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Kompromissi?
Jos on halua ja kykyä kompromisseihin,
vältetään ja ratkaistaan monia riitoja ja
tehdään mahdolliseksi erilaisten yhdessä
olo. Kompromisseja tarvitaan myös seurakunnassa ja kirkossa. STI:n syyskauden
avajaisissa keskusteltiin, miten erilaiset
mahtuvat samaan kirkkoon. Keskustelussa puhuttiin myös kompromisseista.
Vaikeampi kysymys on, missä asioissa kirkossa voi tai tulee tehdä
kompromisseja. Saatetaan sanoa, että
opillisissa asioissa niitä ei voi tehdä. Tai
sanotaan, ettei niitä saa tehdä pelastukseen liittyvissä opillisissa asioissa. Mutta
voidaan neuvotella ja etsiä ratkaisu, joka
sijoittuu ääripäiden väliin, sopii tähän
aikaan ja tyydyttää mahdollisimman
monia, mikäli on kyse etiikasta – mikä
on oikein ja mikä väärin. Tai jos on
kyse asiasta, joka ei liity pelastumiseen.
Kukaan tuskin ajattelee, että
missä tahansa eettisessä kysymyksessä
voidaan tehdä kompromissi. Että saisi esimerkiksi varastaa tai olla uskoton
joskus mutta ei kovin usein. Mihin vedetään raja? Päätämmekö me, että näissä asioissa ei voi tehdä kompromissia
ja näissä voi, vaikka Raamatun kanta
näyttää olevan selvä eikä se anna lupaa kompromissiin? Jos teemme näin,
emmekö asetu Raamatun yläpuolelle?
Onko kyse siitä, mistä Paavali varoittaa: mukaudumme tämän maailman
menoon? Ajatus, että kompromisseja
voitaisiin tehdä asioissa, jotka eivät liity
pelastukseen, on ongelmallinen. Mitkä asiat liittyvät pelastumiseen? Eivätkö
nekin, jotka kertovat Jumalan tahdon?
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Hukkaan pelastuksen, jos en välitä, mitä
Jumala käskee tai kieltää, olen sitä mieltä, että voin tehdä toisin, ja toimin sen
mukaan. Luterilainen usko opettaa näin.
Vaikea mutta sittenkin oikea
tie on tämä: Kompromisseja voi ja tulee tehdä asioissa, joihin Raamatussa ei
ole kantaa tai joista se sanoo, että niissä
voi ajatella ja toimia eri tavoin. Näissä
asioissa meidän tulisi olla valmiimpia
joustamaan kuin usein olemme. Asioissa, joihin Raamatussa on kanta ja joissa
se edellyttää sen mukaan uskomista tai
toimimista, tulee pitää kiinni siitä, mitä
Raamattu opettaa. Jos Raamattu sanoo
jotakin synniksi, emme voi ajatella toisin ja perustella, että kyse on etiikkaan
liittyvästä. Kun kysymme, mikä on Raamatun kanta, tulee muistaa nämä periaatteet: Luemme kristittyinä Raamattua
Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetuksista, Uudesta testamentista, käsin.
Nyt on uusi liitto ja vanha on takana.
Suomen
evankelisluterilaisen
kirkon uusi kirkolliskokous valitaan
helmikuussa. Vaalin keskeisin teema
tulee olemaan, päättääkö uusi kirkolliskokous, että kirkko ryhtyy vihkimään myös samaa sukupuolta olevia.
Tarjotaan ratkaisua, että pitäisi tehdä
kompromissi. On vaikea keksiä, mikä se
voisi olla. Raamatun opetus tässä asiassa on selvä ja siitä tulisi pitää kiinni.
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Syksyllä paljon opetusta
STI:n syyskauden avajaiset pidettiin keskiviikkona 4.9. Myytiin halvalla paljon
kirjoja, syötiin pizzaa ja kuultiin keskustelu siitä, miten erilaiset mahtuvat samaan
kirkkoon.
Syksyllä STI tarjoaa paljon eri teologian aloja käsittelevää opetusta: luentoja,
kursseja, keskusteluja ja iltapäiviä. Tässä muutama esimerkki syksyn opetuksen aiheista: *Mitä arkeologia kertoo Ensimmäisen kuningasten kirjan tapahtumista? *Uskoiko Paavali Nikean uskontunnustuksen mukaan? *Onko islamin Allah sama kuin
kristinuskon Jumala? *Keitä olivat kirkkoäidit ja millaista oli heidän teologiansa?
*Mitä voimme tietää Saulista, Daavidista ja Salomosta? *Miten politiikka ja uskonto
kietoutuvat toisiinsa Pohjois-Amerikassa? *Millaisella seurakunnalla tai kristillisellä
yhteisöllä on tulevaisuus? Tervetuloa!
Syksyn koko ohjelma on STI:n nettisivuilla – www.sti.fi. Melkein poikkeuksetta
luennot voi seurata myös videona STI:n nettisivujen kautta.

15 euroa
STI:n menot tämän vuoden budjetin mukaan ovat kuukaudessa keskimäärin 28.395
euroa. Vuoden viimeiset kuukaudet ovat yleensä taloudellisesti vaikeita STI:lle.
STI:llä on vähän yli 2.000 tukijäsentä. Jos 2.000 henkilöä lahjoittaisi kukin 15
euroa, yhden kuukauden menot saataisiin maksettua näillä lahjoituksilla. Tämä olisi
STI:lle valtavan suuri apu.
Monet STI:n tukijat lahjoittavat paljon enemmän. Suuri kiitos siitä! Voisitko
ajatella, että tekisit ylimääräisen 15 euron lahjoituksen STI:lle? Suuri kiitos jos se on
sinulle mahdollista. Muutkin kuin tukijäsenet voivat tietysti osallistua tähän keräykseen.
Lahjoituksen voi tehdä jommallekummalle näistä STI:n tileistä:
FI74 8000 1100 5642 45 (Danske Bank) tai FI66 1555 3000 1169 14 (Nordea). Jos
sinulla on henkilökohtainen viitenumero, käytä sitä, tai kirjoita viestiin ”15 euroa
STI:lle”.

Voitot arvottiin
Edellisessä Kulmakivessä kerrottiin, että niiden kesken, jotka tekevät lahjoituksen
STI:n tilille toukokuun 20. päivän ja elokuun 2. päivän välisenä aikana, arvotaan kolme palkintoa: kuusi 120 euron lahjakorttia, jotka voi käyttää haluamaansa kurssiin
Kansanlähetysopistossa, Karkun evankelisella opistolla tai Suomen Raamattuopistossa.
Voittajat on arvottu, kukin heistä sai kaksi lahjakorttia ja heille on ilmoitettu voitosta. Lämpimät onnittelut. Ja lämpimät kiitokset kaikille lahjoituksen tehneille.
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Miten erilaiset mahtuvat samaan
kirkkoon?
STI:n syyskauden avajaisissa 4. syyskuuta pohdittiin kirkon ykseyttä ja sitä,
miksi ja miten siihen tulisi pyrkiä. Keskusteluun osallistuivat piispa Teemu
Laajasalo, tuomiokapitulin pappisasessori ja kirkkoherra Kaisa Huhtala, kirkolliskokouksen jäsen ja kirkkoherra
Jouni Turtiainen sekä Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen.

- Kirkko ei ole organisaatio vaan
elävä organismi, jonka jokaisella jäsenellä on paikka ja tehtävä, piispa muotoili.
- Kristuksen ruumiista ei voi irrottaa yhtäkään jäsentä haavoittamatta
koko ruumista, Jouni Turtiainen sanoi.
Yhteyden säilyttäminen on keskustelijoiden mukaan mahdollista toinen toiselle tilaa antamalla, yhdessä rukoilemalla ja toisesta hyvää puhumalla.
Julkisessa keskustelussa väläytetty henkilöseurakuntamalli ei saanut kovin paljoa kannatusta. Henkilöseurakunnassa
henkilön kotiseurakunta ei määräytyisi
asuinpaikkakunnan vaan hänen oman
valintansa perusteella.
- Seurakuntahallinnon jäykkyyden takia tällaisen muutoksen tekeminen olisi hyvin vaikeaa. Pidän helpompana ratkaisuna paikallisseurakuntien
sisällä toimivia jumalanpalvelusyhteisöjä, Turtiainen totesi.
Vartiainen suhtautui muita
myönteisemmin
henkilöseurakuntamalliin.

YHDESSÄ – MIKSI JA MITEN?
Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että
kaikenlaista hajaannusta tulisi välttää.
Tärkeimpänä syynä yhteyden vaalimiselle mainittiin Jeesuksen rukous - että
he olisivat yhtä - johon liittyy myös
lupaus ”jotta maailma uskoisi sinun
(Isän) lähettäneen minut (Jeesuksen)”
(Joh. 17:21).
- Yhteyttä tulisi etsiä kaikkien
kristillisten kirkkojen kanssa. Yhteinen
todistus on vakuuttava ulospäin, Kaisa
Huhtala perusteli.
Lauri Vartiainen puolestaan
muistutti, että hajaannus johtaa yleensä uusiin hajaannuksiin. Teemu Laajasalon mukaan olisi valtava menetys, jos
esimerkiksi herätysliikkeet lähtisivät
kirkosta.

Kaikenlaista hajaannusta tulisi välttää.
Kulmakivi 4/2019
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kysymys. Kirkkoherrat korostivat, että
perinteisellä virkakannalla oleville tulisi
antaa elintila kirkossa. Piispa puolestaan katsoi, että virkakysymyksestä pitäisi olla yksimielisyys.
- Virka liittyy sakramenttiteologiaan. Sana ja sakramentit ovat kirkon
tunnusmerkkejä. Mielestäni on vakava
asia, jos osa kirkon jäsenistä ei pidä naisen toimittamaa sakramenttia pätevänä, Teemu Laajasalo perusteli.
- Vain osa kirkon konservatiiveista ajattelee, että naisen toimittama
sakramentti on epäpätevä. Tässä kysymyksessä pitäisi sallia omantunnonvapaus, Kaisa Huhtala kommentoi.
- Naispapittomien messujen järjestäminen saatetaan estää tasa-arvoon
vedoten, mutta minusta siinä on kysymys tympeästä ja julmasta vallankäytöstä, Jouni Turtiainen painotti.
Laajasalo muistutti, että vanhoillislestadiolaisuus on onnistunut hyvin luovimaan kirkon sisällä kirkon linjasta poikkeavista opeistaan huolimatta.
Vaikka vanhoillislestadiolaisuudessa ei
hyväksytä naisten pappeutta, liikkeen
papit voivat työskennellä yhteistyössä
naispappien kanssa. Joidenkin mielestä
tämä on kylläkin epäjohdonmukainen
ratkaisu.

- Englannin anglikaanisessa
kirkossa henkilöseurakunnat ovat toimineet hyvin. Uskon, että seurakunnan jäykkä rakenne karkottaa ihmisiä,
koska he kaipaavat nimenomaan yhteisöä, Vartiainen sanoi.
”YKSIMIELISYYS ON KOMPROMISSIEN TEKEMISTÄ”
Keskustelussa puhuttiin yksimielisyydestä ja ykseyden rajoista. Jouni Turtiaisen mukaan yksimielisyys tulkitaan
helposti samanmielisyydeksi, vaikka
se ei sitä ole.
- Yksimielisyys on kompromissien tekemistä. On mahdotonta
olla täysin samaa mieltä kenenkään
muun kuin itsensä kanssa. Esimerkiksi avioliitossa lusikat menevät helposti
jakoon, jos puolisot eivät ole valmiita
kompromisseihin. Sama pätee kirkkoon. Rakkaus on yksimielisyyden
side, kirkkoherra sanoi.
Turtiaisen mukaan eettiset kysymykset tai vaikkapa virkakysymys
ovat asioita, joista voidaan yhdessä sopia. Sen sijaan ydinkysymyksistä, kuten pelastuksesta, tulisi olla yhteinen
näkemys. Keskustelijoista Lauri Vartiainen suhtautui opillisten ja eettisten
kysymysten erotteluun varauksella.
- Yksimielisyys on yksimielisyyttä uskon sisällöstä. En usko, että
oppia ja etiikkaa voidaan erottaa niin
jyrkästi toisistaan, Vartiainen pohti.

TEKSTI JA KUVA: KAROLIINA
RAUHIO-POKKA

Yksimielisyys on yksimielisyyttä uskon sisällöstä.

JULMAA VALLANKÄYTTÖÄ?
Keskustelussa nousi esiin myös virka5
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henkilökohtaisesti

Ole kriittinen
Käytännöllisen teologian professori
Jyrki Knuutila on ollut Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan palveluksessa melkein 40 vuotta – assistenttina, lehtorina ja vuodesta 2012
professorina. Tänä aikana on tapahtunut suuria muutoksia. Hän sanoo, että
elämme murroskautta, jonka lopputulosta on vaikea ennakoida.

mista olisi ollut vaikea kuvitella. Jyrki
Knuutila suree, että kirkko näyttää mukautuvan paineessa ja menettävän hengellistä vaikuttavuuttaan.
- Voisimme ottaa oppia Rooman
kirkosta. Se tekee usein toisin. Tosin sillä on myös vahvempia lihaksia.

Jyrki Knuutila puhuu yhteiskunnassamme tapahtuneesta muutoksesta:
- Suomi oli ennen luterilaiseen
kristinuskoon monin tavoin sitoutunut
valtio. Muutos tapahtui 1990-luvulla.
Lainsäädäntöön tuli muutoksia, jotka
heikensivät kirkon ja kristinuskon asemaa ja arvovaltaa. Nyt yleinen mielipide, poliittiset päättäjät tai oikeuslaitos
voivat haastaa kirkkoa ja kysyä, onko
kirkon piispoilla oikeutta tulkita ja selittää kirkon oppia ja toimia sen mukaan,
mikäli se on ristiriidassa maan lakien
kanssa.
Professori mainitsee esimerkin:
miten suhtaudutaan siihen, että piispat
eivät salli samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa. Sodanjälkeisessä Suomessa ja useampi vuosikymmen siitä
eteenpäin nykyisenkaltaista suhtautu-

KIRKKO EI ENÄÄ OLE LÄSNÄ
Jyrki Knuutila kertoo muutoksesta, joka
hänen uransa aikana on tapahtunut teologian opiskelijoissa.
- Kun itse aloitin teologian opinnot 1970-luvulla, opiskelijoita tuli paljon herätysliikkeistä, etenkin viidennen
liikkeen piiristä, ja monet opiskelijat
olivat kasvaneet seurakuntien nuorisotyössä, jossa seurakuntanuoren identiteetti oli vahva.
Nyt monilla opiskelijoilla ei ole
lainkaan kontaktia kirkkoon, seurakuntaan, sen järjestöön tai liikkeeseen.
- Kirkkovuosi voi olla teologian
opiskelijalle aivan vieras asia. Mitä opiskelijat haluavat tutkia käytännöllisessä
teologiassa, on usein hyvin toisenlaista
kuin ennen. Aiemmin graduja haluttiin
tehdä kirkkoon ja sen uskoon liittyvistä
aiheista, nyt monia kiinnostavat yksilö
ja hänen ongelmansa tai omat ongel-

Tieteellisen tutkimuksen
ja Jumalan antaman uskon ei tarvitse olla ristiriidassa.
Kulmakivi 4/2019
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henkilökohtaisesti
Mitä kerrotaan julkisesti ja mediassa, voi olla
kaukana totuudesta.

mat, joihin haluaa saada apua.
Teologian opinnot yliopistossa ja sen jälkeen kirkon palveleminen
oli vielä 1980-luvulla tavallisin teologian opiskelijan tarina.
- Nyt moni opiskelija sanoo
minulle vielä gradua tehdessään, ettei tahdo eikä aio työhön kirkkoon.
Sitten hän valmistuu eikä työtä löydy
muualta ja hän päätyy kirkkoon pastoriksi.
Professori miettii, saako kirkko hyviä pastoreita tällä tavalla.
- Evankelisluterilainen kirkko
ei enää ole läsnä tiedekunnassa kuten
aiemmin. Eikä kristinuskokaan. Kristinuskoa ei saa pitää esillä tunnustuksellisesti ja tiedekunnassa järjestetään
nyt myös islamilaisen teologian opetusta.

voivat hyvällä tavalla pakottaa tarkistamaan omia käsityksiä ja niiden jälkeen
usko voi olla vahvempaa. Luottamus
suureen, hyvään ja rakastavaan Jumalaa voi syventyä.
HUIPPUTYYPPEJÄ
Jyrki Knuutila suunnittelee jäävänsä
eläkkeelle puolentoista vuoden kuluttua. Jo nyt voi katsoa taaksepäin ja kertoa, mikä työssä on ollut parasta:
- Opiskelijoissa on huipputyyppejä, joiden kanssa on hienoa pohtia
teologiaa, ja huomata, miten he oivaltavat. On ollut hyviä työtovereita,
joiden kanssa on ollut etuoikeus saada tehdä työtä yhdessä. Myös muiden
alojen kollegojen kanssa Suomessa ja
ulkomailla on ollut hyvä työskennellä.
Monet heistä antavat suuren arvon teologiselle osaamiselle, koska he tietävät,
että teologia on avain eurooppalaisen
kulttuurin ymmärtämiseen.
- Olen saanut opiskella, tutkia,
opettaa ja olla oppilaana, ja nämä ovat
syventäneet tietämystäni. Nämä ovat
opettaneet myös nöyryyttä - tiedän
sittenkin aika vähän. On ollut kiinnostavaa päästä toisinaan kurkistamaan
vallan kulissien taakse ja nähdä, että se,
mitä kerrotaan julkisesti ja mediassa,
voi olla kaukana totuudesta.

LUOTTAMUS JUMALAAN VOI
SYVENTYÄ
Kysyn Jyrki Knuutilalta, mitä hän sanoisi sille, joka tulee opiskelemaan
teologiaa ja jolla on halu Jumalan valtakunnan työhön. Hän sanoisi ensiksi:
Tervetuloa! Ja hän jatkaa:
- Ole kriittinen. Aina on syytä
kysyä, mihin mikäkin väite perustuu
ja onko hyviä perusteluja olla tuota
mieltä. Teologista tutkimusta tehdään
monipuolisilla menetelmillä kuten
muissakin tieteissä ja niiden avulla
opitaan ymmärtämään kirkkoa, sen
uskoa ja elämää tai kirkon ja yhteiskunnan suhdetta.
- Teologian opiskelu voi myös
syventää uskoa. Kriiseistä, joita teologian opiskelijoilla on, voi selviytyä, ne

TEKSTI JA KUVA: JARI RANKINEN

7

Kulmakivi 4/2019

SANA JA SELITYS

Jumalan temppelin tuho ja
uusi paratiisi
Jeesus piti seurakuntaa temppelinä ja puhui sen lisäksi myös omasta ruumiistaan
Jumalan temppelinä. Tähän liittyen myös
apostolit puhuivat myöhemmin seurakunnasta ja jopa kristityistä temppelinä.
Temppeliä kuvattiin jumalayhteyden, paratiisin ja ihmeellisen puutarhan kuvin.
Kaiken taustalla häälyi kuitenkin käsitys
kaikkien puutarhojen ja Jumalan asuinpaikkojen tuhosta.
Evankeliumeissa Jeesus julistaa Vanhaan testamenttiin vedoten, että
temppeli edustaa koko Jumalan luomakuntaa. Paratiisi oli ensimmäinen temppeli, jossa Jumala asui ihmisten keskellä.
Jerusalemin temppeli vertauskuvineen
muodostui puolestaan taivaallisen todellisuuden kohtauspaikaksi. Siellä Jumalan suuruus koettiin salia halkoneen
mystisen väliverhon kautta. Jeesuksen
messiaanisen toiminnan tavoitteena oli
ilmiselvästi lopullisen temppelin luominen ja uuden paratiisin avaaminen. Koska temppeli edustaa koko luomakuntaa,
Jeesus itse samalla edustaa koko ihmiskuntaa.
Temppelin näköala avaa kolme
piirrettä. Ensimmäinen koskee Jeesusta,
toinen temppelin hajottamista ja kolmas
viimeistä tuomiota.

ma, Jumalan maja ihmisten keskellä (Joh
2:19-22). Tätä näköalaa voidaan soveltaa
myös hänen kuolemaansa. Kun Jeesuksen ruumiin temppeli hajotetaan, tapahtuma on yhteydessä Jerusalemin temppelin hajottamiseen: “Minä hajotan tämän
ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole
ihmisten tekemä.” (Mark 14:58). Myös
kivinen temppeli tuhotaan. Temppelin hävittäminen on suoraan yhteydessä
Messiaan antamaan uhriin, kuolemaan ja
synnin tuhoamiseen.
Jeesuksen kuollessa ristillä “Jumalan maja ihmisten keskellä” hävitetään. Tämän suunnattoman tragedian
rinnalla maallisen temppelin hajottaminen on pieni asia – ja se toteutuu roomalaisten hyökkäyksessä ensimmäisen
juutalaissodan päätteeksi vuonna 70 jKr.
Tärkein on kuitenkin tapahtunut jo 40
vuotta aikaisemmin.
VANHA LIITTO TUHOUTUU
Jerusalemin temppelin hajottaminen
merkitsee samalla vanhan liiton tuhoa.
Temppeli ei ollut kaikkien kansojen rukoushuone eikä pelastuksen keskus. Sen

JEESUS JA TEMPPELI

Tuhotun temppelin
tilalle nousee uusi
temppeli.

Ensinnäkin Jeesus itse on Uuden testamentin mukaan temppelin ruumiillistuKulmakivi 4/2019
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sijaan siitä oli tullut langennut temppeli,
varkaiden luola, ja se sietikin tuhoutua.
Israelin perintö, Mooseksen laki ja koko
juhlakäytäntö uhreineen tulivat päätökseen. Kun Paavali sanoo, että Kristus on
lain loppu, ajatuksen taustalla on koko
vanhan liiton häviäminen.
Siksi nimenomaan pakkosiirtolaisuudesta palanneiden juutalaisten
rakentaman “toisen temppelin” hävittäminen tekee tilaa Kristuksen temppelin
rakentamiselle. Ylösnoussut Kristus rakentaa uutta temppeliä elävistä kivistä.
Tämä yhteisö on esimakua uudesta paratiisista. Koska Kristus temppelinä edustaa koko luomakuntaa eli ihmiskuntaa,
hänestä tulee myös uuden luomakunnan
synnyttäjä. Syntiset luodaan uudeksi Pyhän Hengen lahjan avulla. Uskovista tulee Pyhän Hengen temppeli.

Jumalan temppeli uudistetun luomakunnan keskellä.
Ilmestyskirjassa sanotaan, että
uudessa luomisessa uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta. Sitä kuvataan kokonaisuudessaan temppeliksi: “Jumalan
asuinsija ihmisten keskellä” (Ilm. 21:3).
Murhetta ja vaivaa ei ole, sillä Saatana
on sidottu ja pois paratiista eikä voi enää
kiusata paratiisin ihmisiä. “Temppeliä en
kaupungissa nähnyt”, sanoo näkijä Johannes. Kaupungin temppelinä on Herra
Jumala.

TUHOA JA UUTTA LUOMISTA
Laajat näköalat jatkuvat. Uuden testamentin mukaan myös ensimmäinen luomakunta, täällä olevat paratiisin jäänteet
ja Jumalan ensimmäinen temppeli-puutarha tuhotaan lopullisesti. Kristuksen
eli Herran temppelin tuhoaminen ristillä
ennustaa lopulta koko maailman lopullista tuhoa, Herran vihan päivää. Näin
tuho on uuden siemen.
Kristuksen ylösnousemusruumis
on siten alkuna uudelle seurakunnalle
hänen ruumiinaan. Tuhotun temppelin
tilalle nousee uusi temppeli, uusi Jerusalem, ylösnousemuksen todellisuuden
yhteisö. Tämä uudistus ja jälleenrakennus tapahtuu Herran päivän ja maailman
tuhon jälkeen. Uusi paratiisi on jälleen

TEKSTI: TIMO ESKOLA
KUVA: https://pixabay.com

Kristus on lain loppu ajatuksen taustalla on
koko vanhan liiton häviäminen.
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EVANKELIUMIN ILOA JA TUNTUMAA VASTUUSTA
Kesän harjoittelut ovat ohi ja monet teologian opiskelijat ovat saaneet
evankeliumin julistamisesta kokemusta käytännössä. Seurakunnassa
harjoittelunsa teki Eetu Lehtinen ja
järjestötyössä Daniel Ebeling. Kyselimme heiltä kesän kokemuksista.
Eetu, olit seurakunnassa kesätöissä. Miltä tuntui hyppääminen opinnoista vastuutehtäviin?
– Tämä oli ensimmäinen kertani
kesäteologin työssä, joten näkökulman
muutos seurakunta-aktiivista ja isosesta
työntekijäksi oli merkittävä. Huomasin,
että aloin kiinnittää huomioita asioihin,
joita en ollut ennen kunnolla miettinyt.
Ajattelin esimerkiksi aiempaa enemmän
tilaisuuksien ja rippikoulun oppituntien
kokonaisuuksien yhteentoimivuutta.
– Myös turvallisuuskysymykset pyörivät mielessäni eri tavalla. Uusien näkökulmien haasteista huolimatta
tämä tuntui kuitenkin oikealta hetkeltä
lähteä opettelemaan työntekijän roolissa
toimimista.

jäi mieleen?
– Yhden lasten leirin vetotiimin
iltapalaverin lopuksi puhuimme isosten
aloitteesta pitkään Jeesuksen paluusta ja
kuolleiden ylösnousemuksesta. Keskustelu oli hieno siksi, että nuoria selvästi
kiinnostavat tällaiset hengelliset kysymykset ja saimme olla myös vastaamassa heitä askarruttaneisiin kysymyksiin.
Tapahtuiko jokin kommellus, josta syntyi hauska muisto?
– Yhdellä leirillä onnistuin hukkaamaan Raamattuni ja kasan monisteita, kun oppituntini olisi pitänyt pian
alkaa. Olin juuri pitänyt oppitunnin
aikaisemmin, joten en käsittänyt, mihin ne olivat kadonneet. Juoksin koko
rakennuksen ympäri vain huomatakseni, että olin sittenkin laskenut ne yhden
rippikoululaisen pöydälle.

Mitä kaikkea teit harjoittelussa?
– Pienessä seurakunnassa sain
tehdä laaja-alaista työtä. Pääsin mukaan
rippikoulu- ja lapsityöhön useilla leireillä, mutta toimin myös seurakunnan
jumalanpalvelus- ja hartauselämässä.
Lisäksi pääsin onnittelukäynnille ja palvelukotivierailuille.

Tunnen, että Jumala
kutsuu minua hengelliseen työhön.

Syntyikö kesän aikana jokin kiinnostava
keskustelu hengellisistä asioista, joka
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Leirillä monien suhtautuminen uskonasioihin
muuttuu.
Miten ajattelet harjoittelun auttavan sinua opinnoissa?
– Harjoittelut ovat yksittäisiä
kursseja tärkeämpiä, jos haluaa hengelliseen työhön, koska niistä saa oikeaa
kosketuspintaa käytännön tehtäviin.
Harjoitteluissa avartunut näkökulma
auttaa asettamaan opintojen yksityiskohdat laajempaan kontekstiin ja ymmärtämään, mikä on hyödyllistä.

Miten sporttiripari toimi käytännössä?
– Yhdessä tekeminen toimi hyvin
ja leirin rastirata “Amazing race” sai ihmiset mukaan ja he antoivat kaikkensa.
Isosten iltahartauksia kuunneltiin todella
tarkasti.

Miten kävi kutsumukselle — vahvistuiko
vai tuliko haasteita?
– Minulla oli harjoittelussa sama
tunne kuin aiemmin varusmiespappina toimiessani: tähän minut on kutsuttu. Tunnen, että Jumala kutsuu minua
hengelliseen työhön ja päästessäni toimimaan siinä koen kutsumukseni kirkastuvan. Aina on kuitenkin rukoiltava
Jumalalta oikeaa suuntaa.

Oliko jokin hengellisen elämän kysymys
erityisen kiinnostava?
– Nuoria tuntuu kiinnostavan
konkreettiset aiheet kuten Jeesuksen elämä. Teoreettiset kysymykset kolminaisuudesta eivät herättäneet paljon keskustelua.

Daniel Ebeling, sinä vietit kesääsi muun
muassa rippikoululeirillä. Piditte teemariparin, joka oli sportti-tanssirippikoulu.
Ovatko nuoret vielä kiinnostuneita Raamatusta ja uskonasioista vai onko Z-sukupolvi muuttanut asenteita?
– Asenteet olivat vaihtelevia,
mutta ei tällä riparilla mitään protesteja syntynyt. Oppitunneilla seurattiin ja
keskityttiin asiaan. Vaikka Raamattu ei
kaikkia kiinnostanut ennen leiriä, jotkut alkoivat lukea sitä innolla.

Vaikuttiko leiri kutsumukseesi teologina?
– Tämä oli toinen leirini tässä
roolissa. Tämä tuntuu erittäin tärkeältä
työltä ja teen sitä mielelläni. On hienoa
nähdä, miten leirillä monien suhtautuminen uskonasioihin muuttuu. Usko tulee omakohtaisemmaksi.
HAASTATTELU: TIMO ESKOLA
KUVA1: TIMO ESKOLA
Kuva2: kirsi kuru
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MAHDOLLISUUS TEHDÄ LAHJOITUS
NETTISIVULLA
Aiemminkin STI:n nettisivuilla oli mahdollisuus tehdä lahjoitus STI:lle. Nyt sivujen
tämä toiminto uudistettiin ja lahjoittaminen on paljon helpompaa. Sen voi tehdä
omilla pankkitunnuksilla.
STI:n nettisivujen (www.sti.fi) etusivulla on painike Lahja STI:lle – Lahjoita.
Siitä painamalla pääsee tekemään lahjoituksen.

TARJOAISITKO KAHVIT?
Monille opiskelijoille on tärkeää kokoontua, tavata toisia, lukea hyvästä hartauskirjasta ja rukoilla. Näin STI:ssä tehdään joka arkipäivä klo 14. Tärkeää on myös, että
voidaan jäädä istumaan hetki yhdessä, juoda kahvit ja puhua suurista tai pienemmistä
asioista. Hartaushetken yhteydessä opiskelijat ovat saaneet kahvin ilmaiseksi.
Voisitko tarjota opiskelijoille näihin hetkiin yhden kuukauden ajan kahvit? Se
maksaisi 100 euroa. Jos tämä on sinulle mahdollista, lähetä sähköposti STI:n sihteerille Kirsi Kurulle (kirsi.kuru@sti.fi) tai soita (puh. 09 6689 550) ja voit sopia asiasta
tarkemmin. Tai voit tehdä 100 euron lahjoituksen STI:n tilille FI74 8000 1100 5642 45
(Danske Bank) tai FI66 1555 3000 1169 14 (Nordea) ja kirjoittaa viestiin Kuukauden
kahvit.
JARI RANKISEN MATKAT:
* La 21. ja su 22.9. Raamatun vaikeita koh- * Su 10.11. klo 16 Messu Väinölän kirkko,
Pori
tia -tapahtuma, Pälkäneen seurakunta
* Su 6.10. klo 10 Messu ja miestenpäivä
Hietoinrannan leirikeskus, Kouvola, klo 17 TIMO ESKOLAN MATKAT:
* To 3.10. klo 10.30 Aamuehtoollinen ja
Messu Luther-sali, Kotka
luento, Suomen Raamattuopisto, Kauniai* Su 13.10. klo 11 Messu Karkun evannen
kelinen opisto, Sastamala, klo 14.30 Kyllä
* Pe 11.10. Vierailuluento Itä-Suomen
Elämälle -tilaisuus, Pikkusuonkatu 5 B,
yliopisto, Joensuu
Sastamala
* Su 20.10. klo 11 Messu Pyhän sydämen
* Su 20.10. klo 11 Messu Vuoksenniskan
kappeli, Helsinki
rukoushuone, Imatra, klo 16 Messu Ar* Su 27.10. Messu Suomen Raamattuopismonkappeli, Lappeenranta
* Su 27.10. klo 11 Messu Lutherin kirkko, to, Kauniainen
* To 7.11. klo 18 Raamattutunti, RistinTurku
* Su 3.11. klo 9.30 Raamattuopetus eloku- kirkko, Lahti
vateatteri Cinola, Hervannan seurakunta,
Tampere
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Nyt opinnot ovat alkaneet
Olen 23-vuotias helsinkiläinen.
Hain viime keväänä opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistossa.
Teologian opiskelu oli pitkäaikainen
haaveeni, ja kun minulle myönnettiin
opiskelupaikka, olin erittäin kiitollinen.
Hain opiskelemaan juuri teologiaa, koska halusin oppia lisää Raamatusta. Minua kiinnostaa myös kristinuskon historia. Käsitykseni opiskelusta yliopistossa
teologisessa tiedekunnassa pohjautuivat niiden perheenjäsenteni kertomuksiin, jotka ovat opiskelleet teologiaa.
Edellisistä opinnoistani oli aikaa,
minkä vuoksi ilmoittauduin STI:n järjestämälle valmennuskurssille. Kurssilta
sain erittäin hyvät valmiudet pääsykokeisiin. Noin viikon kestävällä kurssilla
kävimme tarkasti läpi ennakkomateriaalin ja sain hyvän käsityksen siitä, mikä
oli tärkeä muistaa ja opetella. Suosittelen
lämpimästi valmennuskurssia jokaiselle, joka hakee opiskelemaan teologiaa.
Nyt opintoni ovat alkaneet ja
on vielä paljon pieniä asioita, joihin
pitää tottua. On monta ruokalaa, luentosalia sekä rakennuksia, joiden sijainnit on hyvä tietää. Minut yllätti, kuinka paljon opiskeluun liittyviä asioita
hoidetaan netissä. Esimerkiksi kaikki
tehtävät palautetaan netin kautta ja
kaikki tenttimateriaalit löytyvät sieltä.
Olen huomannut, että tiedekuntaan on saapunut monia erilaisia ja eri
taustoista tulevia ihmisiä. Minulla on
vankka usko Raamatun sanan pyhyyteen

ja aitouteen, Jumalan olemassaoloon ja
Kristuksen ristintyöhön, jonka kautta
meillä jokaisella on pelastus. Odotan
mielenkiinnolla, kuinka sovin mahdollisesti eri näkökulmilla ja ajatuksilla saapuneiden opiskelijoiden tai opettajien
joukkoon. Uskon ja tiedän kuitenkin,
että on muitakin opiskelijoita, jotka jakavat näkemykseni, joten en ole yksin.
Ja voin aina luottaa myös siihen, että Jumala siunaa opiskeluni ja auttaa niissä.
Onneksi on myös paikka, johon
saan tulla omine näkemyksineni ja uskovana rauhassa juoda kahvit ja keskustella. Se paikka sijaitsee parin sadan
metrin päässä koulusta, nimittäin STI.

TEKSTI: PETTERI PUNTILA,
TEOL.yo
KUVa: JARI RANKINEN
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Selvää arameaa
Effata, Talita kuum, Abba, Elohi, Elohi, lema sabaktani. Miksi Markuksen
evankeliumissa keskellä suomenkielistä
tekstiä – tai alun perin kreikankielistä
– on arameankielisiä sanoja? Ajattelen,
että hän, joka aikoinaan käänsi alkujaan
aramean kielellä välitetyt kertomukset
kreikaksi, halusi säilyttää alkukielisinä
sellaiset Jeesuksen sanat, joita hän jostain syystä piti kaikkein tärkeimpinä,
jotta tekstin lukijat eivät kuulisi niissä
ainoastaan Jeesuksen aitoa ääntä (ipsissima vox Jesu) vaan hänen aidot sanansa
(ipsissima verba Jesu).
Effata, ”aukene!” – ja kuuro alkoi
kuulla ja puhua (Mark 7). Talita kuum,
”tyttö, nouse!” – ja kuollut tyttö heräsi
henkiin (Mark 5). Jeesuksen sanat eivät
ole taikasanoja tai magiaa, vaan ne ovat
ihmiseksi tulleen Jumalan, taivaan ja
maan Luojan, voimallisia ja uutta luovia
sanoja. Kristuksen sanassa on voima parantaa sairaat, herättää kuolleet ja antaa
syntiselle synnit anteeksi. Kerran Kristus
lausuu voimallisen sanan minun hautani
yllä ja saan nousta uuteen elämään.
Abba, ”Isä” (Mark 14). Jeesuksen
rukouspuhuttelu kertoo hänen ainutlaatuisesta suhteestaan Isään Jumalaan.
Hän on Jumalan ainoa poika, ennen aikojen alkua Isästä syntynyt. Oikeastaan
vain hän voi puhutella Jumalaa sanalla
abba, mutta hän on antanut meillekin
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Siksi
mekin saamme huutaa Abba!
Elohi, Elohi, lema sabaktani, ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
(Mark 15). Jumalan ainoa poika riippuu
Kulmakivi 4/2019

ristillä ihmisten ja Jumalankin hylkäämänä, jotta meitä ei hylättäisi. Jumalan
poika tehtiin kiroukseksi, jotta meitä ei
kirottaisi (Gal.3:13). Hänet tehtiin synniksi, jotta me kelpaisimme Jumalalle
(2. Kor. 5:21).
Ai niin, vielä yksi aramean – tai heprean
– sana: Amen! Tämä kaikki on varmasti
totta.
Teksti: VILLE AUVINEN,
LÄHETYSjohtaja, SLEY
KUVA: STI ARKISTO

KUOLLUT TYTTÖ HERÄSI
HENKIIN.
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Vapaa tahto on monien mielestä
illuusio. Meitähän ohjaavat biologia ja aivokemia! Emme ole
todellisesti vapaita!

Ajattelitko mennä taas lukemaan siihen
1000-sivuiseen tenttiin?
Tahtoni taitaa olla siihen sidottu,
voinko tehdä muutakaan?

Niin se Jumala ihmeellisesti johdattaa...

TUOMAS LUKKAROINEN

STI:llä on syyskausi
alkanut ja siellä on
kohta päiväkahvit...

Niinkö?! Ehkei tahtoni nyt aivan niin sidottu
ole, etteikö aina kahville ehtisi...!
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MITEN SULOISET OVATKAAN SINUN SANASI. (PS 119:103)

