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PÄÄKIRJOITUS

EVANKELIOINTI TAKAISIN ASIALISTALLE
Toukokuussa kokoontuneelle kirkolliskokoukselle oli jätetty aloite, jonka
tarkoituksena oli evankeliointityön vahvistaminen kirkossa. Aloitteen mukaan
seurakuntia kehotettiin budjetoimaan
evankeliointityöhön varoja ja laatimaan
suunnitelmia, miten evankeliointia käytännössä toteutettaisiin.
Aloite on kannatettava ja kirkon laskevien tilastojen valossa välttämätön.
Suomesta on tulossa yhä enemmän lähetyskenttä. Kristittyinä emme voi tyytyä
pelkästään asemien säilyttämiseen tai
kontrolloituun vetäytymiseen, vaan olisi
tavoitettava myös uusia rintamia. Siksi
evankeliointia tarvitaan ja siihen on hyvä
panostaa niin seurakunnissa kuin herätysliikkeissä.
Aloitteesta käyty keskustelu paljasti,
että evankelioinnin sisällöstä ja keinoista
ei vallitse kirkossa yksimielisyyttä. Toisille
se tarkoittaa lähes mitä tahansa, mitä
kirkko tekee, kun taas toiset ymmärsivät
käsitteen suppeammassa muodossa,
jolloin se tarkoittaa uskosta osattomien
tavoittamista evankeliumilla. Tässäkin
kysymyksessä kirkon perinteiset jakolinjat
näyttävät toistavan itseään.
Professori Miikka Ruokasen mukaan
kirkkomme kenties suurin haaste aikanamme on se, että papit eivät oikein osaa
enää julistaa evankeliumia. He eivät tiedä,
mitä puhua ihmiseksi tulleesta Jumalan
Pojasta, rististä, sovituksesta, anteeksiantamuksesta, synnin, kuoleman ja Saatanan
voittaneesta Kristuksesta, ylösnousemuksesta, syntien vanhurskauttamisesta ja
niin poispäin. Sen sijaan papit puhuvat
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hyvästä elämästä, psyykkisestä hyvinvoinnista, ihmissuhteista, lähimmäisenrakkaudesta, etiikasta, oikeudenmukaisuudesta,
tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksesta.
Ruokasen mukaan jälkimmäiset asiat
eivät vielä ole evankeliumia eli kristinuskon ydintä. Siksi kirkko, joka puhuu
vain niistä, ei vielä julista evankeliumia
tai evankelioi. STI:ssä teemme työtä, jotta teologit ymmärtäisivät evankeliumin
varsinaisen ytimen ja puhuisivat siitä.
Tämänpuoleiset asiat eivät saa syrjäyttää
ikuista evankeliumia. Ajallisen hyvän
tekeminen on tietenkin seuraus evankeliumista ja yksi evankelioinnin keino, mutta
evankeliumin varsinaisen ydin on aina
kuolleessa ja ylösnousseessa Kristuksessa.
SANTERI MARJOKORPI
30.5.2022
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NOSTOJA SYKSYN OHJELMASTA
Syksyn avajaiset järjestetään 7.9. klo 15–18. Avajaisluennon pitäjä ja aihe julkaistaan
samalla kun koko syksyn ohjelma julkaistaan.
Evankeliumien luotettavuus historiallisina lähteinä -luentosarja:
Luentosarjassa käsitellään evankeliumikirjojen historiallista luotettavuutta. Kuinka
tarkasti ne kuvaavat historian tapahtumia? Voimmeko pitää niitä uskottavina historiallisina lähteinä Jeesuksen elämästä? Luentosarjan pitää STI:n teologinen asiantuntija
Vesa Ollilainen.
Torstaisin klo 14-16
To 27.10. Evankeliumien luotettavuus kristillisessä apologetiikassa
To 10.11. Evankeliumit, suullinen perimätieto ja muisti
To 24.11. Evankeliumit teologisina ja historiallisina teoksina
To 8.12. Hermeneutiikka ja evankeliumien väliset erot
Lisäksi on luentosarjoja ja monia yksittäisiä luentoja Vanhan testamentin kirjojen
sisällöistä, luterilaisen ortodoksian ajan teologiasta, käytännöllisestä teologiasta, kirkkohistoriasta, systemaattisesta teologiasta ja monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta.
Syksyn ohjelma julkaistaan sen valmistuttua STI:n kotisivuilla.

TEOLOGISEN VALMENNUSKURSSI
STI:ssä järjestettiin valmennuskurssi teologiaa Helsingin yliopistossa opiskelemaan
pyrkiville 9.-11.5. Kolmipäiväiselle valmennuskurssille osallistui paikan päällä viisi
ihmistä ja vastaava määrä katseli luentovideoita kotoaan käsin. Yliopistojen valinnoissa
ylioppilastodistusten painoarvo on kasvanut, joten aika pieni osa teologiaa opiskelemaan
tulevista enää valitaan pääsykokeen kautta.
Pääsykoemateriaalina oli kaksi artikkelia,
joista toinen käsitteli nuorten käsityksiä
suhteesta uskontoon ja toinen 1. Tim. 5:14
tulkintaa varhaisissa askeettisissa kirjoituksissa.
Teksti ja kuva:
SANTERI MARJOKORPI
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MIKSI NUORET JÄTTÄVÄT KRISTINUSKON?
Kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori Antti Koskenniemi piti huhtikuussa STI:ssä
luennon otsikolla ”Miten sanoittaa
kristinuskoa tämän päivän nuorille?”.

ei hylätä, vaan häntä ei ylipäätään ajatella
eikä usko näy elämässä mitenkään.
Seksuaalisuus on nuorissa ikäpolvissa
myös muutoksessa. Esimerkiksi 49 prosenttia 18-24 -vuotiaista brittinuorista
sanoi olevansa jotain muuta kuin sataprosenttisesti heteroseksuaaleja. Tutkimusten
mukaan todellinen luku on jossakin 4 prosentin paikkeilla aikuisväestössä. Osittain
tämä kertoo siitä, että kaikenlaiset leimat
ja kategoriat koetaan ahdistavina ja rajoittavina, eikä haluta identifioitua mihinkään
tiettyyn seksuaalisuuteen. Myös pornoa
katsotaan paljon. Musiikki ja viihde, jota
seurataan, on sisällöltään häkellyttävän
seksuaalista. Käytännössä nuoret viettävät
suurimman osan vapaa-ajastaan erilaisten
medioiden parissa ja puhelimen ääressä.

Koskenniemi kertoi, että Yhdysvalloissa on muodostunut iso ilmiö siitä, että
nuoret luopuvat kristinuskosta. Tämä
muutos tapahtuu usein siirryttäessä lukiosta yliopistoon, jolloin he eivät enää
löydä kirkkoa tai jättävät tietoisesti kirkon. Jotkut kuuluisat nuorisopastorit tai
ylistysbändien johtajat ovat kirjoittaneet
jopa kirjoja omasta uskosta luopumisen
prosessistaan. Suomessa puolestaan riparin ja isostoiminnan jälkeen suuri osa
seurakunnan toiminnassa mukana olevista
nuorista jättää seurakuntayhteyden opiskelemaan muutettuaan.

KRISTINUSKOSTA LUOPUMINEN
Koskenniemi esitteli monia syitä sille,
miksi nuoret jättävät kristinuskon. Ensimmäisenä heitä ajaa pois seurakuntien
kielteinen käsitys kulttuurista, jota nuoret
arvostavat ja jossa he elävät, sekä ylisuojeleva asenne, jossa suhtaudutaan kielteisesti

MUUTTUVA Z-SUKUPOLVI
Nuorten sukupolvesta käytetään usein
nimitystä z-sukupolvi. Se tarkoittaa noin
vuosina 1995-2010 syntyneitä ihmisiä.
Tuota sukupolvea leimaa hyvin voimakas
maallistuminen, suhde seksuaalisuuteen
ja sukupuoleen sekä sosiaalinen media.
Nuorissa sukupolvissa ihmiset eivät
enää identifioidu voimakkaasti mihinkään
kirkkokuntaan. Mitä nuorempi ihminen
on, sitä heikompi kosketus hänellä on
uskontoon. Nuorilla ei ole enää kristillistä kasvatusta tai heillä on hyvin ohut
kristillinen perintö. He eivät kuitenkaan
ole filosofisesti ateisteja vaan kyseessä on
enemmän käytännöllinen valinta. Jumalaa
Kulmakivi 3/2022
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luovuuteen ja riskeihin. Toiseksi monet
kokevat uskon pinnallisena ja merkityksettömänä oman elämän kannalta. Kolmanneksi kristinuskoa pidetään epä-älyllisenä
ja tiedevastaisena. Neljänneksi kristillinen
seksuaalimoraali nähdään rajoittavana.
Viidenneksi monia loukkaa kristinuskon
ainutlaatuisuus ja poissulkevuus. Kuudenneksi seurakunnassa ei ole tilaa ilmaista
epäilyjä tai käsitellä epäilyksiä rehellisesti.
Koskenniemen mukaan nämä syyt on
hyvä tiedostaa ja kohdata. Osaan näistä on
helppo vastata, mutta osaan vaikeampaa.
Aika moni näistä voi ratketa ihan keskustelemalla. Kristinusko ei esimerkiksi ole
lähtökohtaisesti tiedevastainen uskonto
ja meillä on hyviä vastauksia siihen,
miksi suhtaudumme joihinkin asioihin
kielteisesti tässä kulttuurissa. Jos nuoret
kokevat uskon pinnalliseksi, on hyvä pitää
heille vahvaa ja selkeää raamattuopetusta,
jossa annetaan heille raamatullinen kuva
Jumalasta.

raamattuopetus
kiinnostaa nuoria ja
jumala edelleen tekee
työtänsä sanansa kautta.
hyvin tärkeä asia. Toiseksi tällaisissa seurakunnissa on empatiaa nuorten ongelmien
ymmärtämiseksi, mikä syntyy tiiviistä
yhteydestä nuoriin. Julistus on näissä
seurakunnissa hyvin Jeesus-keskeistä.
Ihmissuhteet ovat lämpimiä ja nuoret
priorisoidaan aina, budjetista lähtien.
Nuoret myös kokivat tärkeäksi sen, että he
pääsevät palvelemaan laajempaa yhteisöä
hyväntekeväisyyden kautta.
Kun kristinuskoa sanoitetaan nuorille, olisi tärkeä lähteä alkeista liikkeelle,
sillä lähtökohdat voi olla heikot. Siitä
huolimatta kannattaa sukeltaa syvälle.
Raamattuopetus kiinnostaa nuoria, ja
Jumala edelleen tekee työtänsä sanansa
kautta. Nuorille kannattaa puhua asioista,
joilla on merkitystä heidän elämässään.
Lisäksi tulee sallia epäilyt eikä olla liian
ylimalkaisen kriittinen nuorten kulttuuria
kohtaan, vaikka heille voikin kertoa, missä
kohtaa se menee metsään.

NUORIIN VETOAVAT SEURAKUNNAT
Koskenniemen mukaan nuoria puoleensa vetävät seurakunnat antavat nuorille
paljon vastuuta. Heille annetaan avaimet
kaulaan ja kutsutaan mukaan tekemään
asioita. Suomessakin isoskoulutus on

TEKSTI: santeri marjokorpi
KUVAKAAPPAUS STI:N YOUTUBE
- LUENTOVIDEOLTA
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henkilökohtaisesti

HANNU TAIPALE: ”ON HYVÄ USKOA JA
ELÄÄ SEN MUKAAN, MITÄ RAAMATUSSA
SANOTAAN”
STI:n pitkäaikainen vapaaehtoinen
Hannu Taipale täytti kevään aikana 80
vuotta.

HENGELLINEN KOTI LÖYTYI STI:N
JÄSENJÄRJESTÖISTÄ
Taipaleen kotona isä oli kirkkouskovainen, joka kävi kirkossa joka pyhä ja lauloi
kirkkokuorossa. Isä suhtautui myönteisesti
kaikkiin kristinuskon suuntauksiin. Äiti
puolestaan ei ollut niin aktiivinen.
- En ollut uskossa lapsuudessa ja nuoruudessa, vaikka kävin kirkossakin. Meidän kotiseurakuntamme kirkkoherran
julistus oli sellaista puuroa, että siitä ei
jäänyt mitään mieleen, Taipale muistelee.
- Jossain vaiheessa opiskeluaikoina
ryhdyin käymään opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa ja päädyin KRS:n porukoihin.
Lopulta sitä kautta päädyin Kansanlähetyksen ja viimeiseksi SLEY:n toimintaan
mukaan.

PITKÄ URA OPETUSALALLA
Taipale aloitti uransa kansakoulun opettajana, josta hän sai oikeudet peruskoulun opettajaksi. Opettajana toimimisen
jälkeen hän vietti tutkimushommissa
yhteensä 13 vuotta. Hän teki opetukseen
ja kouluun liittyvää tutkimusta.
- Sen jälkeen palasin takaisin opettajaksi peruskoulussa, josta jäin eläkkeelle.
Ensiksi tavallisissa peruskouluissa, mutta
viimeiseksi kristillisessä koulussa vararehtorina ja apulaisrehtorina, Taipale toteaa.
Taipaleen mukaan kristillisissä kouluissakaan kristillisyys ei aina ole itsestään
selvää ja esimerkiksi työntekijävalinnat
vaikuttavat paljon tilanteeseen. Koulumaailma on tällä hetkellä muutenkin
kovassa muutoksessa.
- Kaikenlaista huuhaata on tullut sinne.
Perusasiat eivät ole enää selviä ja porukkaa menee peruskoulusta läpi osaamatta
kertotaulua tai perusjuttuja. Äidinkieli ei
enää ole ollenkaan sillä tasolla kuin ennen.
- Seksuaalisuuden alueella esiintyy
monenlaista sekavuutta ja niistä kysymyksistä tulee tärkein asia koulussakin.
Niissä liikutaan ihmeellisissä kuvioissa
ja sfääreissä, Taipale näkee.
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KIITOLLINEN PITKISTÄ VUOSISTA
Keväällä Taipale täytti 80 vuotta. Taipale
kertoo kiittävänsä Jumalaa siitä, että Jumala on säästänyt ja antanut terveyttä ja
voimia tähän hetkeen asti.
- Jumalan armoa on, että en ole menehtynyt. Varjelusta on ollut monessa paikassa, liikenteestä alkaen, Taipale summaa.
Pitkän elämänsä aikana Taipale on oppinut ainakin sen, että Raamatun sanassa
kannattaa yrittää pysyä.
- On hyvä uskoa ja elää sen mukaan, mitä siellä elämisestä ja olemisesta sanotaan.
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ohjelma on mielenkiintoinen, vaikka
tyhjästä lähdetään.
- Kehotan tukemaan STI:tä taloudellisesti ja rukouksin ja kaikella tavalla. STI on
tärkeä instituutio tässä maassa ja kirkossa,
Taipale rohkaisee.

PITKÄAIKAINEN VAPAAEHTOINEN
STI:SSÄ
Taipale sanoo päätyneensä STI:n kuvioihin Helsinkiin muuton myötä.
- Siinä vaiheessa menin SLEY:n juttuihin. Silloin STI oli vielä Lastenkodinkujalla SLEY:n keskustoimistossa
vuokralla viimeisiä viikkojaan. Juha
Vähäsarja kehotti, että tuolla on STI:n
muuttotalkoot ja menin niihin mukaan.
Siitä alkaen sitten STI:ssä eli rupeaa
olemaan 25 vuotta, Taipale toteaa.
Taipale on toiminut STI:ssä pääosin
iltapäivystäjänä, mutta osallistunut säännöllisesti luennoille, ja tarpeen tullessa
hän on toiminut myös jonkinlaisen huoltomiehen roolissa. Vapaaehtoisena toimimisen hän on kokenut mielekkääksi.
- Olen kuunnellut luentoja ja keskustellut ihmisten kanssa. On ollut kiva seurata noiden nuorempien elämää, kun he
kahviossa puhuvat ja pohtivat maailman
menoa. Se on ollut virkistävää itsellekin.
Pysyy ajan tasalla ja ajan hermolla hengellisissä ja teologisissa asioissakin.
- Kaiken kaikkiaan se, mitä STI:ssä
tapahtuu, on ollut myönteistä ja itselle
mieluisaa. Se on vinhaa, että joka vuosi

ISRAEL MUKANA KUVIOISSA
STI:ssä toimimisen lisäksi Taipale on ollut mukana Israeliin liittyvissä kuvioissa
Karmel-yhdistyksessä sekä aktiivisena
Israelin matkaajana.
- Innostus Israeliin lähti 70-luvun lopulla, kun tulin uskoon. Veikko Turunen
järjesti Israelin matkoja säännöllisesti ja sai
houkuteltua minutkin sinne matkalle mukaan. Siitä se sitten alkoi, Taipale kertoo.
- Jerusalemissa on jotain todella erityistä, vaikka siellä on monia muitakin
mielenkiintoisia paikkoja. Siellä on historiaa ja elämän moninaisuutta. Siellä
on kaikki juutalaisuuden suuntaukset ja
monen lajin kristittyjä.
haastattelu: santeri
marjokorpi
KUVA: HANNU TAIPALEEN
ARKISTO (GOLAN, ISRAEL)
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TALOUDESTA

STI:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Vuonna 2021 STI teki 12 258,22 euroa voitollisen tuloksen. Kulumme laskivat, mutta samaan
aikaan tulomme nousivat verrattuna vuoteen
2020. Kulujen lasku johtui pääasiassa siitä, että
suurimman osan vuodesta olimme STI:ssä
ilman tutkijaa ja palkkasimme teologiseksi
asiantuntijaksi Vesa Ollilaisen vasta marraskuussa. Hänet palkattiin myös osa-aikaisena
40 prosentin työsuhteeseen. Näin säästimme
henkilöstökuluissa merkittävästi. Varainhankinnassa saimme kerättyä vuonna 2021
noin 9000 euroa enemmän rahaa kuin vuotta
aiemmin, mikä johtui suurilta osin yhdestä
merkittävästä lahjoituksesta.
STI oli tehnyt kaksi aikaisempaa vuotta noin
10 000 euroa tappiota, joten vuoden 2021 osalta
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oli erittäin tärkeää, että pääsimme voitolliseen
tulokseen noiden tappioiden kattamiseksi.
Edelleen STI tarvitsee taloudellista tukea ja
etenkin kesä on taloudellisesti haastavaa aikaa,
jolloin vuokra ja palkat pitää maksaa, vaikka
toiminta onkin hiljaisempaa. STI:n hallitus
päätti myös jatkaa Vesa Ollilaisen sopimusta
syksyyn, jolloin rahaa tarvitaan myös syksyllä
hänen palkkakuluihinsa. Tavoitteena on tulevaisuudessa nostaa hänen työprosenttiaan STI:ssä.
Siksi pyydämme taloudellista tukea kesän
aikana STI:lle. Voit lahjoittaa tämän lehden
välissä olevalla tilisiirtolomakkeella tai STI:n
kotisivuilla kohdassa ”lahjoita” tai MobilePay
-sovelluksella numeroon 51533. Suuri kiitos
kaikille tukijäsenille taloudellisesta tuesta!
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toiminnaSTA

NOSTOJA VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSESTA
Toukokuussa pidetyssä kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja se on kokonaisuudessaan
luettavissa kotisivuillamme.
Vuonna 2020 puhjennut koronapandemia vaikutti edelleen suuresti
STI:n toimintaympäristöön vuonna
2021. Helsingin yliopistossa koko kevät
järjestettiin etäopintoina ja myös STI:n
luennot pidettiin keväällä pelkästään
etäyhteyksin tyhjille saleille. Marraskuussa STI:hin palkattiin teologiseksi
asiantuntijaksi TT Vesa Ollilainen aluksi
40 prosentin työosuudella.
Koko vuoden aikana katselukertoja
STI:n luentovideoilla oli 132 889 (vuonna
2020: 94 861), kasvua 40 prosenttia. Videoita katseltiin tunneissa 55 070 tuntia

(vuonna 2020: 36 571 tuntia), kasvua 50,1
prosenttia.
Toukokuussa järjestimme kolmen
päivän mittaisen valmennuskurssin Helsingin yliopistoon opiskelemaan pyrkiville.
Mukana oli 18 osallistujaa, joiden lisäksi
yksi osti materiaalit, mutta ei osallistunut
kurssille.
Vuoden aikana julkaistiin yksi Iustitia-kirja: ”Arvosodan aikakausi – kirkko
jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa”
(Timo Eskola, Iustitia Supplement series).
Vuoden aikana tehtiin yhdeksän podcast
-jaksoa. Podcast löytyy Puhutaan teologiaa
-nimellä yleisimmistä podcast-palveluista.
SANTERI MARJOKORPI
KUVAT: STI ARKISTO
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SOPIIKO KRISTILLINEN APOLOGETIIKKA
YHTEEN TIETEEN KANSSA?
sofiset ratkaisunsa tieteen arvovaltaan ja
tarjosivat uskonnoista karikatyyreja. Eikö
vastaavasti apologeetan motivaatio puolustaa kristillistä uskoa johda siihen, että
hän turvautuu huonoihin perusteluihin
ja valikoituun todistusaineistoon?

TUTKIMUKSEN IHANTEET JA
APOLOGETIIKAN TODELLISUUS
Tieteellisessä tutkimuksessa kristillinen
apologetiikka eli kristillisen uskon puolustaminen saattaa herättää epäilyksiä.
Se torjutaan tieteen ihanteisiin vedoten.
Tieteen tulee pyrkiä neutraaliuteen ja
kriittisyyteen. Argumentteja arvioidaan
ja johtopäätöksiä tehdään kiihkottomasti
ja objektiivisesti. Avoimuus, varovaisuus,
selitysten pitäminen väliaikaisina – tämä
kaikki kuuluu tieteen tekemiseen. Tieteessä testataan teorioita. Sen sijaan kristillinen
apologetiikka on lähtökohtaisesti tietyn
näkökannan perustelemista ja puolustamista. Apologetiikassa itse asia on selvä.
Nyt vain etsitään tarkoitusta palvelevat
argumentit. Sellainen toimintatapa ei sovi
yhteen tutkimuksen luonteen kanssa.
Joitakin vuosia sitten uusateistit esittivät aggressiivista uskontokritiikkiä. Toiset
ateistit häpesivät ja arvostelivat heitä. Heidän mukaansa ateismin tueksi tuotiin niin
huonoja argumentteja, että se vahingoitti
ateismin uskottavuutta. Uusateistit eivät
tunteneet kirkon historiaa tai teologiaa.
He eivät käsitelleet oman ajattelunsa ongelmia tai uskontovastaisuuden synkkää
historiaa. He verhosivat uskonnonfilo-

APOLOGETIIKAN IHANTEET JA
TUTKIMUKSEN TODELLISUUS
On myönnettävä, että on olemassa huonoa
apologetiikkaa, jossa hyväksi katsottu tarkoitus pyhittää köykäisten argumenttien
käytön. Sellaisia ovat väkinäiset evankeliumien eroavuuksien harmonisoinnit tai
liian kevyesti muotoillut jumalatodistukset. Sellaista apologetiikkaa arvostellaan
aiheesta. Toisaalta on todettava, että
köykäisyys ei ole kristillisen apologetiikan
erityisongelma. Olen monesti ihmetellyt,
kuinka väkinäisiin lähdekriittisiin ratkaisuihin UT:n evankeliumeja saatetaan
pakottaa. Jeesuksen toiminta kiertävänä ja
itseään toistavana opettajana selittäisi monet evankeliumien väliset erot paremmin
kuin spekuloinnit traditioiden hämärästä
alkuperästä ja pitkälle menevästä toimituksellisesta muokkauksesta.
Tieteellä ja kristillisellä apologetiikalla
on paljon yhteistä. Kristitty apologeetta
kohtaa samat haasteet kuin kuka tahansa
tutkija. Hän yrittää ymmärtää kristinuskokriitikon argumentteja, käsittelee niitä
niiden vahvimmassa muodossa, tarkastelee omia argumenttejaan kriittisesti, pyrkii
olemaan paremmin tietoinen omista

tieteellä ja kristillisellä apologetiikalla
on paljon yhteistä.
Kulmakivi 3/2022
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motiiveistaan ja niiden vaikutuksesta
tutkimukseen, kertoo lähtökohtaoletuksistaan ja alistaa tutkimustyönsä muiden
tutkijoiden julkiselle arvioinnille. Kristillisen apologetiikan tulisi olla kiinnostunut totuudesta ja sen seurauksena myös
hyvistä argumenteista. Tämän intressin
luulisi olevan yhteinen tieteellisen tutkimuksen kanssa.
Epäilemättä kristillisen apologetiikan
piiristä nousee argumentteja, jotka jotkut
tutkijat kokevat hankalina. Mutta esitetäänhän ja perustellaanhan tutkimuksessa
muutenkin teorioita, jotka aluksi poikkeavat valtavirrasta. Ilman moniäänisyyttä ei
olisi modernia tiedettä eikä tieteellinen
tieto lisääntyisi. Ja jos katsomme kirjallisuuden määrää apologetiikan keskeisistä
kysymyksistä, kuten Jumalan olemassaolosta, ihmeiden mahdollisuudesta tai
evankeliumien historiallisesta luotettavuudesta, näyttäisivät ne kovasti kiinnostavan
filosofeja, teologeja, luonnontieteilijöitä ja
historiantutkijoita.
Aikamme merkittävimmät apologeetat ovat alansa huippututkijoita. He
tekevät tieteellistä tutkimusta, tuntevat
oman erikoisalansa historian ja nykytilan,
julkaisevat vertaisarvioituja tutkimuksia ja osallistuvat sekä tieteelliseen että
yhteiskunnalliseen keskusteluun oman
asiantuntemuksensa puitteissa. Filosofi ja
teologi William Lane Craig on kirjoittanut
merkittäviä tutkimuksia jumalatodistuksista ja Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Gary Habermasin pitkä tutkimusura on
keskittynyt Jeesuksen ylösnousemukseen.
Alister McGrath, hänkin avoimesti kristillistä uskoa julkisesti puolustava teologi,
on kansainvälisesti ehkä kaikkein vaikutusvaltaisin ja viitatuin systemaattisen
teologian auktoriteetti. Alvin Plantingan

AIKAMME MERKITTÄVIMMÄT
APOLOGEETAT OVAT
ALANSA HUIPPUTUTKIJOITA.
tuoma murros filosofiaan on ainutlaatuinen. Nämä ja monet muut esimerkit
osoittavat, että hyvä tutkimus edistää
hyvää kristillistä apologetiikkaa, ja hyvä
kristillinen apologetiikka edistää hyvää
tieteellistä tutkimusta.
TEKSTI: VESA OLLILAINEN

VESA OLLILAINEN
JATKAA SYKSYLLÄ
STI:SSÄ
STI:n hallitus päätti huhtikuun kokouksessaan jatkaa teologisen asiantuntijan Vesa Ollilaisen kanssa tehtyä
sopimusta tämän vuoden loppuun.
Ollilainen jatkaa siis STI:n työssä
syksylläkin. Alun perin hänen sopimuksensa olisi loppunut kesäkuuhun
2022. Hallituksen toiveena on vakinaistaa Ollilainen STI:n työntekijäksi
vuoden 2023 alusta alkaen, mutta
lopullinen päätös asiasta tehdään syksyllä, kun näemme mihin suuntaan
STI:n talous siihen mennessä kehittyy.
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AN

OPISKELIJAN SUUSTA

PELASTUKSEN PÄIVÄ

kauttaan useat muutkin ihmiset saavat kuulla
hyvän uutisen Jeesuksesta.
Kuulostaako seuraava tutulta? “Ja minä
näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä
istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi
hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin
neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.”
Nämä sanat ovat suoraan Ilmestyskirjasta
(Ilm. 6:8, KR 33/38). Viimeisinä aikoina ennen
maailmanloppua tapahtuu järisyttäviä asioita.
Emme tiedä, milloin Jeesus tulee Kuninkaana takaisin maan päälle. Toisessa Korinttolaiskirjeessä Paavali toteaa: “Katso, nyt
on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen
päivä.” (2. Kor. 6:2b, KR 33/38). Mitä ikinä
tapahtuukaan, niin Jeesukseen uskovalla on
jokaikinen päivä pelastuksen päivä. Jeesuksen
ristinkuoleman tähden jokaisella ihmisellä
on mahdollisuus pelastua. Maailma, ihmiset
ja valtakunnat ympärillä muuttuvat, mutta
Jumalan rakkaus pysyy aina.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet minulle
ja varmasti monelle muullekin raskasta
aikaa. Maailmanlaajuinen pandemia on
kurittanut erityisesti opiskelijoita. Sosiaaliset
kohtaamiset ja ihmissuhteiden solmiminen
on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi monia huolestuttaa Ukrainassa alkanut täysimittainen sota
ja maailman paheneva ruokatilanne, kun
esimerkiksi viljaa ei pääse Ukrainasta enää
niin paljoa muualle maailmaan. Tulevaisuus
on juuri nyt hyvin vaikeasti ennustettavissa.
Erään toisen STI:llä käyvän teologian
opiskelijan kanssa keskustellessamme totesimme yhdessä, että STI on ollut erityisesti
nyt pandemia-aikana “suuri siunaus”. Tänne
voi tulla tekemään esimerkiksi tutkielmaansa
SUUSTA
rauhalliseen tilaan ja pääsee siirtymään pois
kotoa neljän seinän sisältä. Minulle itselleni
STI:stä on tullut keidas, jossa saa laadukasta
opetusta, voi hiljentyä hartaudessa, tavata
erilaisia ihmisiä ja myös opiskella. STI:llä
moni opiskelija saa kasvaa uskossa, ja heidän
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teksti JA KUVA: ILKKA
KORPINEN, TEOLogian
OPISKelija
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LÄHETYSTYÖ ON TIIMITYÖTÄ
Jeesus käski seuraajiaan kertoa evankeliumi kaikille kansoille. Lähetystyö on
tiimityötä, jossa on erilaisia tehtäviä.
Paavali kuvaa tätä tiimityötä: ”Minä
istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala
antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään,
ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja
ja kastelija ovat samassa työssä, mutta
kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan.” (1 Kor.3:6–8).
Suuri joukko Jeesuksen asialle syttyneitä ja uskon löytäneitä ihmisiä on vuosisatojen ajan vienyt eteenpäin lähetysinnostusta. Eräs heistä 1800-luvun Saksassa
oli pastori Louis Harms (1808–1865).
Hän oli väkevä Jumalan sanan julistaja.
Hänellä oli myös kirkas lähetysnäky. Hän
sai sydämelleen Afrikan oromot, joita asuu
pääosin Etiopiassa ja Keniassa. Hänellä oli
suunnitelma oromojen tavoittamiseksi ja
hän laittoi sen myös käytäntöön.
Etiopian lähetystyöntekijä pastori Hartwig Harms kuvaa kirjaan Missiology and
Linguistics kirjoittamassaan artikkelissa
(Louis Harms´ Religious Experience and
His Strategy to Reach the Oromo People)
Louis Harmsin pyrkimyksiä oromojen
tavoittamiseksi. Hän kertoo, että elämänsä
aikana Louis Harms ei koskaan tavannut
yhtään oromoa eikä koskaan matkustanut
Afrikkaan. Hän lähetti lähetystyöntekijöitä
oromojen pariin, mutta he eivät koskaan
saapuneet määränpäähänsä.
Harmsin ponnistelut eivät kuitenkaan
valuneet hukkaan. Ruotsalaiset kristityt,
jotka olivat kuulleet Harmsin toiveesta
tavoittaa oromot, tarttuivat työhön. He

veivät evankeliumin oromoille 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Yhdellä on näky. Toinen toteuttaa sen. Molemmat ovat samaa tiimiä.
Medialähetys Sanansaattajat jatkaa osaltaan
tätä työtä yhdessä Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon kanssa
tuottamalla radio-ohjelmia Etiopian oromoille.
Ohjelmat ovat muslimeille suunnattuja evankelioivia ohjelmia.
Pyydän sinua muistamaan rukouksessa näitä
radio-ohjelmia, niiden
tekijöitä ja kuuntelijoita, jotta Jumalan
sanan myötä kuuntelijoiden sydämissä
syntyisi usko Jeesukseen.
TEKSTI: MARKO PIHLAJAMAA,
PASTORI, OPERATIIVINEN
JOHTAJA (GLOBAALI
LÄHETYS), MEDIALÄHETYS
Sanansaattajat
KUVA: SAMI HEINOMO
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TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT
TERVETULOA STI:N JÄSENJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE
* Lähetysyhdistys Kylväjä, Lähetyksen kesäpäivät, Vierumäki, pe 10. – la 11.6.,
www.kylvaja.fi
* Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Evankeliumijuhla ”Sinä pelastit minut”,
Karkku, pe 1. – su 3.7., www.sley.fi
* Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Årsfest ”Se på Jesus”, Helsingfors,
fre 30.6. – son 3.7., www.slef.fi
* Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Kansanlähetyspäivät ”Kotona täällä ja taivaassa”,
Ryttylä, pe 1. – su 3.7., www.sekl.fi
* Laestadianernas Fridsföreningars Förbund ja Lähetysyhdistys Rauhan Sana,
Stormöte / Suvijuhlat, Ylivieska, pe 15. – su 17.7., www.lff.fi, www.lyrs.fi
* Länsi-Suomen Rukoilevaiset, Rukoilevaisten kesäseurat ”Kuinka ihanat ovat sinun
asuinsijas” (Ps. 84:2), Rauman Lapissa, pe 8. – su 10.7., www.lsry.com
* Suomen Raamattuopiston Säätiö, Hengelliset Syventymispäivät teemalla ”VIP”,
Kauniainen, Suomen Raamattuopisto, ma 15. – su 21.8., www.sro.fi
* Medialähetys Sanansaattajat, Medialähetyspäivät ”Taivaan vallat” siirretty syksyyn,
Porvoo, pe 23. – su 25.9., www.sansa.fi

PÄÄSIHTEERIN VIERAILUT:
La 18.6. klo 14.45 Luento, Arvoareena, Ikaalinen
Su 21.8. Luento ja paneelikeskustelu, Raamattu- ja lähetysteologiset päivät, Karkun evankelinen opisto
Su 4.9. klo 11, Saarna, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
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