Mihin Suomen teologista instituuttia tarvitaan?
STI:n tarve juuri nyt
Historiansa aikana STI on auttanut lukuisia
nyt työelämässä olevia teologeja päätymään
raamatulliseen näkemykseen teologisista
kysymyksistä. Jotta voisimme ymmärtää,
miksi STI:n merkitys juuri nyt on ehkä aiempaakin suurempi, meidän on tunnettava
kirkkomme tämänhetkinen tilanne. Terävän analyysin siitä antaa Kirkko & kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola
pääkirjoituksessaan (22.3.):
”Jälleen yksinkertaistaen: kirkossa on
kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa näkemystä. Toisella puolella pidetään tiukasti
kiinni Raamatussa ilmaistusta ’väärentämättömästä Jumalan sanasta’ ja muuttumattomasta kirkon uskosta ja opista. Toisella puolella nähdään sekä Raamattu että
kirkon oppi oman aikansa historiaan sidottujen ihmisten ilmauksena siitä, mitä
he ovat ymmärtäneet Jumalasta ja ihmisen
suhteesta häneen. Karkeasti sanoen arkkipiispan vaalissa käytiin kamppailu näiden
kahden näkemyksen välillä. Jälkimmäinen
voitti niukasti. Tulevassa Helsingin piispanvaalissa vastaavaa vastakkainasettelua
ei nähdä. Kirkollisesti Helsinki on Suomessa kaikkein vähiten jyrkällä ’raamattuvyöhykkeellä’, eikä sen edustajilla olisi
täällä mitään mahdollisuuksia tulla valituksi. Kaikki ehdokkaat edustavat edellä
kuvatuista jälkimmäistä uskon tulkintatapaa kukin omalla vivahteellaan.”
Viimeinen rivi Simolan tekstissä on paljastava. Klassista kristillistä näkemystä –
sitä, että olisi pidettävä tiukasti kiinni Raamatussa ilmaistusta väärentämättömästä
Jumalan sanasta ja muuttumattomasta
kirkon uskosta ja opista – ei edusta enää
kukaan tulevassa Helsingin piispanvaalis-
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ve on tänään todennäköisesti suurempi
kuin koskaan aikaisemmin sen olemassaolon aikana. STI:n tehtävä on aina ollut
tukea teologian opiskelijoita. Vuodet, jotka
teologian opiskelija viettää kokotoimisesti opiskellen, ovat hänen loppuelämänsä
kannalta ratkaisevia.
Teologiaa ei voi opiskella ulkokohtaisesti, ottamatta jatkuvasti itse kantaa teologisiin kysymyksiin. Teologian opiskelijan oma vakaumus muodostuu ja kristallisoituu opintojen aikana. Jokaisen teologian
opiskelijan vakaumus ja näkemykset teologisista kysymyksistä muuttuvat opintojen aikana, useimmilla merkittävästi. Juuri
tässä on STI:n olemassaolon mittaamaton
arvo. STI:ssa annettavan opetuksen, siellä
käytävien keskustelujen ja tarjolla olevan
kirjallisuuden avulla opiskelijalla on hyvä
mahdollisuus päätyä klassisen kristillisen uskon mukaiseen vakaumukseen Raamatusta, Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä
Hengestä, pelastuksesta, Jumalan tahdon
mukaisesta elämästä ja lukemattomista
muista uskonelämän kannalta oleellisista
kysymyksistä. Sillä, millaiseen näkemykseen teologi näistä kysymyksistä lopulta
päätyy, on ratkaiseva merkitys hänen saarnoihinsa, opetukseensa ja muuhun työhönsä. Se taas vaikuttaa monien muiden
ihmisten elämään.
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STI tarvitsee sinun tukeasi

sa. Miksi? Koska kaikki piispaehdokkaat
ovat omaksuneet teologian, joka ei sitoudu
koko Raamattuun eikä kaikkien kohdalla
edes koko uskontunnustukseen. Tämä on
paljastunut heidän haastatteluissaan. Mitä
olisi tapahtunut, jos nämä piispaehdokkaat olisivat saaneet sellaisen teologisen
koulutuksen, joka olisi sitouttanut heidät
pitämään Raamattua Jumalan luotettavana
sanana? Siihen emme enää saa vastausta,
mutta STI:n avulla voimme varmistaa, että
ainakin jotkut tulevaisuuden teologit pitävät vielä kiinni Raamatussa ilmaistusta
”väärentämättömästä Jumalan sanasta” ja
muuttumattomasta kirkon uskosta ja opista.

STI:ssa tarvitaan juuri nyt sinun tukeasi.
Talous on tiukilla. Jos kannatus ei lähikuukausina nouse, työtä joudutaan ehkä
leikkaamaan. Jos voit antaa STI:n työlle ylimääräistä tukea juuri nyt, se olisi tervetullutta.
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Suomen teologisen instituutin
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina
25.5.2010 klo 16 STI:ssä
Käsiteltävänä on vuoden 2009
toimintakertomus tilinpäätöksineen.
Päätösvalta on jäsenjärjestöjen edustajilla,
mutta myös kaikki tukijäsenet ovat tervetulleita.
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