä 
pitämiseen ja toteuttamiseen: evanke-
liumi Kristuksesta kaikille kansoille. 
Olisi tietenkin toivottavaa, että kir-
kon työntekijät omaksuisivat tämän 
kirkon työnäyn jo koulutuksessaan, 
mutta kun näin ei käy, ovat seurauk-
set masentavia. Rusama toteaakin, että 
Kirkon tutkimuskeskuksen selvitysten 
mukaan erityisesti nuorempi papisto 
suhtautuu lähetystyöhön välinpitä-
mättömästi tai jopa kielteisesti.

Ei oikeastaan ole ihme, että teolo-
gisessa tiedekunnassa missiologiaa ei 

opeteta. Tiedekunnan opetus on puhtaasti 
akateemista, eikä sen perustana ole kristil-
linen usko. Toki lähetystyöstäkin voidaan 
puhua vain akateemisesti kuvailevalla ta-
valla, mutta niin pian kuin missiologiaan 
liittyy kysymys Kristuksen ainutlaatuisuu-
desta, tai pohditaan sitä, miten kristillinen 
todistus parhaiten saavuttaisi kaikki kan-
sat, käy se sopimattomaksi tiedekunnan 
agendaan. Taustalla on laajempi ongelma. 
Yliopistossa opetetaan teologiaa, ja kir-
kossa harjoitetaan teologiaa, mutta näillä 
kahdella teologialla on kovin vähän teke-
mistä toistensa kanssa. Kirkon tuleville 
teologeille opetetaan yliopistoteologiaa, 
joka on vapaata kirkon uskosta ja joka 
vain kuvailee tutkimuskohdettaan. Sen 
jälkeen he menevät töihin kirkkoon, ja 
heidän edellytetään sitoutuvan kirkon us-
koon ja toimivan kirkollisina teologeina. 
Vähän kärjistäen voisi sanoa, että kirkon 
papit eivät saa yliopistossa koulutusta tu-
leviin tehtäviinsä.
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MAKUPALA 
STI:n arkistojen aarteista

Jumalan sana ja Sakramentit owat wälikappaleet, joilla armollinen ja laupias 
Jumala tahtoo tehdä syntistä osalliseksi siitä armosta, onnellisuudesta ja autuu-
desta, jonka Jesus kärsimisellänsä, kuolemallansa, kuolleista nousemisellansa ja 
täydellisellä laintäyttämisellänsä langenneelle ihmiskunnalle on ansainnut. – Sa-
nansa kautta taritsee hän meille tämän werrattoman armon, niinmyös osoit-
taa ja näyttää meille tien, jota meidän pitää waeltaman, jos mieli meidän tulla 
osallisiksi tästä armosta ja autuudesta. Sakramenttein kautta antaa hän kaikille 
katuwaisille syntisille wisseyden, pantin ja wakuutuksen, että he totisesti ja itse 
työssä Jesuksen lunastuksen ja werisen ansion ja makson tähden tulewat hänen 
lapsiksensa ja ystäwiksensä, ja wiimein ijankaikkisen autuuden perillisiksi.

Ahti- Katekismus.- ja Eristyissaarnakirja, enimmäksi osaksi koottu Tohtori 
Johan Fredrik Bergh wainajan jälelle jääneistä saarnoista ja saarnan juurista. 
Jywäskylässä 1879.

Kiitos, työn ystävät siitä, että vastasitte joulukuun lehdessä olleeseen 
vetoomukseen. Huolestuttavalta näyttänyt talous elpyi joulukuun 
aikana ja olemme pystyneet jatkamaan toimintaamme.
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Ville Auvinen
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