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PÄÄKIRJOITUS

Populaarissa raamattukeskustelussa on 
tapahtunut viime aikoina iso muutos. 
Kun STI:tä perustettiin 80-luvun lopulla, 
herätysliikepiireissä koettiin, että aka-
teemisen teologian parissa Raamattua 
pyritään repimään palasiksi eikä sen 
luotettavuudesta jää silloin juuri mitään 
jäljelle. Tämä heijastui myös arkipäivän 
raamattukeskusteluihin, joissa pohdittiin 
esimerkiksi evankeliumien luotettavuutta 
tai Jeesuksen sanojen historiallisuutta.

En sano, etteikö tätä keskustelua käy-
täisi edelleen ja etteikö Raamatun luo-
tettavuudesta olisi tärkeä pitää kiinni. 
Ehdottomasti on! Postmodernin filosofian 
esiinmarssin jälkeen nämä kysymykset 
ovat kuitenkin jääneet julkisessa keskuste-
lussa taustalle ja tilalle ovat tulleet uuden-
laiset Raamattuun liittyvät kysymykset.

Tänään ihmiset eivät niinkään kysy, 
onko Raamattu totta, vaan kysymys on 
enemmän siitä, onko Raamattu moraali-
sesti hyvä kirja. Kun Raamatusta keskus-
tellaan, yleensä esiin nousee Raamatun 
käsitys orjuudesta, Vanhan testamentin 
sotaisuus ja väkivalta, naisten asema ja 
seksuaalieettiset teemat. Kaikissa on siis 
jonkinlainen moraalinen tausta.

Postmoderni filosofia on kiinnostunut 
totuuden sijaan ennen kaikkea vallasta. 
Siksi kysellään, kuka alistaa ja ketä ja onko 
Raamattu tällaisen alistamisen puolella 
vai sitä vastaan. Kaikkea arvioidaan val-
lankäytön näkökulmasta.

Jos haluamme tänä päivänä puolustaa 
Raamattua, meidän on pidettävä kiinni 
siitä, että Raamattu on hyvä kirja. Sen 
käskyt ovat ihmiselle hyväksi yksilönä ja 

yhteisönä. Evankeliumi vapauttaa ihmisen 
elämään täyttä elämää, jossa ei olla enää 
pahuuden orjia.

Puolestaan jos alamme joustaa Raa-
matun moraalista, se vie uskottavuuden 
lopultakin sanomaltamme. Ihmiset halua-
vat olla hyvän puolella ja siksi varmistavat 
ensimmäiseksi sen, että Raamattu on myös 
hyvän puolella. Jos edes kristityt eivät usko 
siihen, että Raamatun käskyt ovat hyväksi 
ihmiselle, todistuksellamme ei ole paljoa 
painoarvoa.

On myös hyvä muistaa, että Jeesus 
itse luopui vallasta ja alistui vapaaehtoi-
sesti ristille. Hänestä ei saa sortajaa teke-
mälläkään. Lisäksi Raamattu on tuonut 
maailmaan hyvän vallankumouksen, 
jollaista ei ole ennen nähty. Ensimmäisten 
sairaaloiden, yliopistojen kuin orjuuden 
lakkauttamisenkin takana olivat kristityt, 
jotka ottivat Raamatun sanoman todesta.

SANTERI MARJOKORPI
9.9.2022

ONKO RAAMATTU HYVÄ KIRJA?
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STI:N UUDET NETTISIVUT JULKAISTU

STI uudisti elokuussa nettisivunsa. Uu-
si sivusto toteutettiin WordPress-alus-
talla ja huomiota kiinnitettiin mm. 
mobiilikäytettävyyteen sekä valikkora-
kenteen yksinkertaistamiseen. Ulkonä-
kö päivitettiin myös perinpohjaisesti. 

Jos sinulla on palautetta nettisivuista 
tai löydät jotain korjattavaa, ole pääsih-
teeriin yhteyksissä. Reilu vuosi sitten 
järjestettiin keräys STI:n nettisivujen 
uudistuksen mahdollistamiseksi ja 
kiitämme kaikkia, jotka tukivat talou-
dellisesti STI:tä tuossa kerätyksessä. 

Käy tutustumassa uusille sivuillemme 
osoitteessa www.sti.fi

PÄÄSIHTEERIN VIERAILUT
12.9. Luento, apologialinja, Ryttylän kansanlähetysopisto
5.10. klo 18.30 Nuorten aikuisten Keidas-ilta, Oulu
7.10. Luento, kirjoittajakurssi, Suomen Raamattuopisto
29.10. klo 18 Freda 42-ilta, Luther-kirkko, Helsinki



MITEN RAAMATTUKESKUSTELU MUUTTUU 
TULEVAISUUDESSA?
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AJANKOHTAISTA

Tämän päivän raamattukeskusteluissa 
suurin haaste on merkityksen ja auktori-
teetin katoaminen. Ilmoilla on jatkuvasti 
kysymys, kuka tulkitsee Raamattua ja 
millä auktoriteetilla. Monelle ei ole mi-
tään auktoriteettia tai sitovaa määritelmää 
kristinuskosta, joka olisi pätevä. Ajatellaan, 
että jokainen päättää itse kristinuskon 
sisällön. Kristinuskoa ei hylätä niinkään 
kieltämällä sitä, vaan sisällyttämällä siihen 
kaikki mahdolliset asiat. Tämä johtaa 
merkityksen katoamiseen. Kun kristinusko 
voi olla mitä tahansa, se ei ole oikeastaan 
mitään. 

Raamattukeskustelu pyörii nyt valta-
kysymysten ympärillä. Kaikkea halutaan 
tarkastella vallan näkökulmasta. Taustalla 
on marxilainen filosofia. Marxin mukaan 
koko maailmanhistoria on luokkasor-
ron historiaa. Oli sitten kyse taloudesta, 
politiikasta tai ideologiasta, historia on 
jatkuvaa valtataistelua, jossa ne, joilla 
on valtaa, alistavat ja syrjivät niitä, joilla 
ei ole. Vallasta tuli keskeinen kategoria, 
jonka valossa esimerkiksi traditiot ja pe-
rinteiset auktoriteetit nähdään vain vallan 
välineinä. Moraaliset säännöt ovat myös 
olemassa vain pitääkseen yllä vallassa 

olevien valtapositioita. Tämän pohjalta 
myös Raamatun käyttö ja tulkinta on aina 
vallankäyttöä. Tällaisessa ilmapiirissä to-
tuuskysymykset korvaa kysymys vallasta.

RAAMATTU TAAS AGENDALLE

Toisaalta samaan aikaan on tapahtunut 
raamattuherätystä. Etenkin nuoret miehet 
ovat kiinnostuneet Raamatusta. Yksi he-
rättelijä on ollut kanadalainen psykologi 
Jordan Peterson, jonka raamattuluentoja 
on katsottu miljoonia kertoja. Monet 
ovat havahtuneet siihen, että länsimainen 
kulttuuri on rakentunut Raamatun pe-
rustalle. Kun postmodernismi on tuonut 
mukanaan nihilismin ja merkityksen 
kuoleman, on sille vastapainoksi jälleen 
etsitty merkitystä siitä, mistä aiemminkin 
eli Raamatusta. Raamattukeskustelussa 
siis useinkaan kyse ei ole enää siitä, onko 
Jeesus tehnyt ihmeitä tai kuinka luotettavia 
evankeliumit ovat, vaan onko ylipäätään 

RAAMATTUKESKUSTELU 
PYÖRII NYT VALTAKYSYMYS-
TEN YMPÄRILLÄ.
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mitään merkitystä ja pohjaa, jolle voimme 
rakentaa.

Raamattu on noussut myös poliit-
tisessa keskustelussa agendalle. Tämä 
näkyy konservatiivisten nuorten miesten 
kiinnostuksessa Raamattuun, mutta se 
näkyy myös haluna kriminalisoida tiettyjä 
raamatuntulkintoja. Tietyt tahot ajavat 
sukupuoli- ja seksuaaliasioissa tietynlaista 
valtakunnanideologiaa, joka käytännössä 
johtaa Raamatun käytön kriminalisoimi-
seen. Päivi Räsäsen oikeustapaus on tästä 
hyvä esimerkki.

LIBERAALITEOLOGIA KATOAA 
MAAILMANKARTALTA

Raamattukeskustelu tulee muuttumaan 
suuresti, koska perinteinen liberaaliteo-
logia näyttää katoavan maailmankartalta. 
Liberaaliteologia saavutti huippukohtansa 
Pohjois-Amerikassa 1970- ja 80 -luvuilla. 
Sillä on tänäänkin merkittäviä asemia 
vielä yliopistoissa ja seminaareissa, mutta 
kirkollisessa elämässä ja modernissa teolo-
giassa se pikku hiljaa menettää asemiaan 
ja elää tällä hetkellä lähinnä kuolevissa 
kansankirkoissa. Myös akateemisessa 
teologiassa on siirrytty historiallis-kriit-

tisestä metodista postliberaalin teologian 
suuntaan.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa liberaali- 
teologian omaksuneet ns. Mainline-kirk-
kokunnat ovat menettäneet valtavasti jäse-
niään. Jäsenmäärät ovat laskeneet jopa 40 
prosenttia muutamassa vuosikymmenessä. 
Yhdysvaltojen suurin luterilainen kirkko 
Evangelical Lutheran Church of America 
arvioi, että heillä on vuonna 2050 kastet-
tuja jäseniä vain 66 000, kun tällä hetkellä 
heitä on yli kolme miljoonaa. Kokonainen 
kirkkokunta tulee siis pyyhkiytymään pois 
maailmankartalta. 

Sen sijaan Afrikan ja Aasian konserva-
tiiviset kirkot kasvavat koko ajan. Näissä 
kirkoissa Raamattua luetaan Jumalan sa-
nana. Näillä kirkkokunnilla tulee olemaan 
raamattukeskustelussa tulevaisuudessa 
enemmän vaikutusvaltaa. Kansankirk-
kojen rapautuminen tulee vaikuttamaan 
raamattuteologiaa tekeviin instituutioihin. 
Valtion yliopistoissa teologian asema 
heikkenee ja opiskelijamäärät laskevat. 
Raamatuntutkimuksen painopiste siirtyy 
sen myötä seminaareihin ja yksityisiin 
instituutteihin.

Teksti perustuu Raamattu- ja lähetys-
teologisilla päivillä Karkun evankelisella 
opistolla elokuussa pidettyyn esitelmään, 
joka oli otsikoitu ”Raamattu 2050”.

TEKSTI: santeri marjokorpi
KUVA: PIXABAY.COM

AJANKOHTAISTA
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KATARIINA LESKELÄ: ”EVANKELIUMIN 
KUULEMINEN HERÄTTÄÄ EDELLEEN 

LÄHETYSRAKKAUTTA”

henkilökohtaisesti

Haastattelimme Katariina Leskelää, joka 
on STI:n hallituksen varajäsen Kylväjän 
edustajana.

Kuka olet?
Olen Katariina Leskelä. Olen 43-vuotias per-
heenäiti Isostakyröstä, Etelä-Pohjanmaalta. 
Olen koulutukseltani teologian maisteri ja 
lähetyssihteeri. Minut vihittiin lehtoriksi 
marraskuussa 2018, kun aloitin työt Lähetys-
yhdistys Kylväjän palveluksessa. Perheeseeni 
kuuluu puoliso sekä kolme poikaa. 

Minkälainen on hengellinen taustasi?
Kotini oli tavallinen, seurakunnallinen koti. 
Opin iltarukouksen, jumalanpalveluksessa 
käymisen ja sen, miten voi palvella omalla 
paikallaan. Teologian opintojen aikana koin 
omakseni Helsingin opiskelijalähetyksen ja 
Opiskelijoiden Lähetysliiton illat. Näiden 
iltojen kautta syveni lapsuuden usko syntieni 
sovittajaan Jeesukseen Kristukseen, rakkaus 
Raamattuun ja rakkaus lähetykseen.

Mitä teet Kylväjässä?
Olen seurakuntatyönkoordinaattori. Tehtä-
viini kuuluu seurakuntavierailuista sopimi-
nen ja nimikkosopimuksista neuvottelemi-
nen seurakuntien sekä muiden yhteisöjen 
kanssa Turun arkkihiippakunnassa sekä 
Espoon, Oulun ja Tampereen hiippakunnis-
sa. Kutsun yhä uusia seurakuntia mukaan 
viemään evankeliumia kanssamme sinne, 
missä Jeesusta ei vielä tunneta. Koen, että 

palvelen tärkeällä paikalla, että hyvä sanoma 
Vapahtajasta kuuluu kauas. 

Mikä on parasta työssäsi?
Parasta on yhteistyö seurakuntien kanssa. 
Olen päässyt tutustumaan laajaan lähetys-
sihteerien ja lähetyspappien joukkoon, jotka 
näkevät vaivaa sen eteen, että lähetysnäky 
syttyisi seurakunnissa. Koen suurta kiitolli-
suutta siitä, kun uusi seurakunta kiinnostuu 
tekemään yhteistyötä kanssamme. Iloitsen, 
että työyhteisössämme on tilaa monipuo-
lisille lahjoille. Olen saanut olla mukana 
mm. YouTubessa julkaistuissa Pikku Kylväjä 
-ohjelmissa. Näissä lapsille suunnatuissa 
lähetyskasvatusohjelmissa olen opettanut 
Raamattua maalaamalla.

Minkälaisia haasteita on työssäsi?
Palvelen työssäni puolta Suomea ja toivoisin, 
että aikaa riittäisi enemmän yhteydenottojen 
tekemiseen sekä vierailemiseen seurakun-
nissa. Nautin työstäni erityisesti silloin, kun 
saan tehdä mahdollisimman monipuolisia 
asioita. Toimistotyöpäiväni muuntuu välillä 
vierailuksi seurakunnassa, kohtaamisiin 
seurakuntien työntekijöiden kanssa, lähet-
titoverien työstä kuulemiseen, rukoukseen 
tai raamattuopetuksen valmisteluun.

Kuinka vaikeaa on saada nimikkosopimuksia 
taloudellisesti haastavina aikoina?

Kylväjä on kirkon virallinen lähetys-
järjestö. Olemme Raamattuun sitoutu-
neita, toimimme yhteistyöhakuisesti ja 
kutsumme kaikkia lähetyksen äärelle. Yh-
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teistyösopimuksia uusien seurakuntien 
kanssa solmitaan koko ajan. Kirkkolain 
mukaan lähetystyö on kirkon perusteh-
tävä. Toivomme, että kirkko vahvistaisi 
tätä perustehtävää ja seurakunnat voisivat 
nähdä kaikki lähetysjärjestöt mielekkäinä 
yhteistyökumppaneina.

Miltä lähetystyön tulevaisuus näyttää oman 
työsi kannalta ja Kylväjässä ylipäätään?

Tuemme sitä, että uudet sukupolvet 
voisivat löytää paikkansa lähetyksessä. 
Kylväjän Valo -illat sekä Lähetetty-koulu-
tus ovat olleet monille nuorille aikuisille 
kiinnostava väylä pohtia kutsumustaan 
ja omaa paikkaansa lähetyksessä. Uskon, 
että evankeliumin kuuleminen herättää 
edelleen lähetysrakkautta. Perinteisten seu-
rakuntien rinnalle kasvaa uusia hengellisiä 
yhteisöjä, joiden lähetysnäyn kanavaksi 
Kylväjä on sopiva kumppani.

Olet STI:n hallituksessa varajäsenenä 
Kylväjän edustajana. Mitä haluaisit STI:n 
painottavan työssään?

Iloitsen siitä, että STI jatkaa hyvää 
opetustaan ja tukee teologian opiskelijoita 
kutsumuksessaan. Toivon, että lähetys 

voisi olla STI:ssa vielä kirkkaammin esillä 
ja opiskelijoiden tietoisuudessa yhtenä ura-
polkuvaihtoehtona. 

Miten hyvin tunnet STI:n toimintaa?
Teologian opintojen aikana kävin kuunte-

lemassa luentoja, hyödynsin STI:n kirjastoa 
ja lukusalia. Monet ystäväni kävivät STI:llä, 
joten siellä oli luontevaa poiketa. Varajäsene-
nä osallistun hallituksen kokouksiin harvoin, 
mutta koen tärkeäksi sen, että voin seurata 
keskustelussa esillä olevia asioita.

Mitä haluaisit vielä sanoa Kulmakiven lu-
kijoille?

Kiitos teille, jotka tuette STI:n toimintaa, 
rukoilette työn puolesta ja mahdollistatte sen, 
että yhä uudet teologisukupolvet opettavat 
uskollisesti Raamattua. Haluan kutsua teitä 
tilaamaan ilmaisen Kylväjä-lehden! 

haastattelu: santeri 
marjokorpi
KUVA: JUSSI VALKEAJOKI
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STI:n syyskauden avajaisissa 7.9. jär-
jestettiin paneelikeskustelu evankeli-
oinnista. Keskustelemassa olivat TT 
Ville Auvinen, TT Heikki Haataja ja 
TM Mika Tuovinen. Paneelikeskuste-
lu ja avajaisten yhteydessä järjestetty 
kirjakirpputori sai mukavasti opiske-
lijoita liikkeelle.

EVANKELIOINNIN KESKIÖSSÄ 
KRISTUS

Panelistit olivat yksimielisiä evankeliumin 
määritelmästä. Auvisen mukaan evankeli-
ointi on sitä, että yksi köyhä kertoo toiselle 
köyhälle, mistä leipää löytyy. Haatajan 
mukaan evankeliointi ei ole pelkästään 
ihmisten aktivointia, vaan tarkoituksena 
on saada usko syntymään, jotta ihminen 
pelastuisi. Tuovinen tiivisti, että evankeli-
ointi on ylipäätään sanoman julistamista 
Kristuksesta.

Auvinen nosti esiin, että lähetystyössä 
on tällä hetkellä trendinä puhua kokonais-
valtaisesta lähetystyöstä, jossa saarnaa-
misen lisäksi painotetaan auttamistyötä 
ja tekemistä. Auvisen mukaan kuitenkin 
ilman saarnaa ja sanomaa lähetystyö jää 
tyhjäksi. Sama pätee hänen mukaansa 
evankeliointiin. Siinä täytyy käyttää sano-
ja, mutta ei pelkästään sanoja, koska pelkät 
sanat ilman tekoja eivät ole uskottavia.

Auvisen mielestä ongelmaksi voi tulla 
se, että kirkolla on vastauksia kysymyk-
siin, joita kukaan ei enää kysy. Sellainen 

vanhan mallinen evankeliointi, jossa 
haetaan sanoituksia vaikkapa Lutherilta, 
ei välttämättä ole enää relevanttia tämän 
ajan ihmisten kysymyksille. Kirkon iso 
tehtävä on sanomaa muuttamatta löytää 
omasta sanomastaan sellaiset kulmat, 
jotka jollain tavalla puhuttelevat tämän 
ajan ihmisten kysymyksiä, ja sitä kautta 
viedä sanoma ytimeen.

HUONOJA KOKEMUKSIA 
EVANKELIOINNISTA

Evankelioinnista on toisaalta myös mo-
nilla ihmisillä huonoja kokemuksia. 
Tuovisen mukaan on hyvä tajuta, että 
evankeliumin sanoma itsessään voi he-
rättää ihmisessä omantunnontuskia, ja 
se on Jumalan lain tehtävä. Jos ajatellaan, 

SYYSKAUDEN AVAJAISISSA 
KESKUSTELTIIN EVANKELIOINNISTA

Kulmakivi 4/2022 8
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että Jumalan sana ei saisi herättää mitään 
tunteita, ollaan väärällä tiellä. On kuiten-
kin olemassa sellaista evankelioimista, 
jossa lähestytään ihmistä väärällä tavalla 
ylhäältä päin. Evankelioinnin tehtävä 
pitäisi olla auttaa tuntemaan Kristusta. 
Evankelioinnissa ei tulisi vaatia toisilta 
ihmisiltä samanlaista hengellistä ko-
kemusta tai samanlaista uskoontulon 
prosessia kuin itsellä on.

Auvinen totesi, että joskus voi olla 
ongelmana, että joku evankelioi sen 
tähden, koska uskovan täytyy evanke-
lioida. Silloin hän ei ole kiinnostunut 
toisesta ihmisestä, vaan itsestään. Hän 
pyrkii ainoastaan saamaan itselleen 
jotakin evankelioimalla toisia. Toiseksi 
jos jollakin on joku selkeä metodi, jota 
hän pyrkii käyttämään evankelioidessa, 
se ei tee tilanteesta aitoa. Haatajan mu-
kaan syvimmiltään näissä ongelmissa 
on aina kyse evankelioinnin teologiasta. 
Jos puuttuu se käsitys, että Pyhä Henki 
synnyttää uskon evankeliumin sanalla, 
vaan sen sijaan yritetään saada ihmistä 

kääntymään erilaisilla metodeilla, tällöin 
ei synny hyvää hedelmää.

Tuovisen mukaan on keskeistä se, mitä 
luvataan evankelioinnissa. Raamatussa on 
lupaukset ennen kaikkea ikuisesta elä-
mästä ja syntien anteeksiantamisesta. Jos 
sen sijaan luvataan, että kaikki muuttuu 
paremmaksi, se ei pidä paikkaansa, sillä 
monen kokemus on se, että uskoontulon 
jälkeen tulee ristin kantamista ja monen-
laisia vaikeuksia. Tuovinen näkikin, että 
länsimaisen evankelioinnin ongelma on, 
että puuttuu näkemys siitä, että kristityn 
elämä on ristin kantamista. Tuovinen 
pohti, että tietyllä tapaa tällainen evanke-
liointi, jossa puhutaan taakasta ja vaivasta 
ja vaikeuksista, voi vedota nykynuoriin ja 
etenkin miehiin yllättävän hyvin.

VASTAUS KIRKON JÄSENKATOON?

Auvinen ajatteli, että evankeliointi ei ole 
vastaus kirkon jäsenkatoon. Auvinen sa-
noi olevansa varma siitä, että jos kirkko 
rupeaisi evankelioimaan, se vähentäisi 
kirkon jäsenmäärää mutta kasvattaisi 
niiden määrää, jotka ovat aktiivisia seu-
rakunnassa. Iso kysymys on, olemmeko 
kiinnostuneita kirkon jäsenmäärästä ja 
kirkon tuloista, vai siitä, mikä on ak-
tiivisten osallistujien määrä. Jos ollaan 
kiinnostuneita jäsenmäärästä, ei Auvisen 
mukaan kannata evankelioida ollenkaan. 
Jos olemme kiinnostuneita siitä, kuinka 
moni aidosti uskoo Kristukseen, silloin ei 
pitäisi tuijottaa jäsentilastoja, vaan ryhtyä 
evankelioimaan.

teksti: SANTERI MARJOKORPI
KUVA: STI ARKISTO

avajaisLUENNOLTA
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Tutkimustyön hienoja puolia ovat oi-
vallukset ja niihin liittyvä löytämisen 
ilo. On antoisaa lukea kirjallisuutta, 
jossa analysoidaan ajan ilmiöitä ja tar-
jotaan niiden ymmärtämistä helpot-
tavia käsitteitä, joita itse voi hyödyn-
tää. Käsitteetkin ovat puutteellisia. Ne 
pelkistävät eivätkä siksi kykene katta-
maan koko todellisuutta. Kuitenkin 
jotain tärkeää niiden avulla saadaan 
näkyviin.

MORALISTIS-TERAPEUTTINEN DEISMI

Yksi arvokas käsite on moralistis-terapeut-
tinen deismi. Siihen tiivistyi sosiologien 
Christian Smithin ja Melinda Lundquist 
Denton vuonna 2005 julkaistu selvitys yh-
dysvaltalaisten murrosikäisten uskonnol-
lisista vakaumuksista. Tutkijat tunnistivat 
viisi perustavaa laatua olevaa uskomusta:  

1. On olemassa Jumala, joka loi maail-
man, ylläpitää sitä ja seuraa siellä elävien 
ihmisten elämää.

2. Jumala tahtoo, että ihmiset ovat hyviä, 
kilttejä ja oikeudenmukaisia. Näin opettaa 
Raamattu ja useimmat uskonnot.

3. Elämän tärkein päämäärä on tulla onnel-
liseksi ja tuntea itsensä hyväksi ihmiseksi.

4. Jumalan ei tarvitse erityisemmin puut-
tua yksilön elämään paitsi tämän tarvitessa 
Jumalaa ratkaisemaan ongelmansa.

5. Hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen.

Kohdat 2 ja 5 ovat nykypäivän moralis-
mia, 3 terapeuttisuutta, ja 4 moderni versio 
deismistä. Johtopäätös on, että jälkikristil-
lisessä ajassa kristinuskoa haastaa ateismia 
enemmän vesitetty ja pinnallistettu versio 
kristinuskosta. Uskonnollisuus ei ole ka-
donnut. Se on vain muuttanut muotoaan. 
Moni uskoo kyllä Jumalaan, mutta tämä 
Jumala eroaa suuresti Raamatun Jumalasta 
ja siitä, mitä kristityt klassisesti ovat opet-
taneet hänestä. Hyvästä elämästä puhutaan 
yleisellä ja epämääräisellä tasolla. Tällai-
sessa uskonnollisuudessa Jumala auliisti 
ja kuuliaisesti vastaa ihmisen toiveisiin 
ja tarpeisiin. Hän muistuttaa terapeuttia, 
jonka tehtävänä on vahvistaa potilaansa 
itsetuntoa. 

Moralistis-terapeuttisen deismin tun-
nuslauseeksi sopisi ”tule parhaaksi versiok-
si itsestäsi”. Jeesukselle on käyttöä lähinnä 
jonkinlaisena ajan ihanteita parhaiten 
toteuttavana ihmisenä. Jumalan pyhyys 
ja tuomio ovat kauhistuksia. Hän itse on 
tuomittavana siitä, ettei hän toimi maal-
listuneen uskonnollisuuden ehdoilla.

KÄSITTEITÄ AJAN ILMIÖISTÄ

USKONNOLLISUUS EI OLE 
KADONNUT. SE ON VAIN 
MUUTTANUT MUOTOAAN. 
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EKSPRESSIIVINEN INDIVIDUALISMI

Toinen hyödyllinen käsite on filosofi Char-
les Taylorin lanseeraama ja kirkkohisto-
rioitsija Carl Truemanin uudelleen esiin 
nostama ekspressiivinen individualismi. 
Se luonnehtii oivasti vallitsevaa, yleensä 
reflektoimatta omaksuttua mielikuvaa ih-
misyydestä ja ihmiselämän tarkoituksesta. 

Tämän hetken ihmiskäsityksen mukaan 
yksilö löytää tarkoituksen ja toteuttaa aitoa 
itseään ilmaisemalla julkisesti tunteitaan 
ja halujaan. Sisäisten halujen mukainen 
ulkoinen performanssi on aitoa ihmisyyttä. 
Ihminen ei enää rakenna identiteettiään 
ulospäin suuntautuvan toiminnan tai 
ulkoa saadun päämäärän kautta, vaan 
kääntyy sisäänpäin etsimään sieltä henki-
lökohtaista psykologista onneaan. Voimme 
puhua terapeuttisesta käänteestä. Minun 
psykologinen hyvinvointini vaatii muita 
tunnustamaan sisäiset realiteettini ja ar-
vostamaan niitä. Yhteisön tulee suojella 
yksilöä siltä, minkä hän kokee vahingoitta-
vaksi ja vastaavasti edistää sitä, minkä hän 
tuntee tukevan aitoa minuuttaan. Hänen 
arvonsa katsotaan riippuvan siitä, että toi-
set antavat hänen sisäiselle maailmalleen 
riittävästi myönteistä julkista arvostusta. 

Ekspressiivisestä individualismista seu-
raa, että sosiaalisen median, markkinoiden 
ja valtiovallan voimalla yhtäältä luodaan 
väkisin tilaa julkisesti tuoda esille aitoa 
minuutta ja elää sitä todeksi sielläkin, 
missä se ennen oli mahdotonta. Toisaalta 
painostetaan ihmisiä osoittamaan arvos-
tusta sekä rangaistaan niitä, jotka eivät 
ilmaise tukeaan.

Presidentti J.K. Paasikiven kerrotaan 
todenneen: ”Tosiasioiden tunnustaminen 
on kaiken viisauden alku”. Käsitteet eivät 
vielä kerro meille, miten kristittyjen tulee 

AJANKOHTAISTA

vastata muuttuneen uskonnollisuuden ja 
ihmiskuvan haasteeseen, mutta ne auttavat 
näkemään tarkemmin, millainen maailma 
ympärillämme tätä nykyä on. Oikein nä-
keminen on hyvä lähtökohta vastausten 
etsinnälle.

TEKSTI: VESA OLLILAINEN
KUVA: PIXABAY.COM
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OPISKELIJAN SUUSTA

OPISKELIJAN SUUSTA

Usein esitellessäni itseni teologian opis-
kelijaksi, saan kuulla kuluneen humoris-
tisen varoituksen ”aloitti hengessä, lopetti 
Helsingissä”. Vaikka arvostan varoituksia, 
niin tämä ei voisi olla omalla kohdallani 
kauempana totuudesta. Jumala lupaa 
johdattaa ja varjella omiaan, eikä Hänen 
varjeluksensa kummallisesti pääty teolo-
gisen tiedekunnan ovista sisään kävellessä. 
Hän kävelee ovista vierellämme. Kris-
tityn tehtävä puolestaan on etsiä Häntä                 
kokosydämisesti (Jer. 29:13). Älkäämme 
siis hylätkö totuutta ja eksykö uskomaan 
sitä, mikä sotii Hänen Sanaansa vastaan.

Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä 
saisin avun?

Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on 
luonut taivaan ja maan.

Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsy-
mättä hän varjelee.

Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin 
turva.

Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, 
hän ei väisty viereltäsi.

Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä 
kuunvalo yöllä.

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän 
suojelee koko elämäsi.

Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun 
lähtösi ja tulosi, nyt ja aina.

(Psalmi 121:1–8)

Aloitin teologian opintoni syksyllä 2021 
ja päätin, että en tule esittämään mitään 
muuta, kuin mitä olen. Olen ennen kaikkea 
elävän Jumalan lapsi ja luotan Hänen Sanan-

KORKEIMMAN 
SUOJASSA

sa olevan absoluuttinen totuus. Syy miksi 
tiedän, että tulen lopettamaan hengessä, on 
yksinkertainen; en kohdista kritiikkiä Juma-
lan Sanaa kohtaan, vaan niille tulkinnoille, 
jotka vastustavat tai kyseenalaistavat sen. 
Vaikka opintoni ovat sujuneet erinomaisesti 
ja tieteen tekeminen on mieluisaa, niin us-
kon kustannuksella en tule sitä tekemään. 
Usko Jeesukseen on todellinen aarteeni ja 
kaikki muu tulee sen jälkeen.

Olen erittäin kiitollinen STI:n tun-
nustuksellisesta teologiasta ja Raamatun 
auktoriteetin tunnustavista näkökulmista, 
joita tiedekunta ei pysty tarjoamaan. STI on 
uskovaiselle opiskelijalle kuin turvasatama, 
jossa voi vetää syvään henkeä ja rauhoittua 
jännitteiden keskellä. Luottakaamme tänä-
kin syksynä hyvään Herraamme.

teksti JA KUVA: SUSANNA 
HAMMARI, TEOLogian OPISKelija
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA

Markuksen lyhyt yhteenveto Jeesuksen 
laajasta julistuksesta sisältää täydellisen 
kirkollisen uudistusohjelman: ”Aika on 
täytetty, ja Jumalan valtakunta on lä-
hestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat 
evankeliumi” (Mark 1:14-15). Tästä yk-
sinkertaisesta, mutta kohtikäyvästä sanasta 
lähti liikkeelle uskonpuhdistus Israelissa 
samoin kuin myös Lutherin toimittama 
uskonpuhdistus Saksassa. Hänen kuuluisat 
teesinsä alkavat vakavan juhlavasti: ”Kun 
Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 
sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tah-
too, että uskovaisen koko elämä on oleva 
parannusta.” Parannukseen kehottaminen 
on lähetyskäskyn täyttämistä. Se kuuluu 
yhä ainoana keskeisenä kohtana apos-
toliseen julistukseen ja ilman sitä kaikki 
kirkollinen toiminta ja julistus jäävät 
puutteellisiksi. Me voimme jatkaa uskon-
puhdistusta isänmaassamme saarnaamalla 
kääntymystä niin kuin Vapahtajamme teki.

   Uskonpuhdistusta ei koskaan käyn-
nistetä ihmisvoimin tai -konstein. Sen 
liikkeellepaneva voima on aina Jumalan 
armollinen tahto ja vaikutus. Ajan täyt-
tyessä hänen valtakuntansa tulee. Tämän 
toteutumista rukoilemme päivittäin ko-
tona ja sunnuntaisin kirkossa: Tulkoon 
sinun valtakuntasi. Usein rukoukseen 
vastaaminen saattaa kestää tuskallisen 
pitkään. Vanhan Testamentin aikana 
ehti kulua monta lohdutonta vuosisataa 
ennen kuin luvattu Messias saapui. Kes-
kiajalla katolisen kirkon alamäki jatkui 
ja jatkui ennen kuin Luther nousi esiin. 
Silti Jumalan ajoitus osui nappiin. Hänen 
valtakuntansa lähestyi oikeaan aikaan, 

ei yhtään liian aikaisin eikä yhtään liian 
myöhään. 

   Vastaavasti nykyään kehitys kirkos-
samme ja muualla kristillisessä lännessä on 
kulkenut huonompaan suuntaan, vaikka 
olemme rukoilleet herätystä. Epäilys valtaa 
mielen ja uhkaa vaimentaa rukouksen. 
Siksi tarvitaan kestävyyttä. Vanhastaan 
puhutaan osuvasti ”päällepitäväisyydestä”. 
”Jos se (ennustus) viipyy, odota sitä; sillä 
varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy” 
(Hab 2:3). ”Olkaat lujat … te kaikki, jotka 
Herraa odotatte” (Ps 31:25). Aabraham 
jaksoi toivoa silloinkin, kun ei enää ollut 
toivoa (Room 4:18). Hänen esimerkkiänsä 
seuraten tyytykäämme Jumalan ihmeel-
liseen johdatukseen. Herraa kutsutaan 
peitenimellä “Ihmeellinen, Neuvonantaja” 
(Jes 9:5). Hän tulee pian ja tuo mukanansa 
avun.  

 
TEKSTI: TIMO LAATO, LSRY:N 
PASTORI
KUVA: Jakob Birgersson

AIKA ON TÄYTTYNYT
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Taloudesta

STI on aloittanut taas toimintansa syksyllä ja uusia opiskelijoita on löytänyt hyvin 
STI:lle. Taloudellisesti tänä syksynä yleinen hintojen nousu on näkynyt myös STI:s-
sä mm. vuokrakulujen ja sähkön hintojen nousuna. Olemme lahjoitustuotoissa 
suurin piirtein edellisvuoden tasolla tällä hetkellä, mutta kustannusten nousun 
kattamiseksi meidän olisi kasvatettava tulojamme viime vuodesta. Olemme 
budjetoineet noin 300 000 euron tulot koko tälle vuodelle ja siitä meiltä uupuu 
syyskuun alussa vielä yli 100 000 euroa. 

Voisitko harkita 20 euron lahjoitusta syksyn aikana STI:lle? Myös säännöllisiä 
kuukausilahjoittajia tarvitaan. Lahjoittamalla STI:lle tuet hyvää teologiaa, jolle on 
Suomessa polttava tarve. Annamme koulutusta, joka oikeasti hyödyttää teologeja. 
Kun tarpeeksi moni osallistuu, on sillä merkittävä vaikutus STI:n toiminnalle.

Lahjoituksen voi tehdä kätevästi lehden välissä olevalla tilisiirtolomakkeella. 
Lahjoituksen voi tehdä myös STI:n kotisivuilla kohdassa ”Lahjoita”. Lahjoitus 
onnistuu myös MobilePaylla numeroon 51533. Voit lahjoittaa myös STI:n pank-
kitilille Danske Bank FI74 8000 1100 5642 45 tai Nordea FI66 1555 3000 1169 
14. Rahankeräyslupa: RA/2020/1362. 
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