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PÄÄKIRJOITUS

KAIKEN PERUSTA
Usein sanotaan, että kaikki uskonnot ovat
pohjimmiltaan samaa. Nämä puheet eivät
ota huomioon kristinuskon ainutlaatuista
vastausta kuoleman ongelmaan. Kristityt
väittävät, että yksi ihminen on jo todellisesti noussut kuolleista ja elää tälläkin
hetkellä.
Tämä on kaikkien muiden uskontojen
ja ideologioiden valossa varsin erityinen
väite. Toki monet uskonnot tarjoavat
ikuista elämää sielulle, mutta siitä huolimatta niiden perustajat ovat kuolleet ja
kuopattu. Ne eivät siis anna edes oman
systeeminsä sisällä mitään takeita kuoleman voittamisesta.
Jeesuksen ylösnousemus ei ole vain
metaforinen väite, jonka mukaan hänen
opetuksillaan on edelleen tärkeä asema
tai että se mitä hän sanoi, on jollakin
tavalla totta edelleen. Se ei myöskään
tarkoita pelkästään sitä, että Jeesus elää
jollakin erityisellä tavalla ihmisten subjektiivisessa kokemuksessa kuolemansa
jälkeen. Tietenkin on totta, että kun Pyhä
Henki kirkastaa Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen merkityksen ihmiselle,
se on valtava asia subjektiivisesti. Sitä
ennen Kristuksen on kuitenkin täytynyt
kuolla ja nousta ylös meidän mielemme
ulkopuolella, todellisessa historiallisessa
tapahtumassa.
Teologit, jotka kieltävät ylösnousemuksen historiallisuuden ja pitävät sitä
pelkästään metaforana tai subjektiivisena
kokemuksena, olettavat, että olisi jonkinlainen seuraus ilman syytä. Tällaiselta
teologialta putoaa pohja pian pois. Paavali
ei sattumalta kirjoita, että ”ellei Kristusta
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ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän
uskonne.” (1. Kor. 15:14)
Ilman pääsiäistä ja Kristuksen ylösnousemusta koko teologia romahtaa.
Julistuksesta tulee tyhjänpäiväistä lätinää,
turhaa puhetta. Silloin ei uskostakaan ole
mitään lopullista hyötyä, koska olemme
kaikki edelleen kuoleman vallassa. Ehkä
tässä on syy, miksi tällaista teologiaa
liehitelleet kirkot menettävät kaikkialla
maailmassa jäseniä. Teologia, joka ei ota
Jeesuksen ylösnousemusta todesta, ei kestä
oikeaa elämää.
Pääsiäisenä olemme siis kaiken ytimessä. Jeesus elää ja on ylösnousemuksensa
vuoksi kohdattavissa tänäänkin. Tästä
tosiasiasta nousee todellinen teologia,
johon haluamme STI:ssä sitoutua.
SANTERI MARJOKORPI
26.3.2021
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kuva: anncapictures, pixabay

STI:LLE UUDET NETTISIVUT
Pyrimme uudistamaan STI:n nettisivut tämän vuoden aikana. Järjestämme sitä varten
keräyksen nettisivujen uudistamiseksi. Etenkin korona-aikana, jolloin ihmisten kohtaaminen on vähäisempää, on opiskelijoiden tavoittamiseksi tärkeää, että STI:llä on
toimivat ja ihmisiä tavoittavat nettisivut. Osallistuaksesi keräykseen toimi seuraavasti:
Lahjan keräykseen voi maksaa STI:n tilille: FI74 8000 1100 5642 45 (Danske Bank)
tai FI66 1555 3000 1169 14 (Nordea). Kirjoita viestiin: ”Nettisivut” tai käytä keräysviitettämme 42754. Voit maksaa myös MobilePay-lyhytnumerolla, joka on 51533,
tällöin voit kirjoittaa viestikenttään ”nettisivut” ja lahja kanavoituu tähän projektiin.
Lahjoituksen voi tehdä myös nettisivuillamme olevan Lahjoitus-painikkeen kautta.
Jos osaat itse tai sinulla on tiedossa joku taho, joka tekisi nettisivut edullisesti, otamme
myös mielellämme vinkkejä vastaan. Jos saamme nettisivut edullisesti, käytämme yli
jääneet rahat luentovideoiden laadun parantamiseen.

TUKIJÄSENHAASTE TUOTTI UUSIA JÄSENIÄ
Kerroimme edellisessä Kulmakivessä STI:n tukijäsenhaasteesta, jossa haastoimme ihmisiä kutsumaan ystäviä ja tuttujaan STI:n tukijäseneksi. Sen jälkeen olemme saaneet
mukavasti uusia tukijäseniä, yhteensä 22 henkilöä. Haasteeseen on vieläkin mahdollista
osallistua.

STI:LLE AVATTU MOBILEPAY
STI:n työn tukemiseksi aukeaa uusia kanavia.
Olemme saaneet käyttöömme kännykän maksusovellus MobilePay:hin numeron, jolla voi
kätevästi lahjoittaa STI:lle.
Lahjoitukset ohjautuvat MobilePayssa STI:lle
numerolla 51533. Tätäkin kautta voit nyt olla
mukana mahdollistamassa työtämme ja tukemassa Raamatulle uskollista teologiaa.

3

Kulmakivi 2/2021

LUENNOLTA

TORINON KÄÄRINLIINAN MYSTEERI
Dosentti Juha Hiltunen piti STI:ssä
luennon 23.3. Torinon käärinliinasta. Torinon käärinliinalla ei Hiltusen
mukaan ole vertailukohtaa historiassa. Yhteenkään toiseen käärinliinaan
ei ole jäänyt vainajakuvaa. Kyseessä
on kokovartalokuva edestä ja takaa
neljä ja puoli metriä pitkällä pellavakankaalla. Ruumiissa näkyvät kaikki
Jeesuksen kärsimyksen merkit: orjantappurakruunun haavat päänahassa,
naulanjäljet käsissä ja jaloissa, ruoskiminen ja kyljen puhkaiseminen.

kangaspaikasta. Muilla ajoitustavoilla käärinliinan iäksi saadaan noin 2000 vuotta.
KÄÄRINLIINAN ERIKOISUUKSIA
Kun 1800-luvulla Torinon käärinliinasta
otettiin ensimmäiset valokuvat, hämmästyttiin, sillä käärinliinasta otettu negatiivikuva olikin positiivi. Toisin sanoen
se hahmo, joka nähdään normaalisti
käärinliinassa, onkin itse asiassa negatiivi.
Torinon käärinliinan tekstiili on harvinaista pellavakangasta, jollaista on tavattu
lähinnä ajanlaskun alun Lähi-idästä. Käärinliinan mitat ovat myös erikoiset. Kyynärän mitta on vaihdellut kulttuurista toiseen. Rooman valtakunnan alueellakin oli
noin viisi tai kuusi eri kyynärästandardia,
joilla on muutaman sentin ero. Yksi niistä
oli vallalla Syyrian ja Palestiinan alueella.
Käärinliinan mitta osuu juuri tuohon
mittaan. Sen koko on niillä mitoilla tasan
kaksi kertaa kahdeksan kyynärää. Kangas
on siis leikattu isommasta kankaasta sen
aikaisten mittojen perusteella. On epätodennäköistä, että keskiaikainen väärentäjä
olisi osunut juuri noihin mittoihin. Lisäksi
käärinliinasta löydetty ommeltekniikka on
hyvin harvinaista ja sitä on tavattu vain
Kuolleen meren ympäristössä olevista
haudoista 2000 vuotta sitten.

PERUSTEELLISESTI TUTKITTU
MUINAISJÄÄNNE
Hiltunen totesi, että Torinon käärinliina
on historian perusteellisimmin tutkittu
esine, mutta sen syntyä ei osata selittää. Sen
olemuksen paljastamiseksi on valjastettu
kaikki asiaan soveltuvat tieteen menetelmät. Käärinliinasta kirjoitetaan noin 25
kirjaa vuodessa ja viimeisen 20 vuoden
aikana aiheesta on julkaistu yli 500 kirjaa.
Hiltusen mukaan uusimmat tutkimukset tukevat käärinliinan aitoperäisyyttä.
Voidaan sanoa jo lähes täydellä varmuudella, että kyseessä ei ole keskiaikainen
väärennys, sillä kukaan ihminen ei kykene
keinotekoisesti sellaista tekemään.
Käärinliinasta on tehty radiohiiliajoitus, joka ajoitti sen keskiajalle. Hiltusen
mukaan radiohiiliajoitus on monessa
suhteessa ongelmallinen, koska käärinliina on palanut ja ollut paljon nähtävillä.
Radiohiiliajoitukseen otettu pala on ehkä
peräisin keskiajalla käärinliinaan liitetystä
Kulmakivi 2/2021

JERUSALEMISSA RUOSKITTU MIES
Käärinliinan mies on kokenut kenties
ankarimman ruoskinnan kuin kukaan ja
selvinnyt siitä hengissä. Ruoskiminen oli
ristiinnaulitsemisen kohdalla harvinaista.
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Erikoista on, että miehellä on kylkihaava,
sillä yleensä ristiinnaulittuja ei teloitettu.
Käärinliinan miehelle on tehty tappoisku
roomalaisen sotilaan tapaan. Missään
muussa antiikin lähteessä kuin evankeliumeissa ei kerrota, että ristiinnaulittua olisi
tapettu miekalla samoin kuin ei kerrota
piikkikruunustakaan, joka käärinliinan
miehellä on. Tätä miestä on kohdeltu
erittäin poikkeuksellisesti ja juuri siten,
miten tiedämme evankeliumeista Jeesusta
kohdellun.
Käärinliinassa on aitoa ihmisverta, joka
kuuluu AB veriryhmään. Käärinliinasta on
eristetty useiden kasvien siitepölyä, joita
tavataan vain Palestiinassa. Näin ollen
käärinliina on jokseenkin varmasti käynyt
Israelin alueella. Tietokonekuvaukset ovat
paljastaneet useiden kukkien terälehtikuvia vainajahahmon pään molemmin
puolin ja useat näistä kukista ovat sellaisia,
joita tavataan Jerusalemin ympäristössä
ja jotka kukkivat siellä pääsiäisen aikaan.
Käärinliinan mies on myös mitä ilmeisemmin kävellyt Jerusalemissa pal-

jain jaloin ja todennäköisesti kaatunut,
koska käärinliinan miehen nenänpäästä,
polvista ja jalkapohjista löytyy samaa
kiviainesta kuin Jerusalemista.
TODISTE YLÖSNOUSEMUKSESTA?
Sudarium Christi eli ns. Oviedon hikiliina ja Torinon käärinliina ovat tutkimusten mukaan kuuluneet samalle vainajalle. Oviedon hikiliinaa on puolestaan
säilytetty 600-luvulta asti Espanjassa.
Näihin kahteen liinaan Johannes viittaa
evankeliumissaan.
Torinon käärinliinan kuva vainajahahmosta on syntynyt tuntemattoman
prosessin seurauksena. Ruumiskuvassa
ei ole minkäänlaisia mätänemisen merkkejä. Käärinliinan ruumis on kadonnut
käärinliinoista alle kolmessa vuorokaudessa, koska Lähi-idän ilmastossa se olisi
alkanut sen jälkeen mätänemään.
Teksti ja KUVA:
SANTERI MARJOKORPI
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henkilökohtaisesti

HAASTATTELUSSA
HALLITUKSEN UUSI PUHEENJOHTAJA
Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen aloitti STI:n hallituksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa.
Kysyimme häneltä muutamia kysymyksiä.

tuu usein myös erilaisten työn alla olevien
asioiden valmisteluun. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi rekrytoinnit tai strategiatyö.
Missä näet STI:lle olevan isoin tarve meidän
aikanamme?
STI on tavattoman merkittävä ainakin
kahdessa asiassa. Ensinnä hengellisen näyn
omaavien teologian opiskelijoiden varustamisessa Jumalan valtakunnan työhön.
Muistan itse, kuinka jo minun opiskelija-aikoinani monet aivan keskeiset asiat
puuttuivat yliopisto-opinnoista. STI antoi
näitä valmiuksia silloin ja antaa tänään.
Toiseksi STI on kymmenkunnan herätysliikejärjestön yhteyselin, joka tarjoaa
pyöreän pöydän keskustella monista herätysliikkeitä kiinnostavista tai huolettavista
kysymyksistä, pohtia teologisia kysymyksiä
yhdessä ja luoda yhteisiä toimintamuotoja.
STI on perinteisesti myös aktiivinen julkinen keskustelija teologian saralla.

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Lauri Vartiainen ja Kotimaa- lehdessä esittäydyin alkuvuodesta seuraavasti:
”Olen karvainen ja kookkaanpuoleinen
suomalainen miesihminen, pappi, puoliso ja perheenisä. Olen keski-ikäinen
ja PK-seudulla ikäni asunut. Harrastan
kotoilua, historiaa, nikkarointia ja tuumailemista. Työnäni on johtaa Suomen Raamattuopiston Säätiötä Kauniaisista käsin.”
Sinulla on kuulemma puukkoihin liittyvä
harrastus. Haluaisitko sanoa jotain siitä?
Mitä tekemistä puukoilla ja teologialla on
keskenään?
Ei oikeastaan mitään. Useimmilla ihmisillä on jokin mukava ja rentouttava
harrastus, jonka viehätys on juuri siinä,
ettei se mitenkään liity työhön. Puukoissa
yhdistyy monta minua kiinnostavaa asiaa:
muotoilu, historia, suomalaisuus ja käden
työt. Oma harrastukseni on viime vuodet
painottunut ennen kaikkea arkistojen
penkomiseen: selvittelen vapaa-ajallani
vanhojen ruukintehtaiden puukkojen
historiaa.

Millaisena näet STI:n taustajärjestöjen
yhteistyön nyt ja tulevaisuudessa?
Koen yhteistyön lämpimänä ja keskinäiselle kunnioitukselle perustuvana. Yhteys
on syventynyt vuosien myötä, ja toivon
sen syventyvän edelleen. Ajattelen myös,
että Suomen Siionissa on useita sellaisia
järjestöjä, joiden kannattaisi liittyä STI:n
taustajärjestöjen joukkoon ja ottaa paikkansa yhteisessä pöydässä.

Mitä STI:n hallituksen puheenjohtaja tekee?
Puheenjohtaja johtaa tietenkin puhetta
yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Lisäksi puheenjohtaja on tarvittaessa pääsihteerin tukena pohtimassa STI:n akuutteja
arkisia kysymyksiä. Puheenjohtaja osallisKulmakivi 2/2021

Kerro jokin ilonaihe Raamattuopiston työssä
Korona-aika on pakottanut etsimään
uusia tapoja toteuttaa järjestön näkyä. Meillä, kuten monella muullakin, korona-aika
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merkitsi todella ison digiloikan ottamista,
mikä on hieno asia. Viime kesän Hengelliset syventymispäivät striimattiin SRO:n
kotisivujen kautta, ja toistakymmentä
tuhatta ihmistä osallistui striimin välityksellä päiville. Koronakaan ei voi estää
Jumalan hyvää sanomaa kaikumasta.
Onko siellä joitakin uusia avauksia?
Raamattuopiston kirkkosaliin asennettiin pari viikkoa sitten kiinteä striimauslaitteisto, mikä mahdollistaa jatkossa
ohjelmien lähettämisen Raamattuopistosta aina kun on tarvetta. Oulun Kellonkartanon mittava kunnostustyö etenee, ja
koronan väistyessä siellä on mahdollisuus
ympärivuotiseen toimintaan. Opiston
puolella käynnistyy ensi syksynä uusi
linja Polku korkeakouluopintoihin, joka
sopii myös teologin urasta haaveileville.

seksi Raamatun ja hengelliseen elämään
liittyvien asioiden opettamiseen uskoville.
Näissä pysymme ja työtä jatkamme niin
kauan kuin Jumala niin tahtoo.
Miten näkisit kristinuskon tulevaisuuden
Suomessa?
Tilanne on vakava. Kahdessakymmenessä vuodessa henkinen ilmapiiri
on erityisesti kaupungeissa muuttunut
kielteiseksi kristinuskoa kohtaan. Kirkon jäsenluvut laskevat, eikä muillakaan
kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä mene
Suomessa kovin hyvin. Erityisen huolissani olen nuorista ja nuorista aikuisista.
Jeesuksen omaksi tunnustautuminen
vaatii tässä ajassa rohkeutta, niin voimakkaaseen vastavirtaan on elävien kalojen
nyt uitava. Olemme kuitenkin voittajan
puolella. Jumala voi tehdä ja tekee työtänsä tämän kansan keskuudessa tänään
ja huomenna. Jumalan evankeliumi on
yhä paras uutinen, minkä voi kuulla.
Annetaan sen kaikua.

Miten SRO:ssa on selvitty korona-ajasta?
Olosuhteisiin nähden on selvitty hyvin. Toki olemme kärsineet samoista
vaikeuksista kuin kaikki muutkin. Tapahtumia on jouduttu peruuttamaan tai
siirtämään verkkoon. Yhteyttä ihmisiin
pidetään yllä Teamsin, Zoomin tai puhelimien kautta. Moni työntekijämme on
joutunut venymään ja muuttamaan työtapojaan. Paljon tuottoja, mm. kolehteja,
on jäänyt saamatta, mutta työn uskolliset
ystävät ovat kannatelleet meitä rukouksin ja lahjoituksin. Niinpä työ jatkuu ja
aiomme selvitä lopustakin korona-ajasta.
Mikä on Raamattuopiston rooli Suomen
siionissa?
SRO on yli kahdeksankymmenen vuoden ajan keskittynyt erityisesti kahteen
asiaan: Ensinnäkin pelastavan evankeliumin julistamiseen kaikille, mutta erityisesti niille, joille Jeesus on vieras. Toi-

haastattelu: santeri
marjokorpi
KUVA: erik vartiainen
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AJANKOHTAISTA

MIKÄ SELITTÄÄ AIKAMME ARVOSODAN?
George Orwellin romaani vuonna 1984
kuvasi aikanaan tulevaisuuden yksiarvoista yhteiskuntaa, jossa ajatuspoliisi valvoo
kansalaisten näkemyksiä, kaikkia seurataan interaktiivisella mediavälineellä,
oikeata tulkintaa ihmiselosta kaiutetaan
kaikkialla, missä ihminen liikkuu, ja kielen perinteiset merkitykset käännetään
propagandassa hallitsevan ideologian
mukaisiksi. Tuskin kukaan lukijoista
ajatteli ainakaan vielä 1980-luvulla, että
vastaava tilanne voisi syntyä seksuaalista
tasa-arvoa hakevien marginaaliryhmien
ehdoilla lähes kaikissa länsimaissa.
Olemme kuitenkin törmänneet uuteen
todellisuuteen. Sen ovat mahdollistaneet
älypuhelimet ja nopeasti kasvanut, kahlitsematon sosiaalinen media. Verkostojen maailmassa jokaista puheenvuoroa
valvotaan ja näkemysten oikeellisuus
tarkistetaan uusmoralismin arvomaailman mukaan. Sanojen merkitykset
määritellään marginaalin ehdoilla.
Tällainen muutos on toki arjen keskellä
helppo ymmärtää. Sitä tuskin ihmettelee
kukaan, jonka elämää hallitsevat kännykkä ja internet, ja joka on vuosikausia
totutellut julkisen keskustelun uuteen
agendaan. Mutta miksi uusi aate nousee
kärkevästi juuri perinteistä kristinuskoa vastaan? Miksi sosiaalisen median
moraalipaniikki synnytetään monien
tunnustavien kristittyjen hiljentämiseksi?

SUKUPUOLI JA PERHE
Kiistan aiheet käsittelevät yleensä seksuaalisuuden eri piirteitä. Subjektia
korostavalle ajallemme on tyypillistä,
että keskustelun ytimessä on kysymys
identiteetistä. Sitä korostavat myös ne
nimikkeet, joiden alla taistelua käydään:
gender-ideologia, inklusivismi, identiteettipolitiikka, woke ja cancel-kulttuuri.
Ihmiset hakevat oikeutta yksilön omiin
kokemuksiin. Ideologian piirteet näkyvät
jo ministeriöissä, Kuntaliiton sivuilla ja
THL:n tasa-arvosanastossa.
On selvä syy siihen, miksi Orwellin
maailma syntyy niemenomaan yksilön
identiteettiä koskevan ideologian ympärille. Kristinuskon valtakausi länsimaissa
on päättynyt. Jälkikristillinen maailma
pyristelee irti Raamatun opettamasta
ihmiskäsityksestä. Monien mielestä kristinusko edustaa ihmisvastaista orjamoraalia. Identiteettiä haetaan epätoivoisesti
samalla kun kristillinen perinne halutaan
poistaa yhteiskunnasta.
PELON ILMAPIIRI
Somen virtuaaliyhteiskuntaa hallitaan pelolla. Jännitteet ovat kovia ja tunnustavia
kristittyjä uhataan jo oikeustoimilla. Uhkailu ja mustamaalaaminen ovat tavallista
käytäntöä. Asian tekee ristiriitaiseksi se,
että kaikki tehdään oikeudenmukaisuuden nimissä.
Kirkon perinteinen kanta näyttää gender-ideologien mielestä olevan viimeinen
linnake, joka vastustaa inklusivismia ja

kristinuskon valtakausi länsimaissa on
päättynyt.
Kulmakivi 2/2021
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AJANKOHTAISTA
POSTMODERNI IDEOLOGIA
ON TIETYLTÄ OSALTAAN
ATEISTINEN PROJEKTI.

puheiden sovitteluun. Tarvitsemme
armoa, jotta sovinnollinen yhteiselämä
voisi tuoda edes hieman rakkautta tämän
jakolinjoja täynnä olevan someaikakauden keskelle.

estää vapaata postmodernia identiteettikulttuuria voittamasta yhteiskunnallisen
valtapelin viimeistä taistelua. Ei ole ensinkään sattumaa, että sosiaalisen median kansantuomioistuimen ja suurten
päivälehtien hyökkäykset kohdistuvat
yksinomaan vahvan kristillisen identiteetin omaavia yhteiskunnan vaikuttajia
vastaan. He ovat aktivisteille kuin lohikäärmeen pää, joka täytyy katkaista, jotta
koko peto saataisiin kaatumaan.
Arvosodan rinnalla elääkin uskonnollinen konflikti. Postmoderni ideologia
on tietyltä osaltaan ateistinen projekti.
Sen tarkoitus ei ole vain puolustaa marginaaliryhmiä tai suosia hyvinä pidettyjä
arvoja, vaan vastustaa kristinuskoa. Näin
herää kysymys sananvapaudesta, johon
ei vielä löydetä vastausta.

TEKSTI: TIMO ESKOLA
KUVA: OBERHOLSTER VENITA PIXABAY.com

TIMO ESKOLALTA
UUSI IUSTITIA
STI:n vasta eläköitynyt tutkija Timo
Eskola kirjoitti viimeisenä työnään
aikamme aatteita käsittelevän teoksen Arvosodan aikakausi: kirkko
jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa. Se julkaistaan STI:n sarjassa
kevään 2021 aikana.
Kirjassa käydään läpi identiteettipolitiikan ja gender-ideologian syntyä
ja tarkastellaan syitä somen kielenkäytön radikalisoitumiseen sekä
kristittyjen kokemaan painostukseen. Ilmoitamme nettisivuillamme,
kun kirjaa on saatavilla.

KIRKON TEHTÄVÄ
Jännitteidenkin keskellä kirkkojen tulee
muistaa oma identiteettinsä. Vastakkainasettelujen aikakausi on hedelmätön.
Aggressiot eivät synnytä elämää eivätkä
vahvista tervettä yhteiskuntaa. Kirkkojen
tehtävänä arvosodan keskellä on julistaa
anteeksiantoa ja sovinnon evankeliumia.
Se on erityisen tarpeellista tilanteessa,
jossa monet keskustelijoista ovat menettäneet luottamuksensa Raamatun
sanomaan ja Kristuksen tarjoaman
sovituksen todellisuuteen.
Me kaikki yhdessä tarvitsemme mahdollisuutta väärien tekojen ja pahojen
9
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AJANKOHTAISTA

MELITONIN PÄÄSIÄISSAARNA
Julkaisemme pätkiä pääsiäissaarnasta,
joka on varhaisin nykyaikaan säilynyt pääsiäissaarna. Sen on kirjoittanut
Sardeen piispa Meliton vuonna 166 tai
167. Lainaukset kirjasta Sardeen piispa Meliton: Pääsiäisen salaisuus. Suomentanut: Jukka Thuren.

pansa, puhdisti heidän spitaalisensa, vei
valoon heidän sokeansa ja herätti heidän
kuolleensa. Tämän vuoksi hän kärsi.
.....
Kuulkaa kaikki kansojen sukukunnat ja nähkää: Outo murha on tehty
keskellä Jerusalemia. Lain kaupungissa,
heprealaisten kaupungissa, profeettojen
kaupungissa, vanhurskaaksi luullussa kaupungissa. – Ja kuka on murhattu? Kuka on
murhaaja? – Mainitakin häpeän, mutta on
pakko pitkäänkin puhua. Jos näet murha
olisi tehty yöllä, jos hänet olisi teurastettu
autiossa paikassa, olisi sopivaa vaieta.
Mutta nyt, keskellä katua ja kaupunkia,
keskellä kaupunkia kaikkien nähden
tehtiin vanhurskaan rikollinen murha.
Näin hänet ylennetään puun päälle,
mukaan on liitetty kirjoitus, joka kertoo,
kuka murhattu on. – Kuka hän on? – Raskasta sanoa, kauheampaa olla sanomatta.
Kuulkaa vavisten hänen edessään, jonka
edessä maa vapisi:
Hän, joka ripusti maan, ripustetaan.
Joka takoi taivaat, on taottu puuhun. Joka
kiinnitti kaiken, on kiinni puussa. Valtiasta on pahoinpidelty. Jumala on surmattu.
Israelin kuninkaan on toimittanut pois
elävien joukosta Israelin oikea käsi.
Oi outoa murhaa, oi outoa rikosta:
Valtiaan muoto on muuttunut, alaston
on hänen ruumiinsa. Ei hänelle suotu
vaippaakaan peittämään hänen alastomuuttaan. Siksi taivaan valot kääntyvät
pois ja päivä pimeni kätkeäkseen puuhun
ripustetun alastoman. Ei se pimentänyt
Herran ruumista vaan ihmisten silmät.

Tämä on pukenut kuoleman ylle häpeän
ja pannut perkeleen seisomaan surevana
niin kuin Mooses faraon. Tämä on lyönyt
laittomuuden ja riistänyt lapset vääryydeltä niin kuin Mooses Egyptiltä. Tämä
on pelastanut meidät orjuudesta vapauteen, pimeydestä valkeuteen, kuolemasta
elämään ja tyrannin vallasta ikuiseen
kuningaskuntaan.
Tämä on pelastuksemme pääsiäinen.
Tämä on kestänyt monissa paljon. Tämä
on murhattu Abelissa, sidottu Iisakissa,
ollut muukalaisena Jaakobissa, myyty
Joosefissa, pantu heitteille Mooseksessa,
teurastettu karitsassa, vainottu Daavidissa, häväisty profeetoissa. Tämä on tullut
lihaksi neitsyessä, riippunut puussa, ollut
haudattuna maassa, noussut kuolleista,
otettu ylös taivasten korkeuksiin.
Tämä on äänetön karitsa. Tämä on
murhattu karitsa. Tämä on syntynyt
Mariasta, kauniista emälampaasta. Tämä
on laumasta otettu, teuraaksi raahattu,
ehtoolla uhrattu, yöllä haudattu, puussa
rikkomatta jäänyt, maaksi hajoamatta jäänyt, kuolleista noussut ja ihmisen haudan
syvyydestä nostanut.
Tämä on murhattu. – Ja missä hänet
on murhattu? – Keskellä Jerusalemia. –
Miksi? – Koska hän paransi heidän ramKulmakivi 2/2021
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minä teidän tähtenne teurastettu karitsa,
minä teidän lunnaanne, minä teidän elämänne, minä teidän ylösnousemuksenne,
minä teidän valkeutenne, minä teidän
pelastuksenne, minä teidän kuninkaanne.
Minä vien taivasten korkeuksiin. Minä
teille näytän iankaikkisen Isän. Minä teidät
herätän oikealla kädelläni.
Tämä on hän, joka teki taivaan ja maan
ja muovasi alussa ihmisen. Jota laki ja profeetat julistavat, joka tuli lihaksi neitsyessä,
joka ripustettiin puuhun, joka haudattiin
maahan, joka herätettiin kuolleista ja joka
nousi taivasten korkeuksiin, joka istuu
Isän oikealla puolella, jolla on valta kaikki
tuomita ja pelastaa, jonka kautta Isä teki
kaiken alusta iankaikkisuuteen asti.
Tämä on A ja O. Tämä on alku ja loppu,
selittämätön alku ja käsittämätön loppu.
Tämä on voideltu. Tämä on kuningas.
Tämä on Jeesus. Tämä on sotapäällikkö.
Tämä on Herra. Tämä on hän, joka nousi
kuolleista. Tämä on hän, joka istuu Isän
oikealla puolella. Hän kantaa Isän ja Isä
hänet. Hänelle kunnia ja voima iankaikkisesti. Aamen.

Niinpä, kun kansa ei vavissut, vapisi
maa. Kun kansa ei kauhistunut, kauhistuivat taivaat. Kun kansa ei valittanut,
jyrisi taivaasta Herra ja Korkein antoi
äänensä kuulua.
.....
Hän nousi kuolleista ja astui ylös
taivasten korkeuksiin. Herra, puettuaan
ylle ihmisen, kärsittyään kärsivän tähden, tultuaan sidotuksi vangitun tähden,
tuomituksi syyllisen tähden, haudatuksi
haudatun tähden, nousi kuolleista ja
huusi näin:
Kuka voi minun kanssani riidellä?
Asettukoon minua vastapäätä. Minä päästin syyllisen. Minä tein eläväksi kuolleen.
Minä herätän haudatun. Kuka voi minua
vastustaa? Minä, sanoo Kristus, minä
hävitin kuoleman, vietin voitonjuhlaa
vihollisesta, tallasin jalkoihini tuonelan,
sidoin väkevän, tempasin ihmisen taivasten korkeuksiin. Minä, sanoo Kristus.
Tulkaa siis tänne, kaikki te ihmisten sukukunnat, te syntien saastuttamat ja ottakaa vastaan syntien anteeksiantamus. Sillä
minä olen teidän anteeksiantamuksenne,
minä teidän pelastuksenne pääsiäinen,
11
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OPISKELIJAN SUUSTA

KAIPUU NORMAALIIN
Eletään jälleen kevään aikaa ja on sanomattakin selvää, että vuosi on varmasti ollut
meille jokaiselle hyvin poikkeuksellinen.
Kuten varmasti monen muunkin kohdalla,
itselläni tämä poikkeuksellisuus on erityisesti tuntunut siinä, ettei ole voinut nähdä
opiskelu- tai työkavereita. Omaan kotiin
on pitänyt rakentaa työpiste, jonka äärellä
pitkälti kaikki työskentely tapahtuu. Yksin.
Toki normaaleissakin oloissa monet
meistä työskentelevät usein yksin, minä
myös. Kuitenkin tämä yksinäisyys on tuntunut hyvin tukalalta, kun aikaisemmin on
tiennyt, että yksinäisyys ei ole ollut ainoa
mahdollisuus. Itse olen tottunut koko teologian opintojeni ajan käymään ja työskentelemään Suomen teologisella instituutilla
(STI), jossa olen ollut muiden teologiasta
syttyvien ympäröimänä. Kun opiskelu on
alkanut tökkimään vaikka maanantain tai
jonkin vaikean kysymyksen takia, minulla
on ollut mahdollisuus mennä STI:n kahvihuoneeseen juttelemaan jonkun kanssa
aiheesta tai häiritä lukusalin vieruskaveria
(sori siitä). Tai mahdollisuus lounasaikana
mennä STI:n työntekijöiden ja muiden
opiskelijoiden kanssa syömään ja kertoa
siinä hetkessä omat pulmani ja kuulla
myös heitä mietityttäviä kysymyksiä ja
auttaa niissä.
Lisäksi STI:llä opiskelussa on ollut
se loistava puoli, että siellä päivässä on
tietty rytmi, josta ei ole yksin vastuussa.
Lounaalle lähdettiin usein tasan kello 11,
jotta vältyttäisiin UniCafén ruuhkalta, ja
kahvit juotiin kello 14, kun oli hartauden
aika. Tällä hetkellä kotona työnteon aloittaminen saattaa venähtää hyvinkin paljon,
Kulmakivi 2/2021

koska ei tarvitse aloittaa ajoissa, kun ei ole
mitään ruuhkaa vältettävänä. Työskentelykin saattaa venähtää pitkälle iltaan asti,
kun ei ole kelloa soimassa hartauteen.
Tietenkin yksin työskennellessä on
vuoden aikana kotonatyöskentelytaidoissa
harjaantunut, mutta ikävä normaaliin on
suuri.
Onneksi on kuitenkin jälleen kevät.
Valon määrä lisääntyy ja vietetään jälleen
pääsiäistä, mikä muistuttaa meitä siitä
uskosta, että voitto on varma ja paluu
normaaliin on taattu.
teksti: KONSTA JÄRVILUOMA,
TEOLogian OPISKelija
KUVA: konstan arkisto
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA

”LUJA, MUTTA EI KOVA”
MARTTI LUTHER LYHYESTI USKON JA RAKKAUDEN SUHTEESTA
Oikean opin puolustaminen koetaan joskus
liiallisena kiivailuna. Ja tottahan toki – uskon puolesta taisteleminen saattaa johtaa
ahtaaseen, kireään hengellisyyteen. Näistä
vaaroista huolimatta rakkauden nimissä ei
saa luopua totuuden julkisesta tunnustamisesta ja puolustamisesta. Uskonpuhdistaja
Martti Luther kirjoittaa Ps. 94:1 (“Herra
Jumala, jonka kostot ovat, Jumala, jonka
kostot ovat, selkiästi itses näytä”) johdosta:
“Kuinka Daavid voi rukoilla Jumalaa
kostamaan, vaikka Kristus opettaa meitä
siunaamaan niitä, jotka meitä kiroavat?
Eikö ole rakkauden kanssa ristiriidassa
pyytää kostoa niille, joille pitäisi toivoa ja
tehdä kaikkea hyvää? Vastaamme: Usko
ja rakkaus ovat kaksi eri asiaa. Usko ei
siedä mitään, rakkaus sietää kaikki. Usko
kiroilee vastustajaa, rakkaus siunaa. Usko
etsii kostoa ja rangaistusta, rakkaus armahdusta ja anteeksiantamusta. Kun siis
on kysymys uskosta ja Jumalan sanasta, ei
tule enää kysymykseen kärsivällisyys, vaan
kiivailu, vihastuminen ja nuhtelu. Näin
profeetatkin tekivät. Uskoon kuuluvissa
asioissa he eivät osoittaneet kärsivällisyyttä
eivätkä armoa.
On siis opittava erottamaan Jumala ja
ihminen, henkilö ja asia. Kun esimerkiksi
jumalattomat vainoavat evankeliumia, se
koskee silloin Jumalaa ja hänen sanaansa.
Me emme silloin saa siunata heitä emmekä
toivottaa heille menestystä. Muutoinhan
kukaan ei voisi vastustaa väärää oppia,
mikä ei voi tapahtua nuhtelematta siitä.
Harhaoppia vastaan saarnattaessa tehdään

kaikki voitava sen hävittämiseksi. Tätä sanotaan uskossa kiroamiseksi. Ennen kuin
usko näet antaa Jumalan sanan hukkua ja
väärän opin säilyä, se soisi kaikkien luotujen hukkuvan, sillä väärän opin kautta
kadotetaan itse Jumala.”
Näin siis Luther opettaa. Oman kokemuksensa perusteella hän toisessa yhteydessä sitten vielä lisää, että kun harha
paljastetaan, perkele alkaa puhua rakkaudesta. Sillä sielunvihollinen tietää, että hän
ei voi yhtään mitään totuutta vastaan. Jos
totuuden puhuminen ei lakkaa vaan jatkuu,
hän menettää viimein vangiksi ottamansa
ja valheen verkkoon kietomansa sielut.
Siksi sielunvihollinen koettaa hädissänsä
hämätä ja puhua rakkaudesta totuuden
korvikkeena. Mutta älä lankea hänen virittämäänsä ansaan. Päinvastoin tulkoon
totuus entistä selkeämmin julki! Tässä pätee
kuulemani viisas neuvo: Olkaamme lujia,
mutta ei kovia.
TEKSTI: timo laato, PASTORI /
LÄNSI-SUOMEN RUKOILEVAISTEN
YHDISTYS
KUVA: JAKOB BIRGERSSON
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TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT
VALMENNUSKURSSIN AJANKOHTA MUUTTUNUT
Tämän kevään STI:ssä järjestettävän teologisen tiedekunnan valmennuskurssin
tiedot ovat tarkentuneet. Kurssi järjestetäänkin edellisessä lehdessä ilmoitetusta
ajankohdasta poiketen 10.-12.5 kolmipäiväisenä. Se järjestetään nyt etäopetuksena
Teams-sovelluksessa, joten vaikka koronarajoitukset jatkuisivat, se voidaan järjestää.
Kurssi antaa hyvät valmiudet valintakokeeseen. Kurssin hinta on 80 € ja se sisältää
sekä opetuksen että mahdolliset materiaalit.
Kysy lisää ja ilmoittaudu Suomen teologiseen instituuttiin: puh. 09 6689 550 tai kirsi.
kuru@sti.fi. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeistus ja linkit, joilla pääsee opetukseen
etänä mukaan.
Helsingin yliopisto julkaisee valintakokeen ennakkomateriaalit netissä pe 30.4., joten
kurssin tarkempi ohjelma selviää vasta, kun materiaalit julkaistaan.

Suomen teologisen instituutin
sääntömääräinen

Jokaisen Kulmakiven saajan
henkilökohtainen

KEVÄTKOKOUS

VIITENUMERO

pidetään keskiviikkona 19.5.2021
klo 16 STI:ssä / Teams-etäyhteydellä

löytyy takasivun osoitetarran
oikeasta yläkulmasta.

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat,
mm. vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Viite helpottaa
maksun kohdentamista
ja on vastaanottajalle
viitteetöntä edullisempi.

Päätösvalta on jäsenjärjestöjen edustajilla,
mutta myös tukijäsenet ovat tervetulleita.
Pyydämme tukijäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan STI:n toimistoon -> yht.tiedot viereisellä sivulla.

PÄÄSIHTEERIN LOPPUKEVÄÄN JA ALKUKESÄN VIERAILUT
10.4. Luento, Räisälän miestenpäivät, etätapahtuma
22.4. Luento, Avoimet ovet, Suomen Raamattuopisto
25.4. Apologiafoorumi, Kansanlähetysopisto, Ryttylä, etätapahtuma
30.4. Nuortenilta, Luther-kirkko, Helsinki
7.-8.5. Ilmestyskirja, Sisälle sanaan – viikonloppu, Raamattuopisto
30.5. Nuortenilta, Kansanlähetys, etäyhteys
20.6. Saarna, Pyhän sydämen kappeli, Helsinki
Kulmakivi 2/2021
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Kaisaniemenkatu 13 A 4. kerros
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Jäsenjärjestöt

Sähköposti ja puhelin
sti@sti.fi, etunimi.sukunimi@sti.fi
09 668 9550

Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
Lähetysyhdistys Kylväjä
Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
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