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Pääkirjoitus: Outoa ja pelottavaa?
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M

aaliskuun alussa maassamme tuli
voimaan laki, joka mahdollistaa
kahden samaa sukupuolta olevan
avioliiton. Menneenä kesänä esiteltiin eri
medioissa varmaan seuraavaa askelta tällä
tiellä: oli haastatteluja ja juttuja heistä, jotka
elävät avioliiton kaltaisessa suhteessa useamman kanssa. Kun on hyväksytty samaa
sukupuolta olevien avioliitto ja ratkaisun
perustelut ovat ne, jotka ne ovat, on vaikea ajatella, ettei lähivuosina hyväksyttäisi
myös useita aviopuolisoita. Tällä en tarkoita, että pitäisin ratkaisua hyvänä ja oikeana.
Saattaa tuntua, että olemme uudessa ja
oudossa tilanteessa. Kristittyä voi hämmentää tai pelottaa. Joltakin osin tilanne onkin
uusi. Toisaalta maamme ei enää vuosikymmeniin ole ollut kristitty maa, jollainen se
ehkä joskus oli. Tämän myöntäminen on
viisasta. Kristityille uutta ja ennenkokematonta ei ole uskoa ja elää yhteiskunnassa,
joka ei ole kristillinen. Valtaosa maailman
kristityistä elää tällaisissa maissa. Ensimmäiset kristityt elivät Rooman valtakunnassa, jonka lainsäädännössä ja elämäntavoissa oli suuriakin ristiriitoja sen kanssa,
mitä kristityt pitivät oikeana. Kristittyjen
usko ei kaatunut siihen, ettei yhteiskunta
tai kansan enemmistö tukenut sitä.
Paavali kirjoitti noissa oloissa eläneille
kristityille. Hänen kirjeissään ei näytä olevan yhteiskunnan uudistusohjelmaa. Hän
kirjoittaa Jumalan suurista teoista ja aarteista, jotka Jumalan omilla ovat. Hän kertoo evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta. Hän opastaa kristittyjä elämään Jumalan tahdon mukaan.
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Hän ei vaadi, että niidenkin, jotka eivät
ole eivätkä halua olla kristittyjä, täytyy elää
niin kuin kristittyjen tulisi, mutta kutsuu
kaikkia tielle, jota kristityt kulkevat. Hänen
mielestään ei ole mitenkään kummallista,
että kristittyjen tapa uskoa ja elää poikkeaa
siitä, mikä on tavallista, ja joissakin asioissa
siitäkin, mikä on lain mukaan hyväksyttyä.
Pitäisikö meidänkin tehdä Paavalin tavoin? Keskittyä evankeliumiin, kertoa sitä
ja opettaa kristityille, miten Jumala tahtoo
hänen omiensa elävän. Ei taida olla viisasta vaatia Jumalan tahdon mukaista elämää
heiltä, jotka eivät halua olla kristittyjä. Jos
vaadimme, yritämme pakottaa ja vetoamme asioihin, joita ei enää ole, se taitaa lähinnä synnyttää ärtymystä.
Paavalin tapa toimia näyttää vaikuttaneen voimakkaasti myös tähän maailmaan ja yhteiskuntaan. Kun oli yhä enemmän ja paljon heitä, jotka olivat saaneet
evankeliumin synnyttämän uskon ja jotka
halusivat elää sen mukaan, miten kristittyjen tulisi elää, maailma, yhteiskunta ja lainsäädäntökin muuttuivat. Näin voi tapahtua
nytkin.
Monet totutut rakenteet ovat kaatuneet
tai kaatuvat. Olemme hyvin toisenlaisessa
toimintaympäristössä kuin muutama vuosikymmen sitten. Haasteemme STI:ssakin
on kouluttaa teologeja ja pastoreita näihin
oloihin – miten kertoa evankeliumia ja
opettaa kristittyjen tapaa elää tässä ympäristössä, joka on meille ehkä uusi mutta ei
Kristuksen Kirkolle. Miten kutsua ja toivottaa kaikki tervetulleeksi sille tielle, joka on
Jeesus.
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KIITOS
Edellisessä Kulmakivessä kerrottiin, että kesä on taloudellisesti vaikea aika
STI:lle. Tuloja on yleensä selvästi vähemmän mutta menot ovat melkein samat
kuin muulloin. Pyysimme, etteivät tukijamme unohtaisi meitä kesälläkään.
Selviydyimme kesästä. Siitä lämmin kiitos teille ystävät. Lämmin kiitos myös, jos
voit edelleen tukea STI:n työtä. Rukousta ja taloudellista tukea tarvitaan.

Syksyn toiminta
STI:n syyskausi käynnistyi avajaisilla keskiviikkona 6.9. Syksyn koko ohjelma on
STI:n nettisivuilla – www.sti.fi – kohdassa Ohjelma. Tässä ohjelmasta muutama
nosto:

*To 28.9. kysytään ja vastataan, millaista oli Jeesuksen ajan Galileassa ja Juudeassa. Keitä olivat saddukeukset ja fariseukset tai Herodeksen kannattajat?
Millaista oli juutalaisuus tuolloin ja miten Rooma hallitsi miehittämiään alueita?
Kun tiedämme näistä asioista, monia Raamatun kohtia on helpompi ymmärtää tai ne voi ymmärtää syvemmin. Päivä alkaa klo 14 ja päättyy klo 17, jolloin
voimme mennä syömään yhdessä. Opettajana on dosentti Erkki Koskenniemi.
*Lokakuussa on kolmen osion kokonaisuus, jossa opiskellaan puhetaitoa ja paremmiksi puhujiksi. Millainen on hyvä ja vaikuttava puhe? Mitä voimme oppia
antiikin retoriikasta? Opettajana toimii puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Ensimmäinen osio on tiistaina 17.10. klo 16-18, toinen ti 24.10. ja kolmas ti
31.10.

*Torstaina 26.10. keskustellaan, ehkä väitelläänkin, kahdesta korista. Opettiko
Luther, että uskon koriin kuuluvat asiat eivät muutu ja niissä päättää Raamattu
mutta rakkauden koriin kuuluvat muuttuvat ja niissä päättää järki, myötätunto
tai esivallan päätös? Keskustelu alkaa klo 16. Tuossa tilaisuudessa julkistetaan
myös tämän vuoden Iustitia-kirja, joka käsittelee uskonpuhdistusta, sen löytöjä
ja uskonpuhdistajien opetuksia.
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Onko kaikki
vain tulkintaa?

jotain pahaa. Sehän on vain viisasta älyn
käyttöä.”
Näin kirjoittaa Luther Isossa katekismuksessa selittäessään yhdeksättä käskyä.
Tulkinta on nyt väline päästä Jumalan
sanan alta pois ja apuneuvo “konnankoukkujen” keksimiselle. Ehkä varoitus
on tarpeen. On oltava tarkkoja siinä, tuleeko tulkinnasta vain savuverho omien
päämäärien saavuttamiselle vai onko tavoitteena Raamatun sanoman todellisen
luonteen löytäminen.
Mutta mitä termi “tulkinta” oikeastaan
tarkoittaa? Sanan arkinen käyttö poikkeaa jonkin verran sen teologisesta käytöstä.
Usein ihmiset ajattelevat, että vain sekavia
tekstejä tai ihmisten sanomisia täytyy tulkita. Onko tulkinta tätä?

Timo Eskola

R

aamattu on ihmisille rakas kirja.
Sen lauseita ja niihin perustuvia
sanontoja toistellaan, vaikka kristillisyys ei kaikille olisikaan enää kovin
läheinen. Ja jos jokin yllättävä tai kohua
tuottava näkökulma tuntuu horjuttavan
Raamatun sanomaa, lehdet myyvät siihen liittyvillä otsikoilla viikkokausia. Siitä
huolimatta Raamattua ei ole helppo ymmärtää. Miten Raamattua pitäisi oikein
tulkita?

Tulkinnan määrittelyä
Onko tulkinta vain sitä, että epäselvä teksti tehdään ymmärrettäväksi? Tällaistakin
tulkintaa tarvitaan joissain kohdin, mutta
pääosin raamatuntulkinnan pitäisi koskea
mitä tahansa tekstiä. Toisin sanoen teorian pitäisi olla kattavampi.
Toisaalta tulkinnan ajatellaan koskevan
hieman arvoituksellisten tekstien selvittelyä. Esimerkiksi presidentit ja pääministerit tapaavat ilmaista asiat poliittisella
koodikielellä, jonka arkimerkitys ei ole
kuulijoille ensinkään selvä. Tätä tilannetta avaavat poliittiset toimittajat, jotka ovat
perehtyneitä tulkitsemaan lauseissa viliseviä avainsanoja. Tulkintansa avulla he
selittävät, mitä johtaja “todella tarkoitti”,
kun hän käytti tiettyjä termejä.
Tulkinnalla on näiden selittäjien mielestä jotain tekemistä myös lauseiden takana olevan ajatusmaailman selvittelyn
kanssa. Kun tulkitsija vetoaa näkemyksiin, jotka ohjaavat puhujan lauseita, hän
käyttää tulkintaperiaatteita. Tulkintaperi-

Tulkintaa ja konnankoukkuja
Tulkinta itsessään ei ole aivan helppo asia
eikä ihmisillä olekaan siitä aina kovinkaan
myönteistä mielikuvaa. Ajatelkaapa vaikka seuraavia lauseita. Aiheena on oikeudenmukainen elämä ihmisten kesken:
“Osaamme erittäin taitavasti verhota
itsemme ja kätkeä roistomaisuutemme,
etsimme ja tuumailemme salaa kekseliäitä
tulkintoja ja pirullisia konnankoukkuja,
niitähän keksitään nykyisin joka päivä aivan loistavia, aivan kuin suoraan lakikirjasta otettuja. Niihin me sitten vetoamme
ja nojaudumme siekailematta emmekä
ota kuuleviin korviin, että sellainen olisi
Kulmakivi 4/2017
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aatteiden tarkastelu onkin tulkinnan pohdinnassa keskeisiä tehtäviä.
Tulkintaa ohjaa kaksi tekijää. Raamatun kohdalla tulkinta koskee ensinnäkin
tekstien sisällön jäsentelyä. Sen tavoitteena on Raamatun sanoman oikea ymmärtäminen. Tämä merkitsee, että lukija haluaa tulkita kirjoittajan teologisia ajatuksia. Toiseksi tulkitsija haluaa tietää, mikä
peruste ohjaa apostolin ajatuksia Tämä
voi liittyä kirjoittajan, esimerkiksi Paavalin, teologian laajempaan rakenteeseen.

Näkemyksen mukaan tekstit “tyrkyttävät” lukijalle virheellisiä hierarkioita ja
valta-asetelmia. Nämä täytyy ideologisen
kritiikin nimissä kääntää ja purkaa – ja
niitä tulee tietysti vastustaa myös kirkossa. Tässä tapauksessa lukijan oma näkemys ohjaa “tulkintaa” eli ideologista kritiikkiä voimakkaasti.
Kaikki ei ole tulkintaa siksi, että Raamatun tulkitsijan täytyy aina pyrkiä ymmärtämään itse tekstiä. Nykyään on tapana “tulkita” Raamatun tekstejä niin,
että lukija asettaa joitain Raamatun näkemyksiä kyseenalaiseksi. Sellainen ei
kuitenkaan ole tulkintaa, vaan ideologista
kritiikkiä. Raamatun lukijan onkin hyvä
opetella kriittiseksi juuri tulkinnan periaatteita pohtiessaan.

Tarvitsemme tulkintaperiaatteita
Näin päädymme pohtimaan ihmisten
käyttämiä tulkintaperiaatteita. Niillä on
suuri vaikutus. Vahvat periaatteet muodostavat tulkintaohjelman, jonka puitteissa koko Raamatun sanoma tulkitaan tietyllä tavalla. Tästä seuraa myös ongelmia.
Kaikki tulkinnat eivät yritäkään ymmärtää
kirjoittajan koodia ja tekstin sisältämän
sanoman luonnetta. Sen sijaan osa tulkintaohjelmista väittää, että tekstien “varsinainen” sisältö on lukijan ilmoittaman näkemyksen mukainen siitä huolimatta, että
osa tekstin antamasta informaatiosta on
suorastaan esitetyn tulkinnan vastainen.
Jos lukijan ajatusten annetaan nousta
tekstin edelle, tulkinta muuttuu ideologiseksi kritiikiksi. Silloin uudelleentulkinta tähtää vastakkainasetteluun ja pyrkii
kyseenalaistamaan tekstien edustaman
maailman. Näin tapahtuu esimerkiksi feministisessä kritiikissä (The Postmodern
Bible): “Se tarjoaa kirjon feministisiä
ja womanistisia lukutapoja, lukutapoja,
jotka osoittavat miten tekstit rakentavat
lukijoita tyrkyttämällä heille sukupuolisuuden ja vallan ideologioita – ja miten
lukijat voivat vastustaa noita rakennelmia
sitoutumalla kriittisesti feminismiin ja
womanismiin.” (s. 225).

*****

STI:n tutkimusta maailmalla
Kysymys Israelin pakkosiirtolaisuuden
pitkästä vaikutuksesta Uuden testamentin sanomaan on ollut viime
vuosien merkittävä aihe raamatuntutkimuksessa. Yhdysvalloissa on
vastikään julkaistu James Scottin toimittama keskustelukirja aiheesta, Exile: A Conversation with N.T. Wright. Otsikon mukaisesti eri
tutkijat ottavat kantaa N.T. Wrightin esittämään
teoriaan ja pääartikkeliin, ja kirjan lopussa Wright
vastaa kommentoijilleen.
STI:n kannalta teoksen tekee kiinnostavaksi
se, että instituutin tutkijalta Timo Eskolalta on
kokoelmassa artikkeli: “How to write a synthesis: Wright and the problem of continuity in New
Testament theology.” Muina kirjoittajina toimivat Wrightin ja Scottin lisäksi esimerkiksi tutkijat Walter Brüggemann, Philip Alexander ja Scot
McKnight. Kirja on kaikkineen hyvä johdatus nykyisen keskustelun eri piirteisiin.
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STI

HENKILÖKOHTAISE

Kannattaa kyseenalaistaa

Esittelyssä:
Petri Kortelahti

Petri opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa yli kaksi vuosikymmentä sitten.
- Sain tehdä käytännölliset harjoitukset hyvässä ryhmässä. Sitä johti Mikael
Lehtonen ja Kari Vappula koordinoi harjoitteluja. Molemmilta on jäänyt mieleen
paljon käytännön papin työssä tarvittavaa. Tiedekunnan opettajissa oli muitakin
suuria persoonia, joiden opetuksia ja toteamuksia edelleen muistan ja prosessoin.
Luin paljon - hyviäkin kirjoja. Me opiskelijat olimme tosissamme: – luennoilla
ja kuppiloissa keskusteltiin, väiteltiin, perusteltiin ja joskus jopa kuunneltiin toisia,
Petri muistelee opiskeluaikaansa pilke silmäkulmassa.
- Opiskelu opetti, että teologinen tutkimus ja sen tulokset ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Kannattaa kysyä, kyseenalaistaa
ja miettiä, ovatko perustelut kestäviä.

Haastattelu ja kuva: Jari Rankinen

P

astori, teologian maisteri Petri Kortelahti aloitti huhtikuussa hänelle
uuden työn. Hän toimii Suomen
Raamattuopiston julistustyön johtajana.
Keskeisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää Raamattuopiston toimintakeskusten
ulkopuolella tehtävää julistus-, opetus- ja
sielunhoitotyötä.
- Jeesus käski olla toisten palvelija. Se
on hyvä ohje myös johtamiseen. Johtajan
tulee palvella ja luoda työlle puitteet, joissa palkattujen työntekijöiden ja vapaaehtoisten on hyvä toimia, Petri kertoo tehtävästään.
- Tärkeää minulle on myös itse saada
julistaa evankeliumia.

Juuri luterilainen

Vielä on päivä

Uskonpuhdistuksen juhlavuotta on vietetty kohta vuosi. Petri sanoo haluavansa
edelleen olla juuri luterilainen kristitty –
vaikka samalla universaalin Kristuksen
kirkon näkökulma on myös luovuttamaton.
- Tämänkin sanoi yksi yliopiston opettajista: luterilaisuus toi katolisen kirkon
vahvojen sakramenttien rinnalle – ei niiden tilalle, kuten ehkä reformoidussa kirkossa – vahvan lain ja evankeliumin julistamisen. Luterilainen usko on armonvälinekristillisyyttä. Jumala on ja tekee työtään sanassa ja sakramenteissa. Tämä on
minulle luterilaisessa uskossa keskeistä.
Ja se, että kolme uskonkappaletta – mitä

On puhuttu paljon muutoksista hengellisessä kentässä Suomessa. Seurakuntien
talous heikkenee eikä ole varaa, mihin
oli ennen. Kirkosta erotaan eivätkä seurakuntien ovet kaikkialla avaudu niille,
jotka haluavat olla uskollisia Raamatulle
ja opettaa sitä. Petri muistuttaa Jeesuksen
sanoista, jotka kehottavat tekemään Jumalan meiltä odottamia tekoja niin kauan
kuin on päivä.
- Vielä nyt on päivä. Täytyy varoa, ettemme ala sensuroida itse itseämme. Tehtävämme on julistaa rohkeasti ja rakkaudella, mitä Raamattu käskee ja lupaa.
Kulmakivi 4/2017
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uskomme Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä – ovat tasapainossa.
Petri sanoo puolileikillään, että ”eihän
näin hyvää ole missään - ja jos on, niin
mennään sitten sinne!” Toki hän myöntää,
ettei asia ole käytännössä näin yksinkertainen. Mutta toisaalta ei luterilaisuutta
parempaakaan ole tullut vastaan.

tää kirkkoja. Tästäkään syystä kirkkomme
ei saisi menettää teologeja, jotka haluavat
sitoutua Raamattuun.
Petri haluaa innostaa teologian opiskelijoita:
- Teologin koulutus on hyvä koulutus
moniin tehtäviin. Itse olen toiminut kirkon paikallisseurakunnassa, säätiön palveluksessa diakonian alalla ja nyt herätysliikkeen työssä. Jumala johdattaa ja avaa
ovia. Paikkasi voi olla myös lähetystyössä.

Kirkko ei saisi menettää teologeja
Petri kertoo osallistuneensa menneenä
kesänä herätysliikkeen kesäjuhlan teologien tapaamiseen. Pastori, joka alusti siellä, sanoi, että Jumalalla on joukkueessaan
juuri meidät. Hän on laittanut meidät juuri nyt kaukaloon.
- Tämä ajatus rohkaisee minua silloin,
kun tuntuu, ettei minusta ole.
Petri kertoo arvostavansa pastorin tehtävää:
- Joskushan voi ajatella, että koulutovereistani tuli huippujuristeja tai aivokirurgeja ja minusta vain pastori. Mutta
toisaalta on hetkiä, jolloin tiedostan: minä
saan palvella suurimmassa mahdollisessa
tehtävässä. Tämä tuo toki myös suuren
vastuun: lääkärin virheet peittää multa
mutta entä pastorin virheet?
Yli kaksi vuosikymmentä kirkkoa palvelut pastori suree, että monet hyvät teologit eivät saa työtä kirkkomme seurakunnissa. Hän toivoo, että vielä mietittäisiin ja
etsittäisiin ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat tehtävät seurakunnissa myös niille,
joilla on kirkon perinteen mukainen käsitys papinvirasta ja jotka toimivat tämän
käsityksen mukaan.
- Henkilöseurakunnat voisivat olla hyvä ratkaisu. Muistakin syistä kirkon olisi
viisasta toimia pienemmissä yksiköissä.
Eri puolilla maailmaa näyttää olevan niin,
että Raamattuun sitoutunut julistus kokoaa ihmisiä ja liberaali kristillisyys tyhjen-

Paras opettaja
Petri oli opiskeluaikanaan mukana STI:n
toiminnassa ja sen jälkeen hän on ollut
useita vuosia STI:n hallituksessa.
- STI:n tehtävä on murtaa vaihtoehdottomuuden illuusiota ja tarjota mahdollisuuksia keskusteluun, perustelujen hiomiseen ja kyseenalaistamiseen. Minulle
suuri löytö oli tajuta, että kaikki pätevät,
arvostetut tutkijat eivät päädykään samoihin johtopäätöksiin kuin esimerkiksi
Heikki Räisänen, joka oli opiskeluaikani
suuria nimiä. Tärkeää on myös, että STI
antaa eväitä teologin käytännön työhön.
Petri muistuttaa piispa Bo Giertzin
Kalliopohja -kirjasta ja siinä mainitusta
teologin vaativasta ja parhaimmasta opettajasta, joka on seurakunta.
- Kunpa moni teologi saisi olla tässä
opetuksessa. Ja kunpa moni kokisi sen,
mistä eräs yliopistoteologi muistutti pastoriystäväänsä, Tukholman Santa Klara
-seurakunnan entistä kirkkoherraa CarlErik Sahlbergiä: Sinä sait nähdä sen! Sait
olla mukana kaikkein arvokkaimmassa.
Näit, että moni sai uskon ja avun rikkimenneeseen elämäänsä. Ihmiset ja seurakunta ikäänkuin heräsivät eloon, ja toteuttavat nyt osaltaan suurinta tehtävää.
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JOHANN GERHARDIN UNIOKÄSITYS
Forenssinen vanhurskauttaminen ja pyhitys osallisuudessa Kristukseen
Martti Vaahtoranta

O

n sanottu, että Johann Arndt
(1555-1621), jonka Postilla on
Suomessakin kulunut lukijoiden
käsissä, oli ”pietisti ennen pietismiä”. Oliko? Ainakin hän oli se sielunhoitaja, joka
auttoi Johann Gerhardin (1582-1637)
nuoruusiän depressiosta Jumalan armon
valoon ja lämpöön.
Saman Gehardin on sanottu olleen
luterilaisen puhdasoppisuuden portaalihahmo. Hän oli suorastaan sen merkittävin edustaja ja yksi kristillisen teologianhistorian suurista nimistä.
Gerhardia on sanottu myös ”lohduttajaksi”. Se ei myöskään kuvaa vain hänen
laajaa saarna- ja hartauskirjallisuuttaan,
josta hänet Suomessa parhaiten tunnetaan. Onhan hänen nuoruudenteoksensa
Meditationes sacrae viime vuosisadan lopulla jälleen julkaistu suomeksi, nyt nimellä ”Uskon pyhä salaisuus.”
Lohdullisuus on silti osa myös Gerhardin systemaattisteologisten ja eksegeettisten teosten kudosta. Puhdas oppi, jota hän
puolusti niin kristikunnan ”oikeistoa” kuin
sen ”vasemmistoakin” vastaan sen ulkopuolisia haastajia unohtamatta, on kauttaaltaan lohdutuksen teologiaa. Niinpä
myös se, että Gerhard opetti ankaran forenssista vanhurskauttamista (Kristuksen
vanhurskaus luetaan syntisen hyväksi), ei
tehnyt hänen vanhurskauttamisopistaan
kuivaa sovitusopillista matematiikkaa.
Jumalan ja ihmisen kohtaamisessa
Gerhard ei opettanut syntisen vanhurskauttamista ”in foro coeli” eli ”taivaallisesKulmakivi 4/2017

sa oikeusistuimessa” kaukana siitä todellisuudesta, jossa syyllinen ihminen elää.
Vanhurskauttaminen tapahtuu Gerhardin
teologian edellytysten puitteissa Jumalan ja ihmisen todellisessa kohtaamisessa
siellä, missä taivaaseen astunut Kristus on
Jumalihmisenä armonvälineissään ja kirkossaan läsnä kohdaten syntisen kasvoista
kasvoihin tavalla, joka on yhtäältä selittämätön, toisaalta äärimmäisen vaikuttavaa
todellisuutta.
Syntisen vanhurskauttamisen perusta
on silti yksin siinä koko ihmiskuntaa ja
kaikkia ihmisiä koskevassa sovituksessa,
jonka Jeesus Kristus Jumalana ja ihmisenä toimitti pyhällä syntymisellään, elämänsä vaelluksella ja ristin uhrilla. Sen
soveltaminen yksittäiseen syntiseen, sen
lukeminen tämän hyväksi, kuuluu kuitenkin yhteen Kristuksen ja Hänen ansionsa ”päälle pukemisen” kanssa. Ja vaikka
mikään inhimillinen kokemus ei voi olla
syntisen vanhurskauttamisen syy, vaan aina sen seuraus, se voi silti juuri Kristuksen
ja syntisen hengellisessä, salatussa yhdistymisessä (unio spiritualis, unio mystica)
olla myös kokonaisvaltaisella, joskin selittämättömällä tavalla koettava tapahtuma.

Jumalan teko
Gerhardin käsitys vanhurskauttamisesta
ei määritykään rajaamalla Jumalan ja ihmisen välinen onttinen, olemista koskeva
suhde, sen ulkopuolelle. Jumalattoman
vanhurskauttaminen ei rajaudu vain ju8

ridisesti määriteltävään tai ajatukselliseen
todellisuuteen, vaan se koskee ihmistä tämän koko olemisessa. Se ei toteudu ihmisen ominaisuuksien muuttumisena, mutta
silti se on Jumalan koko ihmistä koskeva
kokonaisvaltainen teko.
Niinpä Gerhardin teologiassa vanhurskauttamista kuvaa Raamatun puhe ”Kristuksessa olemisesta” ja ”Kristuksen päälle
pukemisesta”. ”Pukija” ei kuitenkaan ole
ihminen, vaan Jumala.

yhteen läsnäoleva Jeesus Kristus. Hän on
sekä vanhurskauttamisen että pyhityksen
lähde ja toteuttaja, kahdella eri tavalla,
mutta aina läsnäolevana Jumalihmisenä
eikä vain kaukaa vaikuttavana voimana
tai Pyhänä Henkenä, joka toimisi irrallaan
ihmiseksi tulleesta Jumalan Pojasta ja armonvälineistä, joihin Hän sitoutuu. Kristuksessa Jumala kääntää armokasvonsa
syntiselle, eikä jostakin kaukaa vaan aivan
läheltä. Hän vanhurskauttaa jumalattoman, mutta alkaa Henkensä työnä myös
muuttaa syntistä. Restauratio imaginis divinae, Jumalan kuvan uudistuminen, on
sekä vanhurskauttamista että kilvoitusta
uudessa elämässä, ja oikea oppi kuuluu aina yhteen pyhän elämän kanssa.

Läsnäoleva Kristus
Vanhurskauttamisen seurausta, ihmisen
alkavaa reaalista uudistumista, sen sijaan
kuvaa puhe ”Kristuksen asumisesta” uskovassa. Hän, joka peittää syntisen Isän
vihalta käärien tämän oman ihmisyytensä puhtaaseen vaatteeseen niin, ettei Isä
näe syntisessä mitään muuta kuin oman
Poikansa ja Hänen täytetyn työnsä, Hän
myös asettuu yhdessä koko Pyhän Kolminaisuuden kanssa asumaan kristityssä
alkaen puhdistaa sisältäpäin sitä, minkä
vanhurskauttaminen ulospäin kätkee.
Vanhurskauttaminen siis toteutuu syntisen autuaassa yhdistymisessä Kristuksen
kanssa Pyhässä Hengessä ja pyhittyminen
Kristuksen ja koko Pyhän Kolminaisuuden asumisessa vanhurskautetun sydämessä. Aika-avaruudellisessa mielessä on
tosin vaikea ontologisesti erottaa toisistaan Jumalan kaikkialla olemista, Kristuksen pelastavaa läsnäoloa ja Hänen asumistaan uskovassa. Ero ”Kristuksessa olemisen” ja ”Jumalan ihmisessä asumisen”
välillä on kuitenkin vanhurskauttamisen
ja pyhityksen dialektista dynamiikkaa ajatellen mielekäs, niin kuin on mielekästä
tehdä Gerhardin tavoin ero ”uudestisyntymisen” ja ”uudistumisen”, ”uskon” ja
”pyhityksen”, union ja inhabitation välillä.
Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta ne sitoo

TT Martti Vaahtoranta

Kuva: Pasi Leino

STI on julkaissut tohtori Martti
Vaahtorannan väitöskirjan (1998)
suomennoksen JUMALAN KUVAN
UUDISTUMINEN - Jumalan ja ihmisen
yhdistyminen, sen edellytykset ja
implikaatiot Johann Gerhardin teologiassa.
Kirjaa voi tilata STI:stä, 24€+postikulut
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Vaikea pala historiaa: Lutherin
tulikivenkatkuiset kirjoitukset
juutalaisista
Teksti: Topias Tanskanen TK (Åbo Akademi), fil.yo. (Helsingin yliopisto)

K

Kuva: Martti Pyykönen
eskiviikkona 6.9. vietettiin Suomen teologisessa instituutissa
syyskauden avajaisia. Paikalle
oli saapunut iso joukko sekä
vanhoja tuttuja että myös uusia opiskelijoita. Avajaisluennon piti Åbo Akademin
judaistiikan yliopistonlehtori Pekka Lindqvist aiheesta Luther ja juutalaiset. Mitä
meidän tulisi ajatella hänen kirjoituksistaan, jotka täyttävät kaikki vihapuheen
tuntomerkit tänä päivänä? Lindqvistin
mukaan on tärkeää ymmärtää Lutheria
erityisesti hänen historiallisesta kontekstistaan käsin.

kaappaamista. Huhun mukaan juutalaisten uskottiin kaappaavan kristittyjen lapsia murhatakseen heidät ja saadakseen
verta pääsiäisleivän tekemiseen. Kun nämä huhupuheet saivat tuulta alleen, niin
juutalaisia kohdeltiin hirveällä tavalla, ja
joidenkin kaupunkien koko juutalaisyhteisö tuhottiin.

Nuoren Lutherin odotukset
Yleisessä tiedossa on, että Luther kirjoitti
juutalaisia vastaan erityisesti pamflettinsa
Juutalaisista ja heidän valheistaan (1543).
Luther oli kuitenkin jo kaksikymmentä
vuotta aikaisemmin kirjoittanut juutalaisia koskevia kirjoituksia, joissa sävy on
toisenlainen. Näitä ovat Marian ylistyslaulun selitys (Magnificat, 1521) ja kirjoitus Että Jeesus Kristus oli syntyperäinen
juutalainen (1523). Näissä teksteissä Luther painottaa, kuinka kristittyjen tulisi
kohdella juutalaisia erityisen ystävällisesti. Katolisen kirkon vuoksi Lutherkaan ei
haluaisi kääntyä kristityksi, mikäli hän
olisi juutalainen, niin hirveästi kristityt
ovat heitä kohdelleet. Luther muistuttaa,
että Jeesus ja apostolit olivat juutalaisia,
eikä pakanalla siksikään ole mitään nokan
koputtamista juutalaisia kohtaan.
Näissä nuoren Lutherin kirjoituksissa
paistaa toivo, että juutalaiset kääntyisivät
kristityiksi. Taustalla Lindqvistin mukaan
on Lutherin Vanhan testamentin teologia
ja hermeneutiikka. Kun Kristus on her-

Keskiajan Eurooppa ja juutalaiset
Keskiajan Euroopassa oli Lindqvistin mukaan varsin vakiintunut yleinen kuva juutalaisista, joka ei ollut kovinkaan mairitteleva. Juutalaisia pidettiin Paholaisen liittolaisina. Tämä näkyy erityisesti sen ajan
vulgaarissa kuvataiteessa. Kansanuskossa
eli erityisesti kolme majesteettirikosta,
joista syytettiin tuota epäilyksiä herättävää erilaista kansaa, juutalaisia.
Ensinnäkin 1300-luvun mustasta surmasta syytettiin juutalaisia. Heidän epäiltiin myrkyttäneen juomavesilähteitä ja
näin saaneen aikaan koko epidemian.
Toiseksi juutalaisten arveltiin varastavan
ehtoollisleipää tekeytymällä ehtoollisvieraiksi ja kiduttavan Kristusta kotonansa
pistelemällä leipää veitsellä ja naskalilla.
Kolmas ja ehkä sitkein huhu koski lasten
Kulmakivi 4/2017

10

meneuttinen avain Vanhan testamentin
ymmärtämiseen, ja koko VT ajaa Kristusta, niin on selvää, että kun juutalaisia
kohdellaan ystävällisesti ja heille julistetaan evankeliumia, niin he kääntyvät kristityiksi. Onhan evankeliumikin nyt vapautettu paavillisesta ikeestä! Kirjassaan
Jeesuksen juutalaisuudesta Luther myös
ensimmäisen kerran soveltaa kahden regimentin oppia käytäntöön. Lutherin mukaan uskonasioissa ketään ei saa pakottaa,
vaan usko on evankeliumin työtä. Pakkovallalla ei tule ketään käännyttää, juutalaisiakaan. Samaan aikaan löytyi jo toivepilkahduksia, kun yksittäisiä juutalaisia oli
kääntynyt kristityksi.

rotaan tehneen ihmetekoja taikavoimin ja
saastuneen Juudas Iskariotin spermasta.
Myöhemmissä kirjoituksissaan Luther
näyttää siis toisaalta pettyneen siihen, että
juutalaiset eivät olleet sittenkään kääntyneet, ja toisaalta kimpaantuneen siihen,
miten Jeesusta juutalaisten keskuudessa
pilkattiin. Viimeisten vuosien kirjoituksissaan juutalaisia kohtaan Luther astui
selvästi kahden regimentin oppinsa ulkopuolelle, mutta hänen teologiansa ei sinällään muuttunut. Hän oli antijudaisti siinä
merkityksessä, että juutalaisten tuli ottaa
vastaan evankeliumi, mutta antisemitisti
hän ei ollut. Syyt juutalaisvastaisiin kirjoituksiin olivat uskonnollisia, eivät rotuun
perustuvia. Voimme yrittää ymmärtää
Lutheria hänen historiallisessa kontekstissaan ja samalla sanoutua irti hänen myöhäisajan teksteistään.

Luther kimpaantui
Luther kuitenkin pettyi odotuksissaan.
Hän näki, että juutalaiset olivat uppiniskaisia hylätessään selkeän evankeliumin
ja pitäytyessään siitä huolimatta Vanhaan
testamenttiin. Yhden syyn tälle hän näki
rabbiinisessa eksegeesissä, joka hänen
mielestään oli pakokeino olla näkemättä
selvää totuutta Jeesuksesta. Vuonna 1525
tai 1526 Luther kävi kotonaan väittelyn
juutalaisten kanssa. Hän loukkaantui, kun
juutalaiset puhuivat ”hirtetystä miehestä”
ja kieltäytyivät käyttämästä Jeesuksesta
hänen nimeään. Lisäksi hän oli tuohtunut siitä, etteivät nämä juutalaiset ottaneet
vastaan sanomaa Kristuksesta.
Tämän lisäksi hän sai käsiinsä otteita juutalaisesta niin kutsutusta Jeesuksen syntytarina -folklorekirjallisuudesta
(Toledot Jeshu), jonka tarkoituksena oli
kertoa halventavaan sävyyn Jeesuksesta
ja Mariasta ja synnyttää vihamielisyyttä ja inhoa kristinuskoa kohtaan. Näissä
teksteissä Jeesus kuvataan äpärälapsena,
joka on syntynyt hänen äitinsä Miriamin
ollessa epäpuhtaassa tilassa, ja hänen ker-

STI:n tulevassa Iustitia-numerossa
julkaistaan aiheeseen liittyvä professori
Antti Laaton kirjoittama artikkeli ”Martti
Luther ja Toledot Jeshu -traditio”. Lisäksi
rovasti Jarmo Juntumaa valmistelee
aiheesta väitöskirjaa Åbo Akademissa. Lisää
aiheesta voi lukea myös Juutalainen Jeesus
-kirjan artikkeleista (Åbo Akademi 2010).
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PÄÄN TIETOA JA SIELUN RAVINTOA
STI:n jäsenjärjestöjen johtajat kirjoittavat vuorollaan tälle palstalle.
Aloitamme uudelleen!

Ruotsinkielinen Evankeliumiyhdistys (SLEF) on jälleen aloittanut ruotsinkielisten
jumalanpalvelusten järjestämisen Helsingissä.
SLEF:in Helsingissä järjestämien jumalanpalvelusten perinne alkoi jo
1800-luvun lopussa, jolloin Fredrikinkadun rukoushuoneessa – vuodesta 1930
Luther-kirkossa – alettiin järjestää niin ruotsin- kuin suomenkielisiä jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia. Vuodesta 1905 samoin tehtiin Oulunkylässä ja vuodesta 1906 myös Kalliossa. Jumalanpalvelukset Luther-kirkossa
jatkuivat 1980-luvun puoliväliin saakka, jolloin kiinteistö myytiin pois. Parina
vuotena 1990-luvun alussa SLEF järjesti omia jumalanpalveluksia Länsi-Pasilan
kappelissa, mutta sitten seurasi pitkä tauko. Vuonna 2016 suomenkielinen SLEY
otti Luther-kirkon uudelleen jumalanpalveluskäyttöön ja SLEF:in vuosijuhlien
yhteydessä samana vuonna siellä pidettiin ruotsinkielinen messu.
Jumalanpalvelusperinne SLEF:in piirissä ei rajoitu vain Helsinkiin. Kun maakunnallisia evankeliumijuhlia alettiin järjestää ympäri maata 1870-luvun lopussa, kuului jumalanpalvelus luonnollisena osana juhlien ohjelmaan. Papisto vastasi aina näiden jumalanpalvelusten toimittamisesta kulloinkin voimassa olevan
kirkkokäsikirjan mukaan.
Nyt me siis aloitamme uudelleen Helsingissä. Syyskuun 10. päivänä 2017
pidettiin ensimmäinen ehtoollisjumalanpalvelus Pyhän Sydämen kappelissa
Kalliossa. Messuja järjestetään joka toinen sunnuntai klo 15. Saarnan aikana
lapsille järjestetään pyhäkoulu ja näin toivomme myös lapsiperheiden tuntevan
itsensä tervetulleiksi jumalanpalveluksiin. Myös musiikki ja laulu rikastuttavat
jumalanpalveluksia ajoittain.
Me uskomme nimittäin, että sunnuntain jumalanpalvelus on yhä tärkeä.
Valitettavasti monet ihmiset ovat kadottaneet tämän hyvän ja siunauksellisen
tavan. Kaksikymmenvuotiskaudella 1995-2015 jumalanpalveluksiin osallistuminen väheni enemmän kuin koskaan aikaisemmin maamme historiassa,
kahdeksasta miljoonasta 5,8 miljoonaan kävijään vuotta kohti, eli noin yhden
neljänneksen. Sunnuntain pääjumalanpalvelus on menettänyt eniten kävijöitä.
SLEF haluaa toimia vastavoimana tälle trendille ja tarjota pääkaupunkiseudun
ihmisille mahdollisuuden viettää jumalanpalvelusta ruotsiksi.
Aloitamme uudelleen! Jos sinä olet kadottanut tavan viettää jumalanpalvelusta sunnuntaisin, haluan rohkaista myös sinua aloittamaan uudelleen!
Albert Häggblom
kotimaantyönjohtaja, SLEF
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OPISKELIJAN SUUSTA
Minusta tulee isona...asiantuntija?
Isona minusta tulee poliisi tai eläinlääkäri.
Ei - minusta tuleekin kuuluisa näyttelijä, jota ei paljoa Suomen
kamaralla enää nähdä. Luulen, että minusta tulee oikeastaan
kuitenkin lakimies, sillä mikä olisikaan kiehtovampaa kuin
puolustaa oikeuden tapahtumista. Tai ehkä yliopisto-opiskelu ei olekaan se “mun
juttu”.
Jotenkin sitä lapsena ajatteli olevansa suoraviivaisesti matkalla johonkin tiettyyn
määränpäähän, joka piti vain itse keksiä; valitsee vain ammatin - ja tadaa! Siinä sitä
sitten ollaan loppuelämä. Tavallaan olisi kovin helpottavaa, jos näin olisi: valitsen
ammatin, opiskelen sitä varten ja teen sitä hypoteettisesti loppuelämäni. Helpottava, mutta samalla hieman pelottava ajatus. Pitäisikö oikeasti tietää jo nyt, mitä teen
seuraavat vuosikymmenet?
Elämme ajassa, jolloin tiettyihin ammatteihin opiskelu kestää vuosikausia, ja joskus
opiskelupaikan saaminen voi kestää lähes yhtä pitkään kuin tutkinnon ihanteellinen
suoritusaika. Ylipäätään käsite ‘ammatti’ on minusta hämärtynyt hämärtymistään.
Luonnollisesti edelleen on olemassa selkeitä ammatteja, jotka ovat tuttuja kaikille,
kuten vaikkapa lääkäri ja opettaja, mutta yhä enenevä määrä yliopisto-opiskelijoista
valmistuu omalta alaltaan asiantuntijaksi, eli ei enää suoraan tiettyyn ammattiin.
Kun minä valmistun teologisesta tiedekunnasta, valmistun asiantuntijaksi. Se on
hirveän pelottava sana. Minun tulisi ilmeisesti hallita mitä erilaisimpia käsitteitä,
taitoja ja ajattelua, eli olla alani asiantuntija. Mitä se edes tarkoittaa? Olen aina ollut
kummajainen kanssateologien parissa, sillä sen lisäksi, että edustan tiedekunnassa
pientä tunnustuksellista luterilaista vähemmistöä, olen lisäksi naisteologi, jota on
aina kiinnostanut dogmatiikkaa ja kreikkaa enemmän yhteiskunnalliset kysymykset.
Olen joutunut selittelemään valintojani koko opiskeluajan, mutta olen lakannut pyytelemästä niitä anteeksi mitä pitempään olen opiskellut. Viimeiset pari vuotta olen
ahkeroinut sosiaalityön opintojen parissa, joiden kautta minulle avautuu ammatti
hyvin erilaiseen maailmaan.
Siinä sitä on poikkitieteellisyyttä kerrakseen.
Näin valmistumisen lähestyessä (toivottavasti) ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa
en voi huokaista kuin vain hetken, sillä opintoni sosiaalityön parissa jatkuvat vielä
valmistumisen jälkeenkin. Sen lisäksi, että valmistun jonkinlaiseksi asiantuntijaksi,
saan vielä myöhemmin ammattikelpoisuuden kaupan päälle. Se on erittäin turvallinen ajatus. Mutta tiedänkö siltikään, mitä teen loppuelämäni tai minne tieni johtaa? Vain yksin Herra tietää - ammatti, koulutus tai kelpoisuus ei tuo onnea, autuutta tai pelastusvarmuutta, mutta auttaa minua päivittäisissä kutsumuksissani. Sitäkö
se asiantuntijuus oikeasti onkin?
Emmi, TK
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Jari Rankisen matkat:

Tilaa Sanansaattaja

Pe 15.9. Sisälle Sanaan -kurssi Suomen Raamattuopistolla, Kauniainen
Su 17.9. klo 15 Messu Vaasan Luther-talossa
La 30.9. ja su 1.10. Raamatun vaikeita kohtia tapahtuma Pälkäneen seurakunnassa
Su 8.10. klo 11 Messu Karkun evankelisella
opistolla, Sastamala
Su 15.10. klo 11 Messu Suomen Raamattu opistolla, Kauniainen
Pe 20.10. ja la 21.10. Syventäen Raamattua kurssi Helsingin Raamattukoulussa
Pe 27.10. klo 18 Helsingin kertsi Lutherkirkossa
La 28.10. ja su 29.10. Raamatun vaikeita kohtia -tapahtuma Kankaanpään seurakunnassa
Ke 1.11. klo 18.30 Helsingin Evankelisten
opiskelijoiden ilta Luther-kirkossa
Su 5.11. klo 11 Messu ja raamattuopetus
Hämeenlinnan Luther-talossa

Nyt tutustumishintaan!

80 € / 12 kk
40 € / 6 kk
23 € / 3 kk

EVANKEL

Nuorisolle
opetettava on
Raamattua
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”Sanansaattaja
on kantaaottava ja
elämänmakuinen
hengellinen lehti.
Tule mukaan
uudistukseemme!”
VILLE AUVINEN
Sanansaattajan
päätoimittaja
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Hintaan sisältyy
näköislehden
lukuoikeus verkossa.
Pelkkä
digitilaus:

–20%

www.sley.fi/kauppa
tai 040 700 7707

Koko Pyhä Raamattu vuodelta 1642

Niincuin Khristus teille on andeksi andanut, niin myös tekin tehkät. Mutta ennen
caickia pukecat päällenne rackaus, joca on täydellisyden side. Ja Jumalan rauha hallitcon teidän sydämisän, johonga te cudsutut oletta yhten ruumisen. Ja olcat kiitolliset.

Biblia vuodelta 1776

Niinkuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät. Mutta ylitse näiden kaikkein pukekaat päällenne rakkaus, joka on täydellisyyden side. Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette yhteen
ruumiisen, ja olkaat kiitolliset.

Kirkkoraamattu vuodelta 1992

Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne
Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa
myös kiitollisia.
							Kol 3:13-15
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STI:n LUENTOJA VOI SEURATA LIVELÄHETYKSINÄ YOUTUBESSA tai
videoarkistostamme (www.sti.fi)
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sihteeri Kirsi Kuru
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Ylistä Herraa, minun sieluni!
Herra, minun Jumalani,
miten suuri ja mahtava sinä olet!
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