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Uskonpuhdistuksen merkki-
vuoden kunniaksi päätin haas-
tatella uskonpuhdistaja Martti 
Lutheria Arkki-lehteen. OPKOn 
vuositeema on ”Sinunkokoinen 

elämä”. Siksi kysyin Raamatun 
tohtorilta, mitä mieltä hän on kut-

sumuksesta. Vastaus oli yllättävä.

Lutherin mukaan uskovan koululaisen, 
opiskelijan tai aikuisen ”ei tule elää oikein ja tehdä hyvää, kos-
ka hän elää oikein ja tekee hyvää”. Mitä ihmettä uskonpuhdistaja 
tarkoitti? Hänen mukaansa elämämme ei ole Jumalan mieleen 
siksi, että se olisi poikkeuksellisen pyhää tai laadukasta, vaan 
koska olemme armahdettuja.

”Teot eivät ole otollisia itsensä tähden, vaan uskon tähden.” 
Haastattelussa kävi ilmi, että uskon ja armon tulee olla kaiken 
sen etumerkkinä, mitä ihminen on ja tekee. Mutta herra us-
konpuhdistaja, miten tämä liittyy kutsumukseen?

”Pidä ennen kaikkea huolta siitä, että sinä uskot Kristuk-
seen ja olet kastettu. Sen jälkeen sinun tulee katsoa virkaasi ja 
kutsumustasi”, Luther totesi.

Hän tähdensi, että vasta kun omatunto on vapaa laista pelas-
tuksen tienä, ihminen voi kysyä tosissaan oman kutsumuksen-
sa perään. Luther ei sijoita kutsumuksia ranking-listalle.

”Ihmisen ei tulisi etsiä itselleen erityisen ’pyhiä’ tekoja tai 
palvelustehtäviä”, hän sanoo.

Jokaisen tulisi kukkia siellä, minne on istutettu. Lutherin 
mukaan likainen ja epämiellyttäväkin työ, kuten lannan luomi-
nen, läksyjen tekeminen, huoneen siivoaminen tai vaippojen 
vaihtaminen, on puhdasta ja pyhää työtä, jos se tehdään puh-
taasta sydämestä. Lutherin mukaan tämä kaikki on kutsumuk-
sen hoitamista ja siksi mitä upeinta jumalanpalvelusta.

Kiitos haastattelusta ja hyvää reformaation merkkivuotta, 
herra Luther!

OPKO on kasvatusjärjestö. Toiminnassamme koululainen ja 
opiskelija saa etsiä itseään, omia lahjojaan ja elämänsä suuntaa. 
Tärkein tehtävämme on kuitenkin ehdottomasti ehdottoman 
armon julistaminen ja siitä eläminen. Yksin uskosta, yksin ar-

mosta, yksin Kristuksen tähden me kelpaamme. Elämässä ei ole 
arvokasta niinkään se, että teet huomiota herättäviä asioita. Se 
on arvokasta, että teet tavallisia asioita tietoisena niiden suun-
nattomasta arvosta Luojamme silmissä.

Siunausta sinulle oman kutsumuksesi toteuttamiseen!

Jussi Miettinen
pääsihteeri

LUTHER,LUTHER,
KUTSUMUS JA OPKO

• OPKO järjestää toimintaa 7–14-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Leireillä ja illoissa opimme Raamattua ja 
vietämme mukavaa aikaa yhdessä: opko.fi/koululaiset

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 10 
paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä: opko.fi/opiskelijat

• Veritas Forum -apologiatyötä teemme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

• OPKOlla on 26 työntekijää,
joista suurin osa on osa-aikaisia.

• OPKO omistaa leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän Vihdin Ojakkalassa: enaseppa.fi

Mitä OPKO tekee? 

Löydät meidät myös somesta
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- PATENTTIRATKAISUJA 
KELLARISSA

SAKARI ARVELA

1018SIVU 13

Disciple-konferenssin 
tunnekanavan oppeja:

”Hyvä vinkki on se, 
että antaa tunteen 

tulla ja pyrkii tunnis-
tamaan ja sanoitta-

maan sen.”

V i ttn esbö rd
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N eljä maasai-soturia ihailee auringon-
nousua keihäät ja kilvet käsissään. 
Tansanialainen maalaus on kiinnitetty 

kolmen neliön ikkunattoman huoneen seinälle 
Vantaan Asolassa.

Pingispöydän ja puutyöverstaan välissä sijait-
seva koppi on ollut muutaman viikon eurooppa-
patenttiasiamies Sakari Arvelan, 37, työhuone. 
Diplomi-insinöörin värikäs työura sai vuoden-
vaihteen jälkeen reippaan käänteen, kun Arvela 
päätti ryhtyä yrittäjäksi. Hän laatii asiakkaille 
patenttihakemuksia mikroelektroniikasta pa-
perikoneisiin.

‒ Olen patenttikonsultti ‒ tekniikan genera-
listi ja patentoinnin spesialisti.

Kansankielellä määritelmä tarkoittaa, että 
tekniikan alalla hänen on paneuduttava kaik-
keen mahdolliseen ja vähän mahdottomaankin, 
mutta ei ihan pohjamutia myöten. Patentoinnin 
kiemurat sen sijaan on osattava tarkasti.

Vastoinkäymiset ovat sitä varten, että 
ihminen voisi pysähtyä peilin eteen 
kysymään, missä olen ja mitä kriisi 

haluaa kertoa.

KELLARISSA

Patenttiratkaisuja

Pyykkäri esirukoilee
Maasai-sotureita esittävä maalaus on matka-
muisto Tansaniasta. Arvela kävi siellä hiljattain 
tapaamassa lähetyslentäjäystäväänsä. Yhden 
tuliaiskuvan hän kiinnitti pyykkihuoneen sei-
nälle. Sukkia kuivumaan ripustellessa savanni-
maisema kutsuu rukoilemaan maan puolesta. 
Seitsemän hengen perhe saa aikaiseksi paljon 
pestävää. Se on hyvä, sillä Afrikassa tarpeet ovat 
suuret.

‒ Tansaniassa moni elättää perhettään nel-
jällä eurolla päivässä. Suomessa ison toimiston 
patenttiasiamies voi laskuttaa 250 euroa tunnin 
työstä. Maailmassa on hirvittäviä kontrasteja, 
Sakari Arvela sanoo.

Kiinnostus lähetystyöhön on lapsuudenkodin 
peruja. Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofes-
sorina työskennellyt isä Hannu Arvela ja kiel-
tenopettajaäiti Riitta-Liisa Arvela kuuluvat 
1970-luvun opkolaisiin. Heistä melkein kaikki 

Diplomi-insinööri Sakari Arvela on tuore yrittäjä, 
joka auttaa asiakkaitaan hakemaan keksinnöilleen 
patentteja. Kolmen lapsen isän urapolku on sisältänyt 
myös jäähdytettyjä aivoja, kryptografiaa ja keskuste-
luja Jeesuksesta iranilaisten kanssa. Oman palvelupai-
kan etsiminen työelämässä ja seurakunnassa jatkuu.
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ovat edelleen lähetystyön uskollisia 
ystäviä ja kannattajia.

Isästään Sakari otti mallia myös sil-
loin, kun lapsena piti kertoa, mikä hä-
nestä tulee isona. Ekan luokan ainekir-
joitukseen hän kirjoitti: ”Minusta tulee 
säteilyturvakeskuksen ihminen.”

Diplomityö kylmälaboratoriossa
Lukion jälkeen opiskelualan valinta oli 
helppoa. Luonnontieteitä, ilman muuta. 
Ja pääaineeksi fysiikka.

‒ Kiinnostus alaan oli etunenässä. En 
miettinyt, mihin ammattiin valmistuisin.

Arvela teki diplomityönsä kylmäla-
boratorion aivotutkimusyksikössä ai-
heenaan magneettikuvauksen hyödyn-
täminen aivotutkimuksessa. Hän päätyi 
yksikköön tutkijaksi ja homman oli tar-
koitus johtaa väitöstutkimukseen. Juuri 
kun aihe ja rahoitus olivat varmistuneet, 
kiinnostus lässähti.

‒ En kokenut mielekkääksi käyttää 
neljää tai viittä vuotta tohtorinhattuun.

Kaduttaako?
‒ Ei. Mutta jos eteen tulisi kiinnostava 

aihe, voisin vielä joskus harkita väitös-
kirjan tekoa.

Sakarin puurtaessa kotitalonsa uu-
menissa patenttihakemusten parissa 
yläkerrassa tassuttelee vaimo Elina Ar-
vela. Hän on matematiikan ja fysiikan 
opettaja, joka hoitaa kotona kahta nuo-
rinta lasta.

Sakari ja Elina tapasivat jo lukiossa. 
Naimisiin he menivät opiskeluaikana, ja 
pian syntyi ensimmäinen lapsi.

Oman alan asiantuntijaksi ja isäksi 
kasvaessa elämä oli kiireistä. Uskovien 
yhteyteen teki mieli mennä, mutta aikaa 
oli vähän. Lasten saamisen myötä yhtey-
den tarve on edelleen kasvanut.

Tehtäviä seurakunnassa
Perhe käy messussa useimmiten omassa 
kotiseurakunnassaan Rekolassa. Elina ja 

Sakari ovat seitsemän vuotta osallistu-
neet yhdessä seurakuntansa työikäisten 
raamattupiiriin. Se onnistuu, koska seu-
rakunta on järjestänyt lastenhoidon.

Sakari Arvela on myös seurakuntaneu-
voston jäsen ja kuuluu lähetyksen tuki-
ryhmään. Hän ei silti koe kotiutuneensa 
mihinkään ihan niin hyvin kuin toivoisi.

‒ Olisihan se hienoa, jos olisi selkeä 
paikka ja palvelutehtävä.

Pari vuotta hän raahautui seurakun-
nan aamurukouspiiriin joskus kaksikin 
kertaa viikossa kello kuusi.

‒ Se oli hengellisen virkistymisen ai-
kaa. Meno oli pykälää karismaattisem-
paa kuin mihin olin tottunut, mutta viih-
dyin kyllä. Piiri vaikutti sen, että nykyään 
yhä useampi ajatus kääntyy rukoukseksi.

Toiset johtakoot
Myös urapolulla on ollut vaihtelua. Ly-
hyen tutkijanpestin jälkeen Sakari Ar-
vela näki Tekniikka ja talous -lehdessä 
ilmoituksen, jolla etsittiin fyysikkoa kou-
lutettavaksi patenttiasiamieheksi. Tämä 
täsmää, Arvela ajatteli luettuaan etsityn 
henkilön kuvauksen.

‒ Se lähti sujumaan hyvin. Sain vas-
tuuta ja arvostusta ja suoritin nopeasti 
eurooppapatenttiasiamiehen vaativan 
tutkinnon.

Pian Arvela oli jo yrityksen varatoimi-
tusjohtaja ja etenemismahdollisuudet 
näyttivät hyviltä. Vastuun kasvamisen 
myötä mieleen alkoivat hiipiä myös epäi-
lykset.

‒ Työkuorman ja toisten odotusten 
keskellä mietin, onko tämä sittenkään 

sitä, mitä haluan tehdä seuraavat kym-
menet vuodet.

Arvelaa on oltu kaikkialla kiskomassa 
johtotehtäviin, armeijasta alkaen, mutta 
hän kokee, ettei niihin kannata lähteä, el-
lei voi sitoutua täysillä.

‒ Jotkut ovat ihmetelleet, miksi en 
jatkanut valmiita raiteita edessäni. Olen 
kuitenkin aina tunnistanut omat rajani. 
On ahdistusta, jonka tarkoitus on johtaa 
viisaisiin valintoihin.

Kryptografiaa opiskelemaan
Viisi vuotta sitten Arvela löysi netistä 
Keskusrikospoliisin kiinnostavan ilmoi-
tuksen. Rikostekniseen laboratorioon et-
sittiin rikosinsinööriä. Tehtäviin kuului 
muun muassa sirupassien tietoturvaan 
liittyviä tehtäviä.

Arvela sai paikan ja pääsi mukaan kan-
sainvälisiin työryhmiin luomaan yhteisiä 
standardeja eri valtioiden sirupasseille. 
Kryptografia eli salakirjoitus oli kiinnos-
tanut häntä jo pitkään, ja nyt hän pääsi 
paneutumaan siihen työkseen.

Arvela muistaa hienon hetken kan-
sainvälisiltä illallisilta, joilla samaan pöy-
tään sattui intialainen ja viisi iranilaista 
miestä. Eri uskontojen ruokailutapojen 
kautta keskustelu eteni luontevasti het-
keen, jossa Arvela sai kertoa omasta us-
kostaan.

‒ Kerroin, että Jeesus on kantanut puo-
lestamme kaikki pahat tekomme. Kun 
uskomme tämän, olemme matkalla tai-
vaaseen. Sinne pääseminen ei ole omista 
ponnisteluistamme kiinni.

Viime vuonna Arvela sai tietää, että 
hänen työnkuvansa muuttuisi. Uusi toi-
menkuva ei enää kiinnostanut.

‒ Päätin antaa patenteille vielä mah-
dollisuuden ja ryhdyin yrittäjäksi.

Arvostavaa vapautta
Lapsuudenkodin ilmapiiri on painunut 
Sakari Arvelan mieleen arvostavana ja ti-

Eri uskontojen ruokailu-
tapojen kautta keskustelu 
eteni luontevasti hetkeen, 

jossa Arvela sai kertoa 
omasta uskostaan.



Haastattelu: Danielle Miettinen
Kuvat: Ilkka Kontturi

laa antavana. Vanhemmat ovat edelleen 
paljon mukana lastensa elämässä.

‒ En täysin ymmärräkään, miten iso 
asia vanhempien apu on ollut remonteis-
sa ja lastenhoidossa.

Vaivihkaa siinä on välittynyt myös 
henkistä tukea. Sakari Arvela on aistinut 
sen, vaikka kannustusta ei kovin paljon 
ole puettu sanoiksi.

‒ Vaikka paljon muuten kaikesta kes-
kustellaankin.

Sakari Arvelan eväskorissa on ollut 
mistä jakaa omille lapsille.

‒ Halaan ja kerron heille usein, että 
heitä rakastetaan.

Lasten ja nuorten maailmassa on kova 
paine olla samanlainen kuin muut. Sakari 
ja Elina ovat yrittäneet auttaa lapsiaan 

olemaan rohkeasti oma itsensä.
‒ Olemme sanoneet, että jos etsit vaat-

teiden kautta arvostusta, se on loputon 
tie, jolle ei kannata lähteä. Sanon, että 
olet arvokas ihan itsessäsi, Jumalan luo-
mana. Se ei riipu todistuksesta eikä siitä, 
mitä kaverit sattuvat sinusta juuri sinä 
päivänä ajattelemaan.

Näkymätön perspektiivi
Pystyykö Sakari Arvela uskomaan sa-
nansa omalle kohdalleen?

‒ On helppo sanoa, että arvoni ei riipu 
tekemisistäni, mutta sen mukaan elämi-
nen on eri juttu. Uskon kuitenkin, ettei 
ulkoinen menestyminen ole arvoni mit-
tari. Suurimmat merkitykset työuralla 
olen kokenut silloin, kun olen keskustel-

lut vaikka pomoni kanssa Jeesuksesta. 
Iankaikkisuusperspektiivissä tämä voi 
olla merkittävämpää kuin se, saammeko 
liikevaihdon kasvamaan 10 prosenttia.

Ja toisaalta, tekipä hän millaista rehel-
listä työtä tahansa, se on kaikki Jumalan 
palvelemista. Aina voi myös tapahtua 
sellaista, jonka merkitystä emme näe 
vielä tässä maailmassa.

Niille, joiden koreografiat eivät ole 
menneet ihan putkeen, Arvela tarjoaa 
huojentavan huomion:

‒ Opettavaisimpia voivat olla ne asiat, 
joissa epäonnistun ja jotka eivät mene 
maaliin asti.”

Sakari Arvela on mukana Rekolan 
seurakunnan lähetyksen tukiryh-
mässä, joka järjestää tänä keväänä 
keskusteluiltoja Koivukylän kirjas-
tossa. Maaliskuun iltaan kutsutaan 
erityisesti muslimeita. Sen teema on 
Kysy kristityltä. Viimeisellä kerralla 
aiheena on Minä uskon – kristittyjen 
kertomuksia.

– Koivukylän kirjasto on maailman 
hehkein paikka kolmen pubin vieres-
sä. Tervetuloa! Sakari Arvela toivot-
taa.

Tilaisuudet pidetään 14.3. ja 6.4. 
klo 18. Lisätiedot: vantaanseurakun-
nat.fi/tapahtumat

Keskusteluiltoja 
epäilijöille
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Danielle Miettinen, Veritas Forum -koordinaattori

ELÄMÄ Uuden testamentin 
kuva seurakunnasta 
ruumiina ja uskovis-
ta ruumiin jäseninä 
on kutsuhuuto eri-
laisista koostuvaan 

porukkaan.
lainen elämästä tulee. Ehkä lukematto-
mat pienet valinnat vaikuttavat kuiten-
kin yhtä paljon, tai jopa enemmän.

Nasaretilainen teinityttö Maria oli teh-
nyt elämässään jo monta pientä valintaa, 
kun hän joutui ison valinnan eteen. Suos-
tuisiko hän Jumalan hänelle sopivaksi 
suunnittelemaan elämään, vaikka se oli 
ihmisten silmissä sopimaton?

Joosef ja Maria eivät saaneet osakseen 
otsikoita, klikkauksia eivätkä tykkäyk-
siä sanoessaan ”kyllä” maailmanhis-
torian merkityksellisimmälle projek-
tille. Toimintasuunnitelmana oli, että 
Maria synnyttäisi sinkkuna lapsen, 
joka sovittaisi joka ikisen ihmisen 
synnit kuolemalla ristillä.

Millaisia unelmia Marialla mahtoi 
olla elämästään ennen kuin enke-
li kävi kertomassa hänelle Jumalan 
unelmasta? Sitä Raamattu ei kerro, 
mutta pikkutaajaman teiniäidissä kyp-
syi jotain ihmeellistä. Sydän, joka oli 
yhtä aikaa suuri ja pieni. Tai paremmin 
sanottuna nöyrä ja rohkea.

Kumarrus salaisuudelle
Evankelista Luukkaan tallettama Marian 
kiitosvirsi, Magnificat, on äitiyteen val-
mistautuvan nuoren naisen runo. Samal-
la se on Vanhasta testamentin teksteistä 
kumpuava kumarrus salaisuuksien Ju-

H aluatko elää suuren vai pienen 
elämän? Mitä se oikein tarkoit-
taa? Yksi haluaa paljon seuraa-

jia somessa ja päästä otsikoihin. Toinen 
välttelee kohinaa ja pysyy mieluiten si-
vussa. Maria-niminen teinityttö Nasare-
tin taajamasta oli tavallinen ja tuntema-
ton, eikä ehkä muuta halunnut ollakaan. 
Kun hän sanoi Jumalalle ”kyllä”, tehtiin 
maailmanhistoriaa.

Muistatko miltä tuntui, kun sait sti-
pendin, opiskelupaikan tai pääsit hy-
vään bändiin? Siinä tuntee kasvavansa 
ainakin kymmenen senttiä. Nukkaantu-
neiden sormikkaiden tilalle tekee mieli 
ostaa nahkahanskat.

Levyn tai kirjan julkaissut alkaa pla-
rata lehtiä uudella tavalla: ”Olisiko tässä 
numerossa arvio minun teoksestani?”

Mikä riemu, jos oma hengentuote löy-
tyy isolla kuvalla ja lihavilla kehuilla! 
Olemassaolon tunne paisuu kuin possu 
joulun edellä.

Joka saa rakastettunsa polvistumaan 
kosintaan, saa opiskelupaikan Teatte-
rikorkeakoulusta tai kutsutaan tähtien 
kanssa juhliin, kokee elävänsä isoa elä-
mää.

Sopivaa ja sopimatonta
Ajattelemme usein, että suuret valinnat 
urasta ja puolisosta ratkaisevat sen, mil-

SINUNKOKOINEN



yksi ihme ja ihminen kerrallaan.
Maria uskoi, että Jumalan pelastava ja 

koko maailman uudistava armon virta 
oli vyörymässä hänen kohtunsa kautta 
maailmaan. Sinun kokoinen elämä on 
sellainen, jossa annat itsesi tämän virran 
vietäväksi. Siinä virrassa olet yhtä aikaa 
kaiken hyvän vastaanottaja ja kaiken hy-
vän kantaja toisille.

Rohkeana laumassa
Polulla omankokoiseen ja omannäköi-
seen elämään kysytään rohkeutta. Sitä 
onneksi saa Jumalalta niin paljon kuin 
tarvitaan. Rohkeutta tarvitaan erityises-
ti silloin, kun on tehtävä eri tavalla kuin 
toiset. Kun on puolustettava niitäkin 
kristillisiä opinkappaleita ja arvoja, joita 
yleensä peukutetaan vain alaspäin.

Omankokoinen ja omannäköinen elä-
mä ei onneksi ole vain vastavirtaan ui-
mista. Se on myös myötävirtaan uimis-
ta mukavassa parvessa. Joillekin juuri 
parvessa voi olla kaikkein vaikeinta. Jos 
luottamus ihmisiin on haavoittunut, on 

helpompaa olla yksin ja oppositiossa.
Uuden testamentin kuva seurakun-

nasta ruumiina ja uskovista ruumiin 
jäseninä on kutsuhuuto erilaisista koos-
tuvaan porukkaan.

Omannäköinen elämä löytyy seuraa-
malla hyviä paimenia ja elämällä täysillä 
siellä, minne juuri nyt kuulut: perhees-
sä, seurakunnassa, oppilaitoksessa, har-
rastusporukassa…

Mutta jos tärkeimmät viisauden läh-
teet ohjaavat toisin, on pyydettävä roh-
keutta olla seuraamatta suosituintakaan 
johtajaa. Jeesus vertaa seuraajiaan lam-
paisiin, ja lammas on laumaeläin. Lau-
masieluja emme kuitenkaan halua olla.

Maria otti rohkeasti omankokoisen 
askeleen. Hän otti sen sivussa julkisuu-
desta ja enemmistön kiitosta toivomat-
ta. Hänen askeleensa koitui kuitenkin 
isoksi siunaukseksi maailman jokaiselle 
ihmiselle.

Mikä on sinun askeleesi tänään kohti 
omankokoistasi elämää?

Marian kiitosvirsi 
Luukas 1:46‒54

malalle, joka ylentää ja alentaa ihmisen 
ja jopa kokonaisen kansan niin kuin hy-
väksi näkee.

Marian ylistysvirsi julistaa, että Juma-
lan käsiin annettu elämä on onnellisin, 
rikkain ja hyödyllisin elämä. Se julistaa 
myös, että isot otsikot, klikkaukset ja 
tykkäykset eivät Jumalan maailmaa mää-
rää eivätkä määrittele. Jumala katsoo ja 
näkee sydämeen. Hän etsii sieltä Marian 
sanoja: ”Minä olen Herran palvelijatar. 
Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” 
(Luuk. 1:38)

Luterilaisuudessa parasta on käsitys, 
että Jumala tahtoo olla tekemisissä ai-
noastaan harhaan menneiden ja avutto-
mien kanssa. Muunlaisia kun ei olekaan. 
Syntiin langennut ihminen ei voi raken-
taa isoa elämää, jonka suuruus olisi vir-
heettömyyttä.

Jokaisen ihmisen elämä on kuitenkin 
suuri, kun hän omistaa Kristuksen. Sa-
nassa ja sakramenteissa ihminen sukel-
taa Jumalan kuolleista herättäviin vir-
toihin, jotka mullistavat koko maailman 

Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani,

sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi,
sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja.
Hänen nimensä on pyhä,
polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa
niille, jotka häntä pelkäävät.
Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja,
hän on lyönyt hajalle ne,

joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.
Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan
ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin,
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.
Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista,
hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa
Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen,
ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.

9ARKKI 1/2017



10 OPKO

Lotta Liuska, 19, Joensuun Reijolas-
ta on monessa mukana. Omien sa-
nojensa mukaan hän on kiinnostu-

nut vähän kaikesta ja tekee kaikkea. Hän 
on löytänyt oman palvelupaikan OPKOn 
illoista. Miten Lotta on päätynyt mukaan 
seurakunnan kuvioihin ja OPKOlle? 

Lotta on ollut pienestä asti mukana 
seurakunnassa lapsuutensa kotipaikka-
kunnalla Pyhäselän seurakunnassa. Ker-
ran hän kutsui kaikki kaverinsa kotiinsa 
pyhäkouluun. 

‒ Äidillä ei ollut muita vaihtoehtoja 
kuin pitää sitä itse, kun muitakaan vetä-
jiä ei ollut, Lotta nauraa. 

Riparilla vetäjät rohkaisivat Lottaa et-
simään seurakuntayhteyden. Aluksi oli 
hankala päästä porukkaan, koska hän oli 
käynyt riparin muualla. Alkukankeuden 
jälkeen hän oli mukana lähes joka per-
jantai nuortenillassa.

‒ Olin mukana myös isosena, kerho-
nohjaajana ja kausityöntekijänä. 

Viime syksynä Lotta muutti Helsinkiin 
opiskelemaan kotitalouden opettajaksi. 
Hän kokee, että on ollut helppoa olla 
kristittynä opiskelumaailmassa ja ystä-
vien keskellä.

‒ Olen tosi sinut sen kanssa. Minua ei 
ole koskaan kiusattu siitä. Olen kokenut, 
että uskon asiat kiinnostavat ihmisiä. 
Olen aika avoin puhumaan niistä, varsin-
kin jos joku kysyy. 

Helsingissä hän etsi toisia uskovia ja 
päätyi kaverin suosituksesta OPKOn il-
taan.

‒ En olisi yksin uskaltanut tulla, mutta 
kaverin kanssa tultiin yhdessä.

OPKOlta Lotta on löytänyt oman nä-
köisen ja kokoisen palvelupaikan, jossa 
hän on viihtynyt hyvin. 

‒ Olen saanut leipoa ja tehdä ruokaa, 

ja siitä on tullut positiivista palautetta. 
Tosi mielelläni teen sitä myös jatkossa, 
kun mulle tulee kokkailusta äärettömän 
hyvä mieli. Viihdyn keittiössä älyttömän 
hyvin, Lotta hymyilee. 

Kaikki eivät välttämättä ole tunnista-
neet lahjojaan ja löytäneet paikkaa pal-
vella. Lotalla on heille rohkaisevaa asiaa. 

‒ Lähde siitä liikkeelle, mitä itse tyk-
käät tehdä. Niitä voivat olla harrastukset 
tai sydämen asiat – niitä mille palat! Nii-
tä asioita jaksaa tehdä ja itselle tulee tosi 
hyvä mieli. 

‒ Aina voi myös kokeilla erilaisia juttu-
ja. Ei sen oman paikan tarvitse olla yksi 
iso juttu, vaan voi olla monta pientä jut-
tua. Palvella voi niin monella tavalla, että 
aina ei edes huomaa palvelevansa. 

Arkin toimitus

“Palvella voi niin 
monella tavalla, että 
aina ei edes huomaa 

palvelevansa.“ 

OMAN KOKOINEN ELÄMÄ  
JEESUKSEN KANSSA

Miltä näyttää 
nuoren kristityn 
elämä opiskelujen 
alkuvaiheessa?
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OPKOn liittohallitus hyväksyi tammikuun kokouksessa OPKOn 
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän niin sanotun Punaisen talon 
remontin jatkamisen. Talo on 1700-luvulla rakennettu sepän 
talo. Viime vuosina talon käyttö on vähentynyt sen kunnon ta-
kia ja kokonaan käyttämättä se on ollut yli vuoden. Remontti 
on välttämätön. 

Punaisen talon kunnostustyötä on tehty vähitellen ja talossa 
on jo uudet ikkunat sekä uusi lattia. Helmikuussa jatketaan pur-
kutöitä, kilpailutetaan sopimuksia ja tarkennetaan suunnitelmia 
mm. lämmitysjärjestelmän osalta. Maalis- ja huhtikuussa raken-
netaan uudet wc- ja suihkutilat, katto, salaojat ja uudistetaan 
pintarakenteet sisältä ja ulkoa. Tavoitteena on, että remontti 
valmistuisi kesään mennessä. Remontin loppuunsaattamisen 
kustannusarvio on 150 000 €. Remonttia johtaa oma työryhmä, 
joka koostuu OPKOn työntekijöistä sekä vapaaehtoisista. 

Kun remontti valmistuu, Punainen talo mahdollistaa useam-
pien samanaikaisten ryhmien palvelemisen Enä-Sepässä. Sa-
malla leirikeskuksen mahdollisuudet palvella OPKOn toimintaa 
ja taloudellinen kannattavuus paranevat.

Lisätietoja remontista saat Enä-Sepän johtajalta, Teija Kal-
liolta:  teija.kallio@opko.fi.

OPKOn ensimmäinen yliopistolla tapahtuva missioviikko jär-
jestetään Kuopiossa viikolla 14 huhtikuussa, ja se kantaa ni-
meä YAWA (You Ask - We Answer). Muutaman päivän aikana 
yliopistokampuksella kohdataan opiskelijoita erilaisin tempa-
uksin ja tilaisuuksin. Tammikuun lopulla kerättiin opiskelijoilta 
yliopistokampuksella ja YAWA.fi-nettisivujen kautta kysymyk-
siä teemalla “Mitä haluaisit kysyä Jumalalta?”. Kysymyksistä 
valitaan sopivimmat, joihin vastataan Mission Weekin aikana 
iltatilaisuuksissa.

Tapahtumaa järjestävät Kuopion OPKO ja Itä-Suomen yli-
opiston ylioppilaskunnan kristillinen kerho Suola.

Mukaan missiotiimiä vahvistamaan saapuu englantilainen 
evankelista Michael Ots, joka on ollut vetämässä satoja vas-
taavia tapahtumia ympäri Eurooppaa. Ots oli viime vuonna 
OPKOn työntekijäpäivien vieraana, jolloin hän kertoi rohkaise-
via esimerkkejä varsinkin Itä-Euroopasta. Esimerkiksi Serbian 
Novi Sadissa yliopiston juhlasaliin kokoontui viime huhtikuus-
sa 3 000 opiskelijaa kuulemaan evankeliumia. Rohkaisevia ti-
laisuuksia on järjestetty myös esimerkiksi Unkarissa ja Mal-
talla.

Punaisen talon remontti jatkuu YAWA - missioviikko Kuopiossa

Tulevia tapahtumia:
18.3. Kirkkokansan raamattupäivä, Kallion kirkko, Helsinki
13.-18.4. IFES Euroopan opiskelijakonferenssi Presence
4.-7.4. Mission Week, Kuopio (päivämäärät tarkentuvat vielä)
21.-23.4. Olipa kerran... Apologiaforum, Ryttylä
28.-30.4. Nuorten vappuviikonloppu, Enä-Seppä, Vihti 
5.-7.5.  Minimissio North -leiri, Kellonkartano, Oulu
18.-22.6. Raamattu- ja lähetysleiri lapsille ja nuorille, Enä-Seppä
19.-23.7. OPKOn Kesäleiri, Valkeala
Lisätiedot: opko.fi

OPKOn ystävän, 
Arkkitehti Pekka 
Salmen piirtämä 

suunnitelma.

Punainen talo on saanut jo uudet ikkunat. Remonttihankkeeseen 
voi lahjoittaa OPKOn tilille FI26 8318 6710 0053 04 (BIC DABAFIHH) 
viitenumerolla 3285.

Varhaisnuorisotyö muutoksen edessä
Vuodesta 2011 OPKOn varhaisnuorisotyöstä vastannut Mervi 
Tiilikainen suuntaa kohti uusia seikkailuja. Tehtävään haetaan 
jatkajaa, joka ehtii mukaan jo ensi kesän leireille. Tarkempi 
tehtäväkuvaus ja hakuohjeet tulevat kotisivuillemme maalis-
kuun alussa. Lisätietoja tehtävästä voi kysyä johtavalta koulu-
lais- ja nuorisotyöntekijältä Olli Lehmoselta olli.lehmonen@
opko.fi, p. 040 416 3714.
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Myrskyävän veden päällä kävelevä Jeesus oli tammi-
kuussa järjestetyn Disciple17-tapahtuman keski-
pisteessä. Sheffieldin seurakunnan anglikaanipappi 

Tom Finnemoren mukaan myrskyt ovat aikoja, jolloin Jumala 
osoittaa suuruutensa.

Jeesus kävelemässä veden päällä on suosittu aihe kirkko-
taiteessa. Kuvissa järven pinta näyttää kuitenkin usein tyy-
neltä kuin jää. Todellisuudessa Gennesaretin järvi oli sellaisen 
myrskyn kourissa, että opetuslapset pelkäsivät kuolevansa.

He yrittivät soutaa, mutta siitä ei tullut mitään. He olivat 
odottaneet tuntikausia, että Jeesus tulisi heidän avukseen, 
mutta häntä ei kuulunut.

‒ Tuntuuko tutulta? Tom Finnemore kysyi.
Finnemore oli Helsingin Munkkivuoren kirkossa järjestetyn 

Disciple17-tapahtuman pääpuhuja.
Tapahtuman järjestivät Helsingin ruotsinkielinen Petruksen 

seurakunta ja OPKO. Eri osallistujia oli järjestäjien arvion mu-
kaan noin 300.

Pimeyden voimia
Vanhan testamentin maailmassa syvä vesi edusti pahuuden 
ja pimeyden voimia. Kun opetuslapset lopulta näkivät Jee-
suksen lähestyvän heitä järven aalloilla, he eivät tunnistaneet 
Mestariaan, vaan luulivat tätä aaveeksi, Finnemore kuvaili.

‒ He ajattelivat varmaan, että kuolema on tulossa hake-
maan heitä.

Silloin Jeesus lausui toivon tuovat sanat: ”Minä se olen, äl-
kää pelätkö.” Veden päällä kävellessään Jeesus osoitti ope-
tuslapsilleen olevansa kaiken pahan voittaja. Myös luonnon 
fysikaaliset lait kumarsivat häntä. Jeesuksen elämä johti ris-
tille, ja nyt hän näytti opetuslapsilleen, millainen voima hä-
nen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan tulisi olemaan, 
Finnemore totesi.

‒ Aaltojen keskellä Jeesus osoitti olevansa luotettava sa-
noessaan, ettei tarvitse pelätä.

Kasvava seurakunta
Tom Finnemoren Pyhän Tuomaksen seurakunta Sheffieldissä 
on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana voimakkaasti. 
Seurakunta yhdistää anglikaanista ja baptistista perinnettä. 
Työntekijöiden mukaan kasvu on opetuslapseuttamisen ja 
klustereiden ansiota.

Seurakuntalaiset kokoontuvat viikoittain 20‒30 hengen 
ryhmiin, klustereihin. Jokaisella ryhmällä on yhteinen näky 
siitä, kuinka he vastaavat alueensa asukkaiden hengellisiin, 
henkisiin ja aineellisiin tarpeisiin.

Sunnuntaisin vietetään neljä jumalanpalvelusta, jotka 
suunnitellaan eri-ikäisille sopiviksi.

Arkin toimitus

Tom Finnemore toimii  
Sheffieldissä Pyhän 

Tuomaksen seurakunnassa 
apulaiskirkkoherrana.

TOM FINNEMORE:

PALJASTUU MYRSKYSSÄ
PALJASTUU MYRSKYSSÄ

MAJESTEETILLISUUS
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Konferenssissa käsiteltiin lukuisia aiheita valinnaisten kanavien 
kautta. Irina osallistui työnohjaaja, sielunhoitoterapeutti Minna 
Väisäsen tunteita käsittelevään kanavaan. Kanavassa käsiteltiin 
muun muassa tunnelukkoja.

‒ Ne syntyvät tarpeista, joita ei ole pystytty tyydyttämään, ja 
tunteista, joita ei ole pystytty käsittelemään. Kannattaa siis pohtia, 
mikä on ahdistuksen takana, Irina kertaa kanavan oppeja. 

‒ Ahdistusta voi yrittää vaientaa sijaiskäyttäytymisellä, kuten 
syömisellä ja internetin käytöllä. Täytyykö aina syödä, kun on su-
rullinen? Kannattaa miettiä, mikä viesti tunteella on. 

Kanavassa rohkaistiin tunteiden ilmaisuun.
‒ Hyvä vinkki on se, että antaa tunteen tulla ja pyrkii tunnista-

maan ja sanoittamaan sen.
Kanavassa puhuttiin vihasta ja sen käsittelystä, joka on vaikea 

aihe kristillisissä piireissä, Irina toteaa.
‒ Vihakin on oikeasti hyvä tunne, joka auttaa meitä asettamaan 

rajoja ja suojelemaan itseään. Vihan tunne on ollut ajankohtai-
nen asia omassa elämässäni. Olen rukoillut, että Jumala ottaisi 
sen pois, mutta koen Jumalan vastanneen, että saan olla vihainen. 

‒ Jumala kutsuu meitä avaamaan tunnelukkoja. Hän haluaa 
auttaa meitä, jotta ne eivät määräisi elämäämme.

Kanavassa rohkaistiin purkamaan tunnelukkoja vuorovaikutuk-
sessa toisen ihmisen kanssa.

‒ Täyttämättä jääneet tarpeet voivat täyttyä, jos vierellä on joku 
joka osaa kuunnella ja ottaa tunteita vastaan, Irina pohtii. 

Arkin toimitus

Irina Jääskeläinen, 24,  
Tampereen OPKO Bengt Lassus, 68, Helsinki

Bengt oli tullut konferenssiin palvelemaan sielunhoitajana. 
Hän on ollut OPKOn piirissä jo vuodesta 1968, jolloin hän oli 
mukana perustamassa Turkuun OPKOn ruotsinkielistä työtä. 
Uransa hän on tehnyt pappina. Viimeiset vuodet hän palve-
li kirkkoherrana ruotsinkielisessä Petruksen seurakunnassa. 
Hän on ehtinyt viettää myös 10 vuotta lähetystyössä Sene-
galissa. 

Bengtiä ilahdutti konferenssin raikas ja nykyaikaan sopiva 
ote.

‒ Tämä edustaa nykyaikaa ja suuntaa, josta kirkko voisi ot-
taa esimerkkiä. Tämä on nuorille ja nuorille aikuisille hyvin 
sopivaa, mutta myös vanhemmille, Bengt toteaa tyytyväisenä.

‒ On myös hyvä, että englantilaiset Sheffieldistä saapu-
neet puhujat tulevat seurakunnasta, jossa konferenssin tee-
ma opetuslapseudesta ei ole vain ajatus, vaan se on pantu 
käytäntöön. 

Tapahtuman opetuksista Bengtille jäi erityisesti mieleen 
Tom Finnemoren opetus Jeesuksen kanssa myrskyssä olemi-
sesta. 

‒ Kun opetuslapset menivät Jeesuksen kanssa veneeseen, 
he joutuivatkin myrskyyn. Joskus ajattelemme, kun koettele-
mukset tulevat, koska jokin jumalasuhteessamme on vialla. 
Jeesuksen kanssa joudumme myös koviin tilanteisiin. Tämä-
kin kuuluu kristityn vaellukseen. Jeesus ei jätä meitä, Bengt 
rohkaisee. 

Arkin toimitus
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Konsertissa esiintyvät:
Leila Puhakka, sopraano
Tuomo Nikkola, baritoni
Hannu Leskinen, baritoni
Kalervo Kulmala, käyrätorvi
Tapio Tiitu, urut ja piano
Risto Valtasaari, urut ja piano
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € opiskelijatyön hyväksi

SUNNUNTAINA 7.5.2017 KLO 17 Tervetuloa 
upeaan  

konserttiin!

KIRKKOPUISTO, JYVÄSKYLÄ
KAUPUNKIKIRKKO

KIRKKOKONSERTTI JYVÄSKYLÄSSÄ

• OPKOn ystävien jäseneksi voit liittyä ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi 
sähköpostilla osoitteeseen opkonystavat@opko.fi

• Jäsenmaksua ei peritä, mutta jäsenet maksavat säännöllistä kannatusmaksua, jonka 
suuruuden voit valita itse taloustilanteesi mukaan, esim. 10 euroa kuukaudessa. 
Maksu osoitetaan tilille FI50 8146 9710 0833 29 viitteellä 1232.

• Liittymällä jäseneksi saat säännöllistä informaatiota ystävien monipuolisesta toiminnasta. 
Tervetuloa ystävien jäseneksi!

Tervetuloa kirkkokonsertin jälkeen ystävätapaamiseen Van-
haan pappilaan Vapaudenkatu 26, Jyväskylä.

Mukana Risto Ahonen, Mauri Tervonen ja Risto Oinonen
ja monet OPKOssa aiemmin mukana olleet. Tilaisuudessa ker-
rotaan ystävätyön kuulumisista. Kahvitarjoilu!

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan ja keskustelemaan!

OPKOn ystävätapaaminen 
Jyväskylässä 7.5.2017 klo 19

Tervetuloa kuuntelemaan teol.tri. Raimo Mäkelän us-
konpuhdistuksen juhlavuoden luentoa OPKOn ystävien 
vuosikokoukseen aiheesta Raamatun ja Lutherin sanoma 
kolmesta vanhurskauttamisesta. Tilaisuus pidetään OPKOn 
toimintakeskuksessa Hämeentie 155 A 9, Helsinki. (raitio-
vaunu 8 ja bussit 71,68) 

Luennon jälkeen pidetään OPKOn ystävien vuosikokous 
jossa vuosikokousasioiden lisäksi kerrotaan ystävätyön kuu-
lumisista. Kahvitarjoilu klo 14.30. Olet lämpimästi tervetul-
lut tilaisuuteen!

Uskonpuhdistuksen juhlavuoden  
luento Helsingissä 4.3.2017 klo 15

Uskonpuhdistus - Mielen uudistus

kirkkokansan raamattupäivä kallion 
kirkossa 18.3.2017

Konsertin järjestävät OPKOn ystävät.

- 10.00 Avaus ja alkuhartaus, Teemu 
Laajasalo
- 10.30 Uskonpuhdistus – Jeesuksen koh-
taamista (Room 1:17), Raimo Mäkelä
Lutherin virsi 261
Uusi uskonpuhdistus – herätysliikkeiden 
reformaatio, Marko Sagulin
- 11.45 Lounastauko
- 12.45 Musiikkia (MGtH, Mikko Nikula  
ja yhtye)
- 13.00 Minun teesini, paneeli uskon-
puhdistuksesta tässä ajassa. Panelisteina 
Teemu Laajasalo, Keijo Rainerma ja Jukka 
Jämsén. Juontajina Danielle Miettinen ja 
Topi Knihtilä.
- 14.00 Minun uskoni, Jippu laulaa ja ker-
too omasta uskostaan.

Uskoa ja elämää, Mari Turunen kertoo 
uskosta elämän ilossa ja tuskassa.
- 15.25 Puhetta kristillisestä avioliitosta, 
Päivi ja Niilo Räsänen
- 16.00 Ehtoollinen. Toimittajana Janne 
Sironen.
- 18.00 Ilta nuorille ja nuorille aikuisille. 
Mukana mm. Antti Koskenniemi, Niko Ijäs, 
Janne Sironen, Olli Lehmonen.
Musiikissa Juhani ja MGtH.
- 20.00 Iltahartaus, Timo Liiri

Järj. Kallion srk, Kylväjä, Kansanlähetys, 
Suomen Raamattuopisto ja OPKO. 

Lisätiedot: www.opko.fi
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Sinunkokoinen pankkitili

Kuva: Sxc / Robert Proksa
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Yleinen tuki,  
mihin eniten tarvitaan 2998

Koululaistyö:
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082

Opiskelijatyö:
Valtakunnallinen opiskelijatyö 2040
Helsingin seudun opiskelijatyö 2118
Jyväskylän opiskelijatyö 2121
Kuopion opiskelijatyö 2147
Lahden opiskelijatyö 2228
Oulun opiskelijatyö 2163
Pieksämäen opiskelijatyö 2176
Porin opiskelijatyö 2189
Tampereen opiskelijatyö 2202
Turun opiskelijatyö 2215

Svenska verksamheten 9108

Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299

Tukityö  
(toimisto, talous, tiedotus) 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tukiyhteystiedot

JÄTÄ KESTÄVÄ PERINTÖ!
Voit tukea työtämme myös tekemällä testamentin, jossa OPKO 
on yhtenä tai ainoana edunsaajana. 
Kysy lisää OPKOn talous- ja hallintopäälliköltä Tiina Oinoselta, 
tiina.oinonen@opko.fi, p. (09) 612 9940.

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 
ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa 
Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, 
pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan 
välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Tavaroiden arvioiminen niiden ilah-
duttavuuden perusteella tai niiden 
kiittäminen hyvästä palvelusta ei 

ole kovin keskeinen kristillinen oppi, 
mutta konmarituksessa on yksi arvosta-
mani piirre: tavaran välinearvon tiedos-
tamalla elämässä pääsee helpommalla.  
Elämälle on paitsi arvokkaampaa, myös 
mielenkiintoisempaa käyttöä kuin hank-
kia rahaa, tavaraa motiiveitaan tiedosta-
matta, ahdistua sen määrästä ja laadusta 
sekä nähdä vaivaa sen sijoittelemiseksi 
ja kierrättämiseksi.

Olipa kyse itselle sopivasta omaisuu-
den määrästä tai koostumuksesta, ikiai-
kainen sijoitusvinkki nro 1 tulee Jeesuk-
selta:

”Kootkaa itsellenne aarteita taivaa-
seen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuho-
jaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja 
varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös 
sydämesi.” (Matt. 6:20-21)

Silloin, kun oikeasti tärkeät asiat ovat 
kohdallaan:

”Kaikki, minkä Jumala on luonut, on 
hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, 

kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan 
sana ja rukous pyhittävät sen.” (1. Tim. 
4:4-5)

Vuoteen 2017 myös OPKO saa lähteä 
kiitoksella. Kaikki taloushuolemme eivät 
ole ohi nytkään, mutta rankat kulu- ja 
tulotoimenpiteet ovat tuottaneet tulos-
ta, ja olemme pääsemässä pakkasesta 
nollatasoon.

Sydämellisesti kiitoksia teille kaikil-
le rukouksin, vapaaehtoispanoksella ja 
taloudellisesti mukana olleille! Jumalan 
armosta, teidän tuellanne, työ voi jatkua 
tänäkin vuonna, jotta yhä enenevä armo 
synnyttäisi yhä useammissa runsasta 
kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. (2.Kor. 
4:15)

TALOUDESTAMME

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

KAUPUNKIKIRKKO

OPKOn ystävätapaaminen 
Jyväskylässä 7.5.2017 klo 19
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En av de största förmånerna 
i mitt jobb är att få arbeta 
med Disciple-konferenser-

na. Nu när den tredje i serien, 
Disciple17 är avklarad är det 
med en djup känsla av tacksam-
het jag ser tillbaka på helgen 
och med en förundran över Guds 
godhet. Det var härligt att få lov-
sjunga tillsammans, lyssna till inspi-
rerande undervisning och att få betjä-
na i bön under helgen och så här efteråt 
kan man bara be att Gud ska bevara de 
frön som såtts och att många ska bli in-
spirerade att gå på vatten i sin vardag.

Berättelsen om Jesus och Petrus ute 
på vattnet har fångat kristnas uppmärk-
samhet och fantasi genom historien ( jag 
är inte direkt ett undantag). Verserna i 
Matteus 14:22-33 är en källa att ösa ur 
då det kommer till lärjungaskap. Bilden 
av Petrus som mot allt som han dittills 
kan ha ansett som rimligt stiger ut på 
vattnet för att gå mot Jesus, innehåller 
så mycket av hur vår vandring som Jesu 
lärjungar kan se ut – och om det fick vi 
många givande tankar under helgen. 
Jag ska försöka kort sammanfatta några 
tankar jag tog med mig från helgen.

Den första tanken är kort och gott: 
stormarna kommer att komma. Bara för 
att man är kristen så betyder det inte att 
man kommer att undvika alla svårighe-
ter i livet. Tvärtom så ser vi i berättelsen 
hur Jesus skickar lärjungarna över sjön, 
väl medveten om att en storm är på väg. 
Det verkar nästan som att Jesus vill att 
de ska hamna i stormen. 

Stormar kan se olika ut för oss. Värl-
den idag är orolig. Politiskt rör det på 
sig och framtiden är inte på samma 
sätt självklar som den kanske kändes 
för några år sen. En bra utbildning 
betyder inte nödvändigtvis ett direkt 
jobb. På det personliga planet kan 
lugnet brytas av ett enda telefonsam-
tal med dåliga nyheter, eller när en re-
lation man hoppats på går i kras.

De goda nyheterna mitt i stormen är 
att Jesus är Herre över omständighe-
terna. Han visar sin makt över vågorna 
med att gå över dem. Som Tom Finne-
more plockade fram under konferen-
sen, var de djupa vattnen i den judiska 
världsbilden en symbol för ondska. 
Därför är Jesu makt över materien 
en demonstration av Jesu makt över 
mörkrets makter. Vad vi än möter är 
Jesus ändå större och han har fortfa-
rande ”all makt i himlen och på jorden”. 
Stormen får aldrig det sista ordet.

Att Jesus är Herre leder till en slut-
sats: tryggheten är där Jesus är. My-

16 OPKO

Bara för att man är 
kristen så betyder det 
inte att man kommer 
att undvika alla svå-

righeter i livet. 

cket av mänsklig ansträngning går åt 
till att försöka skapa trygghet, eller åt-
minstone ett liv där man känner att man 
har kontroll. Om stormarna i våra liv har 
någon funktion så är det åtminstone att 
de ofta visar åt oss att vi inte har kont-
roll och att den trygghet vi skapat är 
bräcklig– att vi inte räcker till i vår egen 
kraft. Det är härligt att veta att mitt i vårt 
livs stormar kommer Jesus till oss och 
säger: var inte rädda, det är jag. 

Det kan kännas som att Petrus gör ett 
märkligt val med att svara ”Herre, om 
det är du, så befall mig att komma till dig 
på vattnet.” Att lämna båten kunde före-
falla som det farligaste han kunde göra, 
men jag tror Petrus instinktivt förstod 
det här: tryggheten, livet, är där Jesus är. 
Just där har vi något av lärjungaskapets 
kärna. Att lita på att det är bäst att vara 
där Jesus är i stället för att försöka skapa 
en egen trygghet. Att låta Jesus omde-
finiera vår världsbild så att det naturliga 
blir att gå på vatten.  

Benjamin Sandell
ledande studentarbetare 
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ÄR DÄR JESUS ÄR
TRYGGHETEN
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Sista veckoslutet i januari samlades 
hundratals unga vuxna i tre da-
gar i Helsingfors för att vara på 

Disciple-konferensen som Studentmis-
sionen ordnade tillsammans med Petrus 
församling. Disciple är en konferens för 
studerande och unga vuxna och handlar 
om vad det betyder att leva som Jesu 
lärjunge i vår tid. Vi samlades för att till-
sammans prisa den Gud vi tror på, för 
att få undervisning, uppmuntran och 
värdefull tid tillsammans. Temat för kon-
ferensen var ”Walking on Water”, det vill 
säga att gå på vatten, och vi utmanades 
att i vardagen våga stiga ut ur båten och 
lita på Gud.

Tom Finnemore och James Brown 
från St Thomas Crookes i Storbritannien 
var gästtalare under veckoslutet och på 
fredag undervisade Finnemore om stor-
mar i livet, att Gud är med dig oberoende 
hur stor eller liten stormen är. Lördagen 
inleddes av Brown, som poängterade att 
ett liv med Gud inte innebär ett liv utan 

stormar. Men eftersom vi har Gud på vår 
sida blir även de svåraste stormarna stil-
la. Vidare under dagen fick alla deltaga-
re ta del av olika seminarier, allt från en 
lugn stund med Gud till undervisning i 
kristen syn på pengar och företagande 
till en djupdykning i det profetiska.

På lördagskvällen var konferensen 
öppen även för andra än konferensdel-
tagarna och vi hade en fest med roligt 
program, ett långt, härligt lovsångspass 
och undervisning. Guds närvaro var up-
penbar. Vi uppmuntrades att inte fästa 
våra ögon på våra stormar utan på Jesus 
och att våga lita på Gud, att han ständigt 
är närvarande som en hjälpande hand 
ifall vi börjar sjunka då vi går på vattnet.

Söndagen inleddes med diskussion i 
de personliga grupper som alla på kon-
ferensen blivit tilldelade. Vi försökte till-
sammans konkretisera hur vi i våra liv kan 
ta nästa steg, stiga ut ur båten, och våga 
lita på Gud. Vi bad tillsammans och inspi-
rerade varandra. Konferensen avslutades 

sedan med en högmässa fylld av både 
glädje, allvar och härlig gemenskap.

När många unga samlas kring den 
gemensamma tron sker något speciellt. 
I lovsången är Herrens närvaro mycket 
stark och man känner enheten och stö-
det från alla omkring en. Atmosfären 
fylls av Jesus. Man kommer bort från 
samhällets vanliga tänkesätt om jag, mig 
och mitt och får tillbringa tid i en oas av 
kärlek, uppmuntran och stöd. Efter ett 
veckoslut som detta känns steget ut ur 
båten betydligt lättare. Helt klart och 
tydligt kanske inte allting är men steget 
känns inte omöjligt längre. Trösten och 
vissheten om att Gud ständigt beskyd-
dar en är nu starkare.

Men när han såg hur det blåste blev 
han rädd. Han började sjunka och ro-
pade: 
”Herre, hjälp mig!” Jesus sträckte ge-
nast ut handen och grep tag i honom.
Matt. 14:30-31

Ester Rudnäs

Men genast talade Jesus till dem och sade: “lugn, det är 
jag. Var inte rädda”. Petrus svarade: “Herre, om det är 
du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet”. Han 
sade: ”Kom!” och Petrus steg ut ur båten och gick på 
vattnet fram till Jesus. Matt. 14:27-29

UR BÅTENUR BÅTEN

ATT KLIVA
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James Brown, 26, växte upp i en liten stad i 
norra England, och kom i kontakt med för-
samlingen St. Thomas Crookes när han flyt-

tade till Sheffield för att studera teologi. Idag är 
han gift och med i teamet som leder studen-
tarbetet. Han säger sig vara en stor pajfantast.

Tom Finnemore, 37, är gift och har två barn. 
Han jobbar också i St. Thomas Crookes, som 
präst, och är speciellt involverad i arbetet med 
unga familjer. Även han har erfarenhet av stu-
dentarbete eftersom han tidigare gjort det som 
Brown gör idag samt deltagit i ungdomsarbetet 
i församlingen Holy Trinity Brompton i London 
som är församlingen där Alphakursen fick sin 
början. 

En klar vision för arbetet  
bland studeranden
– Vår vision för ungdomsarbetet är mycket en-
kel: möt vänner, möt Gud och lev livet bättre. 
Det betyder rent praktiskt att vi satsar på att 
välkomna nya människor in i gemenskapen, 
bjuda in dem till veckosamlingar och guds-
tjänster samt att faktiskt involvera dem i det 
arbete som görs i kyrkan, säger Brown. 

Detta tycks vara ett fungerande koncept ef-
tersom de har ett nätverk på cirka 150–160 un-
gdomar som regelbundet dyker upp. Men med 
tanke på att det totalt finns 66 000 studerande i 

Sheffield är skörden fortfarande stor. 
– Varför det kan vara så svårt att nå unga 

vuxna är ofta för att kyrkor bara tänker att stu-
derande bara är i en stad för en kort tid och 
inte tycker att studerandena kan bidra med 
något, säger Finnemore. Det handlar inte bara 
om att se på vad de studerande kan tillföra till 
kyrkan, utan att inse att det handlar om framti-
dens sjukskötare, lärare, läkare och journalister. 
Genom att träna unga vuxna i lärjungaskap kan 
man därmed förändra framtidens England (och 
Finland!). 

Lärjungaskap
– Att vara en lärjunge handlar om ett livslångt 
lärande, menar Tom Finnemore. Det handlar 
också om att hitta äldre förebilder som kan mo-
tivera och hjälpa en med det kristna livet, samt 
att ha en kristen gemenskap. 

– Ensam kan man inte klara sig, tillägger Ja-
mes Brown.

– Rent konkret så handlar lärjungaskapet för 
mig om att stiga upp tidigt, läsa ur en andakts-
bok och ur Bibeln och ge dagen åt Gud. Jag ber 
också med mina barn och min fru varje dag. En 
gång i veckan talar jag med en person som han 
är ansvarig för då vi på djupet diskuterar vad 
Gud säger till mig just nu och vad jag tänker 
göra åt saken. 

Ett tips som Finnemore vill dela med sig av 
är att det kan löna sig att läsa kristna böcker, 
och att ofta lyssna på predikningar och lovsång.

Både Tom Finnemore och James Brown fick 
temat att gå på vatten att tala om under kon-
ferensen.

– Tron växer starkast när man går igenom en 
storm, för då möts sanningen i Bibeln med kon-
texten i våra liv, och vi ger upp kontrollen. Och 
det är i de stunderna som Gud verkligen gör 
de största ingripandena i våra liv. Men stormar 
i livet kan också få en att ge upp tron på Gud. 
Det handlar om hur man svarar på stormen, sä-
ger Finnemore.

Finnemore och Brown har en sluthälsning till 
unga vuxna och studerande i Finland.

– Den tid du studerar är värdefull, kasta inte 
bort de åren. Äldre människor vittnar om att 
det ofta är just under studietiden som Gud 
fick tag i deras hjärtan och förändrade deras 
liv. Och därför är just den här tiden så värde-
full. Om du bara kan, ge allt till Gud. Livet blir 
aldrig tråkigt med Gud! Säg ja till Jesus, säg ja 
till Guds rike, ge allt du har till honom för han är 
verkligen värd det. Och om du litar på honom 
kommer han att använda dig till långt mer än 
du kan föreställa dig. Vänta inte heller på att bli 
perfekt, för den dagen kommer aldrig.

Johan Myrskog 

Tom Finnemore och James Brown var huvudtalare under 
Disciple 17-konferensen. De var här för att förmedla det 
budskap de har på sina hjärtan för cirka 200 studerande 
och unga vuxna från hela Finland. Att ett liv med Jesus 
är det bästa möjliga livet. 

DIN STUDIETIDDIN STUDIETID
TA VARA PÅ

Vår vision för  
ungdomsarbetet är 
mycket enkel: möt 

vänner, möt Gud och 
lev livet bättre.
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Jag är en människa som sällan har för-
väntningar på något och Disciple var 
inte ett undantag. Men så fort jag steg 

in i kyrksalen första kvällen upplevde jag 
att här är jag hemma. Jag kunde räkna upp 
många saker jag fick ta emot under Disciple, 
men här är två. Att få tillbringa en helg med 
troende människor i ens egen ålder är ot-
roligt uppbyggligt och uppmuntrande. Jag 
kände en sådan otrolig, bubblande glädje 
inombords då jag under lovsången blicka-
de ut över salen för att beundra den stora 
skaran människor som hade samma mål och 

längtan: att tillsammans upphöja Gud. Den 
största svagheten i min tro har länge varit 
människofruktan. Jag är rädd för att ställas 
inför obekväma situationer och samman-
hang där människor skulle kunna se ner på 
mig för min tro.  Nu efteråt upplevde jag 
tydligt att Gud tagit bort rädslan och det där 
gallret som ofta kommer i min väg är bor-
ta, och i stället har jag frid och frimodighet 
i hjärtat. 

Karolina Wallin

VITTNESBÖRD

Under Disciple mötte Gud mig genom 
människor och diskussioner, genom 
lovsång och undervisning. Det var al-

ltså delvis helheten som berörde mig, bland 
annat att se massvis av unga vuxna längta ef-
ter att få ta ytterligare steg närmare sin fräl-
sare, samtidigt som även specifika budskap 
fick tala till mitt hjärta. 

En tanke som jag tog med mig hem från 
konferensen var; vilka röster lyssnar jag till i 
min omvärld? Världen är full av röster som 
vill nå oss på ett eller annat sätt med sitt 
budskap. Dessa röster kan vara motstridiga 

och det känns emellanåt som om rösterna 
mer sällan än ofta korrelerar.

Man kan läsa i 1. Petr. 1:25 ”Herrens ord 
består i evighet. Detta är det ord som har för-
kunnats för er”. Gud är mäktig att hålla de 
eviga löften han gett oss i Bibeln, den enda 
rösten som håller genom alla tider. Den rös-
ten är sanning och Gud kallar oss att lyssna 
till den. Jag får gå med blicken fäst på Jesus 
”trons upphovsman och fullkomnare” (Hebr. 
12:2). 

Mathias Salo

VITTNESBÖRD

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten, tfn 045 630 0237
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors tfn 0408475395
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Oscar Rudnäs, studentarbetare Åbo, tfn 040 969 1499
Johan Myrskog, informatör, tfn 040 822 9540
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Turku: The Origin of the Universe
Tuesday, March 14 at 16.15‒17.45, University of Turku.
• Yliopistonmäki, Main Building, Lecture Hall II.
• Doctor of Philosophy Peter Payne, Institute for Credible Christianity 

(California, USA) and Professor of Philosophy Joseph Almog,  
University of Turku.

• Moderator: Professor of Comparative Religion Matti Kamppinen,  
University of Turku.

• Together with the University of Turku.

Jyväskylä: Maailmankatsomuksen merkitys asiantuntijaksi kasvami-
sessa. Torstaina 23. maaliskuuta klo 16:15.
• Kasvatustieteen yliopistonopettaja Juha Parkkinen, toimittaja, YTM, 

Jaakko Kinnunen. 
• Moderaattori: Kasvatustieteen lehtori Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto 

Oulu: Jeesus historiantutkijan silmin
Torstaina 30. maaliskuuta klo 16:15
• Oulun Yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaan kampus, Sali L5.
• Aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto, 

ja Uuden testamentin tutkimuksen tohtori Matti Kankaanniemi, Åbo 
Akademin Historian Jeesus -tutkijaryhmä.

• Moderaattori: Yleisen historian professori Kari Alenius.

Tampere: The Danger and Power of Stories
Wednesday, April 26 at 16:15.
• University of Tampere, Kanslerinrinne 1, Pinni Building B, Lecture Hall 

B1096
• Adjunct Professor of Comparative Literature Maria Mäkelä, University 

of Tampere, and Emeritus Professor of Literature Gene Veith, Patrick 
Henry College (Virginia, USA), Director of Cranach Institute.

Tulevat foorumit:

JA UNIVERSUMISTA
JA UNIVERSUMISTA

TIEDETTÄ JEESUKSESTA

Kevään Veritas Forumeissa keskustellaan mielikuvituksesta, 
historian Jeesuksesta ja universumin alkuperästä – muun 
muassa. Veritas Forumit ovat yliopistotapahtumia, joiden 
tarkoituksena on haastaa opiskelijoita punnitsemaan maail-
mankatsomustaan ja ottamaan vakavasti kristillisen maail-
mankuvan.

Kevään Veritas Forumien puhujia ovat muun muassa Henry Bacon, 
Maria Mäkelä, Peter Payne ja Petteri Pietikäinen.

Lue lisää: veritasforum.fi

Helsinki: The Stories of Faith and Doubt
Tuesday, April 25 at 16:15.
• University of Helsinki, Fabianinkatu 26, Language Centre, 

Festive Hall, 3rd fl. (Kielikeskuksen juhlasali, 3. krs).
• Professor of Film and Television Studies Henry Bacon, University 

of Helsinki, and Emeritus Professor of Literature Gene Veith, 
Patrick Henry College (Virginia, USA), Director of Cranach 
Institute.

• Moderator: Chief information specialist Matti Myllykoski, 
Helsinki University Library.

Miksi on mitään?
Englanninkielinen keskusteluilta lauantaina 11. maaliskuuta 
klo 18 Luther-talolla yhteistyössä pääkaupunkiseudun järjes-
töjen kanssa. Tohtori Peter Payne puhuu aiheesta “Why is there 
something instead of nothing?” Opponenttina pseudotieteen 
filosofiasta väitöskirjaa valmisteleva Ilmari Hirvonen. Puheen- ja 
keskustelunjohtajana Areiopagi-verkkolehden päätoimittaja Miikka 
Niiranen.

Apologiaforum 21.‒23. huhtikuuta Kansanlähetysopistossa 
Ryttylässä.
Teemana mielikuvitus apologian käytössä. Pääpuhujina kirjalli-
suustieteen emeritusprofessori Gene Veith ja elokuvaohjaaja Klaus 
Härö.

Muita tapahtumia:

Veritas-työhön voit lahjoittaa OPKOn tilille FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH) viitteellä 2095.




