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SIUNATTUA
PÄÄSIÄISTÄ
SINULLE STI:N
TYÖN YSTÄVÄ!

PÄÄKIRJOITUS

SOTA PALJASTI EPÄVARMUUDEN
Moni ajatteli rauhan olevan Euroopassa
itsestäänselvyys. Venäjän hyökkäys Ukrainaan rikkoi kuvitelmamme ja järkytti
mieliä ja maailmankuvaamme. Sen jälkeen monet suunnitelmat ovat menneet
uusiksi. Ukrainan tapahtumilla tulee olemaan suuri vaikutus ajatteluun, politiikkaan ja Suomen tulevaisuuden suuntaan
sekä myös kristinuskon asemaan.
Vielä on liian aikaista sanoa, mitä tästä
seuraa hengellisellä kentällä. Ainakin
monet kertoivat rukoilevansa Ukrainan
puolesta, vaikka eivät noin muuten kovin
paljoa kristityiksi ole tunnustautuneetkaan. Lisäksi on ollut koskettavaa nähdä
Ukrainasta videoita jumalanpalveluksista,
joita sodan keskellä on pidetty.
Raamatussa Jumala käytti usein sotia
tai kansallisia katastrofeja herättelemään
kansaansa. Monesti juuri sodan uhan
edessä kansa kääntyi Jumalan puoleen,
tunnusti syntinsä ja saapui yhdellä joukolla temppeliin uhraamaan Jumalalle.
Toivottavasti Ukrainan tapahtumat herättäisivät meissä saman tyyppisiä reaktioita.
Vähintäänkin meille on näytetty se,
että inhimillisesti katsoen mikään elämässä ei ole varmaa. Se, mitä suurella
vaivalla rakennamme ja saavutamme,
voi pyyhkiytyä muutamassa viikossa pois
kuten Ukrainassa on käynyt. Monet ovat
joutuneet jättämään kaiken taakseen ja
aloittamaan kaiken alusta.
Saarnaajan kirjassa on meille hyvä
muistutus tähän liittyen: ”Vielä tämän
minä havaitsin auringon alla: Juoksu ei ole
nopeiden vallassa eikä sota sankareiden,
ei leipä viisaiden, ei rikkaus kyvykkäiden
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eikä menestys älykkäiden. Kaikki on ajan
ja kohtalon vallassa.” (Saarn. 9:11). Elämä
on siis pohjimmiltaan hyvin epävarmaa.
Vain Jumala pysyy aikojen heilahduksissa.
Hän on ainoa kestävä pohja, jolle elämää
kannattaa rakentaa. Lännessä olemmekin
pitkään olleet vähän liian itsevarmoja ja
luottaneet Jumalan sijaan itseemme liikaa.
Sota tuo esiin hyvin konkreettisella ja
inhottavalla tavalla synnin ja kuoleman
mahdin ihmiskunnan keskellä. Onneksi
kristinuskolla on juuri pääsiäisen sanomassa sille mahtava vastavoima. Silloin
kaiken keskuksessa on hyvä uutinen
syntien sovituksesta ja kuoleman voittamisesta. Vain tähän uutiseen pohjautuen
voi todellinen rauha hallita. Julistakaamme siksi Kristuksen voittoa synnistä ja
kuolemasta sotauutisten keskellä ja niille
vastapainoksi.
SANTERI MARJOKORPI
24.3.2022
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SEURAKUNTAVAALIT 2022
Seurakuntavaalit pidetään tämän vuoden marraskuussa. Kannustamme kaikkia Kulmakiven
lukijoita lähtemään ehdolle vaaleihin. Tarkempaa tietoa asiasta voi saada esimerkiksi herätysliikeväen seurakuntavaalisivustolta www.uskojayhteys.fi. Käy tutustumassa! Seurakuntavaalien tiimoilta on myös Facebookin sivu ”Usko ja yhteys 2022”, jonne tulee ajankohtaisia
päivityksiä asiasta.
STI palkkasi seurakuntavaalikoordinaattoriksi TM Aija Ahosen tämän vuoden loppuun
asti. Hän tekee pari tuntia viikossa seurakuntavaalien eteen viestintää, jäsenhankintaa ja
koordinointia. Jos haluat ehdokkaaksi, mutta et esimerkiksi tiedä keneen ottaa yhteyttä, voit
olla häneen yhteyksissä: aija.ahonen@sti.fi. Tässä lehdessä on tarkempi haastattelu hänestä.

KEVÄTKERÄYS TEOLOGISEN ASIANTUNTIJAN TYÖN
JATKUMISEKSI
STI:n teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen palkattiin viime syksynä taloustilanteen
epävarmuuden vuoksi määräaikaiseen työsuhteeseen, joka loppuu kesäkuun lopussa.
Kevätkeräyksessä pyydämme rahaa, jotta hänen palkkaustansa voitaisiin jatkaa myös
ensi syksynä. On tärkeää, että STI:ssä on oma teologinen asiantuntija, joka tekee tutkimustyötä, opettaa teologiaa ja kirjoittaa analyyseja ajankohtaisista aiheista.
Lahjoituksen voi tehdä Kulmakiven välissä olevalla tilisiirtolomakkeella tai STI:n nettisivuilla käyttämällä keräysviitettämme. Sivun oikeassa reunassa on painike ”Lahja
STI:lle”. Siitä klikkaamalla voi tehdä lahjoituksen omilla pankkitunnuksilla. Voit lahjoittaa myös MobilePaylla numeroon 51533 tai STI:n pankkitilille Danske Bank FI74
8000 1100 5642 45 tai Nordea FI66 1555 3000 1169 14. Rahankeräyslupa RA/2020/1362.
Lämmin kiitos lahjoituksestasi!
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MIKA FALK TOIVOO TILAA ERILAISILLE
MESSUYHTEISÖILLE
Kevään aikana uutisotsikoita ja keskustelua on herättänyt Lahdessa toimivan
Kohtaamispaikka -yhteisön tilanne.
Yhteisön toiminnanjohtaja Mika Falk
kävi 15.3. STI:ssä opettamassa teemasta ”yhteisön rakentajaksi – tarvitseeko
osata muutakin kuin saarnata.” Haastattelimme siinä yhteydessä häntä.

- Olemme kaikenikäisten yhteisö, nollavuotiaista reilusti yhdeksänkymppiseen,
Falk toteaa. Meillä on lapsiperheitä paljon
mukana. Olin juuri vetämässä leiriä, jossa
oli 150 ihmistä. Näistä puolet oli lapsia.
Työntekijöitä yhteisössä on vähän.
Palkattua työvoimaa on laskennallisesti
1,6 henkilötyövuotta, muutoin noin sata
ihmistä kantaa vastuuta. Suurimman
osan työstä tekevät siis tavalliset ihmiset
vapaaehtoistyönä.
- Meillä on monenlaista toimintaa,
raamattupiirejä, leirejä. Olemme varsin
Jeesus-keskeinen porukka, Falk sanoo.

KAIKENIKÄISTEN YHTEISÖ
Lahden kohtaamispaikka on vuonna
1998 perustettu yhteisö, joka on toiminut
Joutjärven seurakunnassa. Alun perin
se lähti liikkeelle seurakunnan omana
toimintana. Sitä tukemaan on perustettu
yhdistys, jonka palkkalistoilla Mika Falk
on, ja Kansanlähetys on tullut jossakin
vaiheessa mukaan yhteistyökumppaniksi.
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EI TILAA JOUTJÄRVEN
SEURAKUNNASSA
Marraskuussa Joutjärven seurakunta
päätti olla jatkamatta kirkon käyttöä
koskevaa sopimusta, jolloin yhteisön
tilaisuudet päättyvät Joutjärven kirkossa
ensi syksynä. Paikalliset ovat ihmetelleet
kokonaisen elinvoimaisen yhteisön ulosajoa seurakunnasta. Falkin mukaan tilanne
on surullinen.
- Tilanne on todella se, että meiltä
ollaan ensi syksystä ottamassa tilat pois.
Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa emme
itse haluaisi yhteisönä olla.
- Tämä kulminoituu aika pitkälle siihen, että seurakunnan johdossa on tapahtunut henkilövaihdoksia vuosien varrella.
Kirkkoherran johdolla seurakunta ensiksi
itse irtautui toiminnastamme. Nyt ollaan
siinä pisteessä, että toiminta, jossa on
4
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mukana iso osa Joutjärven seurakunnan
jäseniä, ei mahdukaan seurakunnan sisälle.
Yhteisö on käynyt muiden Lahden seurakuntien kanssa keskusteluja, ja tilanne
näyttää tulevaisuuden suhteen hyvältä.
Mahdollisesti toiminta jatkuu jossakin
toisessa Lahden alueen seurakunnassa.

- Jos messuyhteisössä on elinvoimaa ja
se on Jeesus-keskeistä, se lähtee kasvuun,
mutta jos sitä ei ole, se kuihtuu pois. Kyse
on siitä, onko yhteisössä se hengellinen
elämä, mitä ihmiset tarvitsevat. Hengellisesti nälkäiset ihmiset löytävät siihen
paikkaan missä ravintoa on tarjolla, Falk
näkee.
Falk toivoo, että piispojen näkemys
siitä, että messuyhteisöille pitäisi olla tilaa,
pystyttäisiin viemään myös paikallisseurakuntatasolle asti.
- En tiedä miten se käytännössä tehdään. Kaipa piispat kirkkoherrojen kanssa
keskusteluja käyvät siitä, miten elintila
voisi säilyä. Jos se tahdotaan, se rakennetaan. Halutaanko ovia avata vai ei?

KIRKON LINJAUKSISTA
Piispoilta on tullut vuosien varrella ohjeistuksia ja linjauksia, joissa toivotaan,
että erilaiset jumalanpalvelusyhteisöt
mahtuisivat kirkon sisälle.
- Itse arvostan suuresti Häkkisen Seppoa eli hiippakuntamme piispaa, joka
puhui sen puolesta, että kirkkoon pitää
mahtua erilaisia yhteisöjä. Edes virkakysymys ei saisi tulla sellaiseksi esteeksi,
vaikka se käytännön tasolla usein näyttää
tulevan, Falk kertoo.
- Haasteena on se, että kirkkoherroilla
on paljon valtaa ja neuvostoilla on paljon
valtaa, mitä tulee varsinkin tilojen käyttöön. Jos ratkaisevat henkilöt vaihtuvat,
voi käydä niin, että sellaisilla tahoilla, joilla
on ollut kotipaikkaoikeus, ei yhtäkkiä sitä
olekaan.

HERÄTYSLIIKKEIDEN
MESSUYHTEISÖT
Iso kysymys on, pysyvätkö herätysliikkeiden messuyhteisöt kirkon sisällä, jos niille
ei anneta tiloja.
- Luulen, että herätysliikkeet itsessään
mielellään pysyvät kirkon sisällä, jos heille
elintila annetaan. Historiallisesti Suomessa
herätysliikkeet ovat pysyneet kirkon sisällä
ja uudistaneet ja rikastuttaneet kirkon
elämää, Falk ajattelee.
- Uskon, että jos heille ei anneta elintilaa kirkon sisällä, he rakentavat sen sitten
kirkon ulkopuolelle sinne mihin he kokevat, että Jumala kutsuu heitä toimimaan.

TILAA MESSUYHTEISÖILLE
Falk sanoo toivovansa vahvasti, että elintilaa löytyisi messuyhteisöille. Kirkon ei
tulisi liikaa pelätä näitä messuyhteisöjä.

haastattelu: santeri
marjokorpi
KUVA: VIRPI KURVINEN

hengellisesti nälkäiset ihmiset löytävät
siihen paikkaan missä
ravintoa on tarjolla.
5

Kulmakivi 2/2022

henkilökohtaisesti

HAASTATTELUSSA STI:N SEURAKUNTAVAALIKOORDINAATTORI AIJA AHONEN
Kuka olet?
Olen Aija Ahonen, teologi, vaimo ja
kolmen lapsen äiti.

ortodoksien kanssa, ja se toi oman lisänsä
opintoihin. Se huono puoli pienessä tiedekunnassa oli, että perusopintojen jälkeen
opinnot koostuivat paljolti kirjatenteistä,
ja luentoja oli vähemmän.

Sinut valittiin STI:hin seurakuntavaalikoordinaattoriksi. Mitä seurakuntavaalikoordinaattori tekee?
Tehtäväni on koota tietoa eri seurakuntien vaalilistoista ja niistä vastaavista
henkilöistä, kerätä innokkaita ehdokkaita
vaaleihin ja innostaa ihmisiä äänestämään
vaaleissa. Vastaan myös www.uskojayhteys.fi vaalisivujen päivittämisestä.

Mikä merkitys seurakuntavaaleilla on?
Miksi niistä pitäisi olla kiinnostunut?
Seurakuntavaaleissa valitaan kirkkovaltuusto, joka päättää seurakunnan asioista.
Näihin asioihin kuuluvat esimerkiksi
lähetysmäärärahat, rakennushankkeet,
työntekijävalinnat ja joissakin tapauksissa
kirkkoherran vaalit. Seurakuntavaaleissa
valitut henkilöt pääsevät vaikuttamaan
myös siihen keitä valitaan kirkolliskokoukseen, joten seurakuntavaaleilla on
merkitystä koko kirkon asioihin. Esimerkiksi avioliittonäkemykseen liittyvistä
asioista päätetään kirkolliskokouksessa,
joten tähänkin asiaan voi vaikuttaa seurakuntavaaleissa.

Miksi halusit tähän tehtävään?
Tehtävä vaikutti kiinnostavalta ja
omille taidoilleni sopivalta. Kirkon tilanne on jo kauan mennyt huolestuttavaan
suuntaan ja on hienoa, jos voin omalla
pienellä panoksellani auttaa.
Oliko STI sinulle ennestään kuinka tuttu?
STI:tä mainostettiin minulle aikoinaan
SRO:lla Nuorten Raamatun peruskurssilla. Suoritin teologian opintoni Joensuussa,
joten en valitettavasti ole päässyt käymään
STI:llä paikan päällä, mutta joitakin
YouTube-luentoja olen viime vuosina
seurannut.

Miksi Kulmakiven lukijoiden tulisi lähteä
ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin?
Seurakuntiin tarvitaan päättäjiksi ihmisiä, joita motivoi Jumalan sana ja evankeliumin levittäminen. Tulkaa kaikki -liike
on järjestäytynyt melko hyvin ja saanut
moniin seurakuntiin aktiivisia asioidensa
ajajia. Herätysliikkeiden piiristä olisi hyvä
saada vastapainoa tälle.

Minkälaista teologian opiskelu oli Itä-Suomen yliopistossa?
Oikein mukavaa. Joensuu on kiva
kaupunki, ja teologinen tiedekunta on
sopivan pieni. Opiskelimme teologisessa
tiedekunnassa osalla luennoista yhdessä
Kulmakivi 2/2022

Jos haluaisi lähteä seurakuntavaaliehdokkaaksi, mitä pitäisi tehdä?
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Ehdokkaaksi voi asettua 18-vuotias konfirmoitu seurakunnan jäsen.
Jäseneksi tulisi olla liittynyt viimeistään 15.8.2022, jotta ehtii ehdokkaaksi
tuleviin vaaleihin. Ehdokkaaksi voi
ilmoittautua seurakunnassa jo valmiina
oleville vaalilistoille, jos löytää sieltä
itselleen sopivan. 10 äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä voi myös perustaa
valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokkaita. Myös minulle voi laittaa sähköpostia
asiasta (aija.ahonen@sti.fi) ja yritän etsiä
sopivan listavastaavan.
Mistä seurakuntavaaleihin liittyen voi
saada lisätietoja?
Omilta uskojayhteys.fi -nettisivuiltamme löytyy jonkin verran tietoa.
Ev.lut. kirkolla on myös omat vaalisivut,
joilta löytyy lisää tietoa: https://www.
info.seurakuntavaalit.fi/

Miltä konservatiivisten naisteologien tilanne ja tulevaisuus näyttää?
Konservatiivisten naisteologien työllistyminen on haastavaa, sen olen saanut
omakohtaisesti kokea. Monet työllistyvätkin muihin kuin teologin tehtäviin.
Toivoisin että tulevaisuudessa yhä useammat järjestöt voisivat havahtua siihen,
että myös naisteologeilla on annettavaa ja
osaamista eri tehtävissä, ja että jokaiseen
virkaan ei välttämättä tarvita pappia.

Olet vaikuttanut myös Priscilla-yhdistyksessä. Mikä on Priscilla-yhdistys ja
mitä olet tehnyt siellä?
Priscilla-yhdistys on perustettu tukemaan herätyskristittyjä naisteologeja
heidän kutsumuksessaan ja edistämään
heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
Yhdistyksemme järjestää Priscilla-aamiaisia STI:n tiloissa muutaman kerran
lukuvuodessa (seuraava aamiainen on
12.4. klo 9), ja sähköpostilistallamme ilmoitellaan välillä avoimista työpaikoista,
jotka sopivat naisteologeille. Olen ollut
Priscilla-yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 ja jäsensihteerinä
melkein yhtä kauan. Olen mukana hallituksen kokouksissa ja vastaan uusien
jäsenien rekisteröinnistä.

haastattelu: santeri
marjokorpi
KUVA: AIJA AHOSEN ARKISTO
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UUDEN SUKUPOLVEN MESSUYHTEISÖT
erityisesti musiikin osalta, mutta myös
puhekielen ja teknologian osalta. Joissakin
yhteisöissä vaikuttaa myös maltillinen
karismaattisuus.

Teologian tohtori Pietari Hannikainen piti STI:ssä 8.3. luennon uuden
sukupolven messuyhteisöistä.
MITÄ OVAT UUDET
JUMALANPALVELUSYHTEISÖT?

UUSIEN JUMALANPALVEUSYHTEISÖJEN TEOLOGIA

Hannikaisen mukaan ev.lut kirkossa
jumalanpalvelusyhteisöistä puhutaan
erityismerkityksessä eli jumalanpalvelusyhteisö on jokin muu kuin seurakunnan
perinteisen päiväjumalanpalveluksen
ympärille muodostuva yhteisö. Suomessa
tällaisia yhteisöjä on jo yli 100 kappaletta
ja ne tavoittavat säännöllisesti tuhansia
ihmisiä.
Uudet jumalanpalvelusyhteisöt pyrkivät rakentamaan kirkossa uudenlaista
tai vaihtoehtoista jumalanpalvelus- ja
seurakuntaelämää. Hannikainen erotti
tutkimuksessaan uudet jumalanpalvelusyhteisöt herätysliikkeiden omista
yhteisöistä.
Uusilla messuyhteisöillä on yhteisesti
toteutettu messu, jossa seurakuntalaiset
ovat järjestäytyneet maallikkojohtoisiin
tiimeihin. Yhteisöllisyyttä pyritään rakentamaan messun ympärille. On erilaisia
yhteisöllisiä toimintamuotoja kuten koulutukset, teemapäivät, kotien pienryhmät,
pienyhteisöt ja harrastusryhmät. Yhteisöillä on myös oma yhteinen, hengellisesti
määritelty missio tai päämäärä.
Maallikoilla ja seurakuntalaisilla on
vahva vastuu ja he palvelevat vastuutehtävissä osana tiimiä ja myös ryhmänvetäjinä. Uudet messuyhteisöt pyrkivät myös
ajanmukaisiin kulttuurisiin ilmaisuihin
Kulmakivi 2/2022

Teologisesti uudet messuyhteisöt linkittyvät Hannikaisen mukaan laajempaan
globaaliin missionääriseen liikkeeseen.
Taustalla on missionäärinen teologia,
joka lähtökohtaisesti näkee länsimaat nykyajan lähetyskenttänä. Messuyhteisöissä
nähdään, että seurakuntalaisia tarvitaan
mukaan tähän missioon. Heitä pyritään
varustamaan ja kouluttamaan, jotta he
pystyisivät omassa elämänpiirissään olemaan todistuksena ja kutsumaan ihmisiä
yhteisöihin.
Toinen teologinen lähtökohta on kulttuurinen ajanmukaisuus. Hannikaisen
mukaan yhteisöt pyrkivät toteuttamaan
kulttuurista inkarnaatiota. Eli samalla ta-
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voin kuin Jeesus puhui aikansa ihmisten
kulttuurista kieltä nämäkin yhteisöt pyrkivät toimimaan sen kulttuurin kielellä
ja tavoilla, jossa yhteisö toimii. Lisäksi
yhteisöt painottavat yhteisöllisyyttä ja
yhteistä pappeutta. Seurakuntalaiset ovat
niissä aktiivisia toimijoita.

tämättä olleet voimakkaasti mukana
jumalanpalveluksen vastuutehtävissä tai
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. He olivat
teologialtaan konservatiivisia ja arvoiltaan
säilyttämään pyrkiviä.
Yhteisöorientoituneet olivat aktiivista ydinjoukkoa. Heilläkin oli aktiivinen
rukouselämä ja he olivat ensimmäistä
ryhmää enemmän mukana vastuutehtävissä ja vuorovaikutuksessa. Usein hekin
olivat teologialtaan konservatiivisia mutta
arvoiltaan uudistushakuisia.
Kolmas ryhmä olivat kokemukselliset. He etsivät kiinnekohtaa elämäänsä
eikä heillä ollut vahvaa rukouselämää.
Kokemukselliset eivät yleensä sitoutuneet vastuutehtäviin tai auktoriteettiin.
Teologisesti he olivat liberaalimpia ja
usein näkivät itsensä etsijöinä. Heille
tärkeää oli sosiaalinen vuorovaikutus ja
jumalanpalvelus. Arvoiltaan he olivat
itsekeskeisimpiä.
Suomalainen yhteiskunta on nopeassa
muutoksessa, jossa perinteiset arvot, yhteisöllisyys ja uskonnollisuus rapautuu.
Hannikaisen mukaan jumalanpalvelusyhteisöillä on tässä tilanteessa yhä suurempi merkitys kristillisen elämäntavan
välittäjänä, sillä kirkkoon tai kristilliseen
yhteisöön sitoutunut uskonnollisuus on
kestävämpää kuin yksityinen uskonnollisuus.

KUKA JUMALANPALVELUSYHTEISÖISSÄ KÄY?
Hannikaisen tutkimuksessa tuli ilmi,
että jumalanpalvelusyhteisöt tavoittavat sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten
osallistuisi kirkon toimintaan. Suurelta
osin he olivat niitä, joilla oli kristillinen
kotikasvatus ja jotka olivat olleet mukana seurakunnan nuortentoiminnassa.
Monet heistä olivat käyneet läpi kääntymyksen kristityksi. Toki mukana oli
myös jonkin verran hengellisiä etsijöitä.
Hannikainen löysi tutkimuksessaan
kolme eri osallistujatyyppiä: perinteinen, yhteisöorientoitunut ja kokemuksellinen. Perinteiset osallistujat olivat
tilaisuuksien aktiivikävijöitä, joilla oli
aktiivinen rukouselämä. He eivät vält-

TekstI: SANTERI MARJOKORPI
KUVA: KUVAKAAPPAUS LUENTOVIDEOLTA
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KUOLLUT JA HERÄTETTY VAI KUOLLUT
JA HERÄTETTY SYNTIEMME VUOKSI?
Mutta ketä kiinnostaa hajuton, väritön ja
mauton Jeesus?
Asiaa voi katsoa myös toisella tapaa:
evankeliumit eivät kerro Jeesuksen suosikkiruoasta, sandaalinkoosta tai silmien
väristä. Meille ei selosteta, millaisilla leluilla hän leikki lapsena, miten hän hoiti
likapyykkinsä tai millainen oli hänen
arkipäivänsä vielä aikuisiällä ennen julkisen toiminnan alkua. Kaikki sellainen
historiallinen tieto rikastuttaisi käsitystämme Jeesuksesta. Kuitenkin se, mitä
evankeliumeissa kerrotaan, kerrotaan
sen merkityksellisyyden tähden. Jotkin
tapahtumat olivat niin erikoisia, että ne
jäivät elävästi silminnäkijöiden mieleen.
Toisten merkitys selvisi myöhemmin
ja osoittautui vasta tuolloin kertomisen
arvoiseksi. He kuulivat opetusta, joka oli
merkittävää alusta alkaen. Joka tapauk-

PELKKÄÄ HISTORIALLISTA TIETOA
JEESUKSESTA?
Jeesus-tutkimuksessa on usein kysytty,
mitä voimme varmasti tietää Jeesuksesta.
Klassisen vastauksen on tarjonnut Ed
Sanders luettelollaan kahdeksasta ”lähes
kiistattomasta tosiasiasta”: (1) Johannes
Kastaja kastoi Jeesuksen. (2) Jeesus oli
galilealainen saarnaaja ja ihmeidentekijä.
(3) Jeesus valitsi itselleen opetuslapsia ja
sanoi heitä olleen kaksitoista. (4) Jeesus
rajoitti toimintansa Israeliin. (5) Jeesus
otti osaa temppeliä koskevaan kiistaan.
(6) Rooman viranomaiset ristiinnaulitsivat
Jeesuksen Jerusalemin ulkopuolella. (7)
Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen seuraajansa jatkoivat tunnistettavana liikkeenä.
(8) Ainakin jotkut juutalaiset vainosivat
osaa tästä uudesta liikkeestä.
Sanders mainitsee joukon pelkkiä
historiallisia seikkoja, joista on karsittu
teologia pois. Jokaisesta tapahtumasta
puuttuu merkitys, jonka Uuden testamentin kirjoittajat näkivät siinä. Luettelossa ei liioin kerrota, mikä kyseisten
tapahtumien sanoma oli Jeesuksen omien
sanojen mukaani. Listaa voisikin jatkaa
lisäämällä sinne pääsiäisen päätapahtuman, Jeesuksen nousemisen kuolleista.
Ilman teologiaa niinkin poikkeuksellinen
tapaus jäisi pelkäksi historian oikuksi.
Toki teologiasta riisuttu Jeesus on turvallinen. Vaarattomista historian seikoista
tutkimuksessa saavutetaan yksimielisyys.
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AJANKOHTAISTA
sessa yksittäinen tapahtuma eli historia
ja tapahtuman hengellinen sanoma eli
teologia kietoutuivat toisiinsa.

JUMALA OPITAAN TUNTEMAAN, KUN HÄN TOIMII
HISTORIASSA.

PÄÄSIÄINEN ON HISTORIAA
JA TEOLOGIAA
Teologian ja historian liitto tulee näkyviin
erityisen selvästi pääsiäisen tapahtumissa.
”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi,
vaan palvelemaan ja antamaan henkensä
lunnaiksi kaikkien puolesta.” (Mark. 10:45)
”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,
niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin,
hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja
hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille
kahdelletoista. - - Mutta ellei Kristusta
ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa
vailla ja te olette yhä syntienne vallassa.”
(1. Kor. 15:3–5, 17.) Jeesuksen kuoleman
kautta maksetaan syntivelka, Jeesuksen
ylösnousemuksen ansiosta velka kuitataan maksetuksi. Näin historia ja teologia
kuuluvat yhteen.

Kristillinen teologia on riippuvaista
siitä, mitä tapahtuu ajassa ja paikassa.
Jumala opitaan tuntemaan, kun hän toimii
historiassa. Ihminen ei voi nousta Jumalan
luokse omilla ansioillaan tai omilla ajatuksillaan. Jumala pysyy meiltä salattuna, ellei
hän laskeudu luoksemme. Jumalaa ei siis
etsitä ylhäältä. Jumala kohdataan alhaalla,
Jeesuksessa. Jumala löydetään seimestä,
järven rannalta, yläsalista ja ristiltä. Ilman
historian tapahtumia ei yksinkertaisesti
ole Jumalan tuntemista.
Tämä historia tukee kristillistä evankeliumia eli sanomaa Jeesuksen kuoleman
ja ylösnousemuksen ainutlaatuisesta ja
universaalista merkityksestä. Koska evankeliumissa mainitut tositapahtumat ovat
todellakin tapahtuneet, oikeuttavat ne uskon Jeesukseen. Evankeliumi ei ole (vain)
satu, vaan (myös) todellinen ilouutinen.
Pääsiäisen tapahtumat kutsuvat meitä
ottamaan selvää, mitä oikeastaan tapahtui,
näkemään mielikuvituksen silmin, kuinka
Jeesus pidätettiin, teloitettiin ja nousi ylös
kuolleista, huomaamaan näihin tapahtumiin kytköksissä oleva pelastussanoma,
hyväksymään, että tämä kaikki tapahtui
minun tähteni, ja siten uskossa turvautumaan pääsiäisen, Raamatun ja koko
kosmoksen päähenkilöön.
Teksti: VESA OLLILAINEN
KUVA: GERALT©PIXABAY.COM
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OPISKELIJAN SUUSTA

EPÄVARMAT AJAT
JA VARMA TOIVO
Tämän kuluvan ja viimeisen opintovuoden aikana olen erityisesti iloinnut siitä,
miten olen saanut tutustua henkilökohtaisemmin STI:n toimintaan sekä siihen
mukavaan porukkaan, jota instituutissa
tapaa. Minulle oli entuudestaan tullut
STI:stä mielikuva tietynlaisena Raamatun
ilmoitukselle, luterilaiselle uskolle sekä
tasokkaalle akateemiselle työlle uskollisena
satamana tai ”lepakkoluolana”. STI auttaa
kristittyjä teologian opiskelijoita älyllisesti
uskottavalla tavalla säilyttämään kristillisen uskonsa ja luottamuksen Jumalan
sanaan Helsingin yliopiston akateemisessa
ilmapiirissä, joka usein monin tavoin
SUUSTA
haastaa ja kyseenalaistaa kristillisen uskon
ydinkohtia. Mielestäni tarve tällaiselle
tuelle on erittäin korkea ja on hienoa, että
STI auttaa kristittyjä uskolle usein jopa
vihamielisessä akateemisessa maailmassa.
Kuluvan vuoden aikana olen kirjoitellut
usein graduani STI:n tiloissa. Tutkimukseni käsittelee amerikkalaisen luterilaisen
kirkon Missourin Synodin eskatologiaa.
Aiheeni on tuntunut ajankohtaiselta ottaen huomioon viimeaikaiset kehityskulut maailmalla ja myös täällä Suomessa.
Tätä muutosta ovat vauhdittaneet muun
muassa muutaman vuoden jo kestänyt
maailmanlaajuinen pandemia erilaisine
yhteiskunnallisine seurauksineen sekä
Euroopassa syttynyt Ukrainan sota, jonka vaikutuksia on vielä vaikeata arvioida
kokonaisuutena.
Meille kristityille ei periaatteessa pitäisi
tulla tällaiset huolestuttavatkaan kehityskulut yllätyksenä. Raamatussa mainitKulmakivi 2/2022

tuihin lopunajan merkkeihin kuuluvat
muun muassa: Sodat ja huhut sodista,
luonnonkatastrofit, nälänhädät ja kulkutaudit, luopuminen uskosta, kristittyjen
vainot, ihmiskunnan moraalinen rappiotila ja evankeliumin julistaminen kaikille
kansoille. Nämä merkit eivät rajoitu vain
meidän aikaamme vaan näitä asioita on
tapahtunut myös muina aikoina. Raamattu
opettaa niiden kiihtyvän Kristuksen paluun
lähestyessä verraten niitä synnytystuskiin,
joiden kaikki tietävät myös kiihtyvän synnytyksen lähestyessä. Nämä merkit on
tarkoitettu maailmalle varoituksena Kristuksen tulevasta paluusta ja kehotuksena
kristityille tarkkaavaisuuteen. Vaikka ajat
voivat olla epävarmat ja taivaalle on kertymässä tummia pilviä, kristittyjen toivo on
edelleen samalla ikuisella perustalla, joka ei
järky. ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun
sanani eivät koskaan katoa” Matt.24:35.
teksti JA KUVA: tuomas salo,
TEOLogian OPISKelija
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JEESUS INSPIROI RUKOILEMAAN
Jeesus oli maailmanhistorian vaikuttavin saarnaaja. Oletko miettinyt, miksi
opetuslapset eivät kuitenkaan pyytäneet
Häntä opettamaan homiletiikkaa, vaan
rukoilemista (Luuk.11:1)? Oliko Jeesuksen
rukouselämä sittenkin hänen palvelutehtävänsä salaisuus?
Vaikka Jeesus oli Jumala, hän tarvitsi rukousta. Itse asiassa koko Jeesuksen elämä oli
rukouksen kyllästämä. Evankelista Luukas
kertoo, että Jeesus rukoili erämaassa ennen
palvelutehtävänsä alkua (Luuk. 4). Jeesus
vietti koko yön vuorella rukoillen Jumalaa
ennen kuin valitsi 12 opetuslastaan (6:12).
Jeesus taisteli rukouksessa Getsemanessa
ennen suurinta koetustaan (22:39-46).
Jeesus rukoili ristillä vihamiestensä puolesta
(23:34) ja Hän rukoili Isäänsä ennen kuin
antoi henkensä (23:46). Vaikka ristintyö
on täydellinen ja lopullinen, on yksi työ
mitä Jeesus jatkaa: se on rukous! Joh. 17:20:
”Minä en rukoile vain heidän puolestaan,
vaan myös niiden puolesta, jotka heidän
todistuksensa tähden uskovat minuun.”
Jeesus rukoilee sinunkin puolestasi!
Jeesus rukoili ja kuunteli Isäänsä. Hän
teki vain sitä, mihin Isä häntä kehotti ja
valtuutti (Joh. 5:19). Jeesus antautui Isänsä
tahtoon. Tässä oli hänen auktoriteettinsa ja
Pyhästä Hengestä tulevan voiman salaisuus.
Jeesuksella ei ollut ”omaa” missiota, joka ei
olisi ollut samalla Isän ja Pyhän Hengen
missio.
Jeesus kutsuu meitäkin elämään rukoillen. Hän sanoo Vuorisaarnassa (Matt.
7:7–11): ”Pyytäkää niin teille annetaan,
etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin
teille avataan. Sillä jokainen etsijä löytää,

ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan…
Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin teidän
taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka
sitä häneltä pyytävät.”
On merkille pantavaa, miten Jeesus jatkaa (7:12): ”kaikki minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te heille.” Aivan kuin
Jeesus sanoisi: rukoilkaa toistenne puolesta,
niin kuin toivotte toisten rukoilevan teidän
puolestanne. Näin he ja te saatte vastaanottaa ja välittää Jumalan hyvyyttä.
Jumala rakastaa kuulla ääntämme ja
hän haluaa jakaa sydämensä kanssamme.
Ecuadorissa marttyyrina kuollut lähetystyöntekijä Jim Elliot mietti Heprealaiskirjeen sanoja (1:7): ”Hän tekee palvelijansa
tulen liekeiksi“. Hän kirjoitti pohdintansa
päiväkirjaansa: “Olenko minä hehkuva?
Jumala, vapauta minut ’muiden asioiden’
pelottavasta asbestista. Kyllästä minut
Hengen öljyllä, että olisin liekki… Jumalan
Henki, tee minut polttoöljyksesi.” Tämäkin
on hyvä rukous vai mitä?
TEKSTI: Jussi miettinen,
PÄÄSIHTEERI, opiskelija- ja
koululaislähetys
KUVA: ILKKA KONTTURI
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TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT
VALMENNUSKURSSI TEOLOGISEEN
STI:ssä järjestetään valmennuskurssi niille, jotka aikovat hakea opiskelemaan teologiaa
Helsingin yliopistossa. Valmennuskurssi pidetään STI:n tiloissa ma-ke 9.-11.5.2022.
Kurssin kokonaishinta (opetus, materiaalit, päiväkahvi) 160 €. Kysy lisää ja ilmoittaudu
Suomen teologiseen instituutin toimistolle: puh. 09 6689 550 tai sti@sti.fi
Lähiopetuksena kurssi järjestetään STI:n tiloissa Helsingissä, Kaisaniemenkatu 13 A, 4.
krs. Mahdollinen verkkokurssi pidetään Teams-etäyhteydellä.

PÄÄSIHTEERIN VIERAILUT:
La 23.4. klo 9 Paneelikeskustelu, apologiafoorumi, Kansanlähetysopisto
To 12.5. klo 10.45 Luento, avoimet ovet, Suomen Raamattuopisto
La 14.5. klo 9, Luento, Sisälle sanaan -kurssi, Suomen Raamattuopisto

Suomen teologisen instituutin
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Jokaisen Kulmakiven saajan
henkilökohtainen

pidetään keskiviikkona 18.5.2022
klo 16 STI:ssä / Teams-etäyhteydellä

VIITENUMERO
löytyy takasivun osoitetarran
oikeasta yläkulmasta.

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat,
mm. vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Viite helpottaa
maksun kohdentamista
ja on vastaanottajalle
viitteetöntä edullisempi.
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Päätösvalta on jäsenjärjestöjen edustajilla,
mutta myös tukijäsenet ovat tervetulleita.
Pyydämme tukijäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan STI:n toimistoon -> yht.tiedot viereisellä sivulla. Tukijäsenillä kokoukkessa puheoikeus, ei äänestysoikeutta.
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Sinun
turvasi on
ikiaikojen
Jumala,
kannattavat
siunatkoon
teitä
herra, hän,
jokasinua
on tehnyt
taivaaniankaikkiset
ja maan. (ps.käsivarret.
115:15)

