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Jos herätysliikejärjestöissä 
tutkittaisiin, kuinka paljon 

aikaa ja tupakkia on pala-
nut viimeisen kymme-
nen vuoden aikana kir-
kon hengellisen tilan 
setvimiseen ja erilai-
siin kriittisiin ulostu-
loihin, saattaisimme 
hämmästyä. Ovatko 

ponnistukset tuottaneet 
tulosta? Asiat voisivat 

varmaan olla vieläkin hul-
lummin, jos kaikki tämä olisi 

jäänyt väliin.

Entä jos tutkisimme sitä, mikä on ollut kritiikin ja rukouksen suh-
de? Olen ollut 25 vuotta töissä viidennessä liikkeessä. Sen perus-
teella uskallan sanoa, että puhumme paljon, mutta rukoilemme 
vähän. Yleisesti sanotaan, että myönteisen ja kielteisen palautteen 
suhde tulisi olla yhdeksän suhde yhteen. Jospa soveltaisimme tätä 
periaatetta myös rukoukseen ja kritiikkiin? Rukoilisimme enem-
män ja kritisoisimme vähemmän.

Viidennen liikkeen teologia on viidenkymmenen vuoden aika-
na hioutunut ja tasapainottunut. Olemmeko rukoilemisessa kui-
tenkin menneet takapakkia? Meillä on paljon opittavaa herätysten 
keskellä eläneiden sinnikkäästä rukouselämästä. Tässä Arkki-leh-
dessä Ritva Olkkola-Pääkkönen kertoo, miten ennen 60-luvun 
nuorisoherätyksen syttymistä opiskelijat kävivät päivittäin rukoi-
lemassa Helsingin Tuomiokirkon tapulitornissa. Kun herätyksen 
tulet jo roihusivat, tilaisuuksien aikana pidettiin alusta loppuun 
rukousvartiota. 

Palataan yhdessä entistä syvemmin maailman mahtavimpaan 
tapaan vaikuttaa – rukoukseen.

Monet herätyksiä tutkineet kirkkohistorioitsijat ovat huoman-
neet, että suurten herätysten taustalla on rukousherätys. Rukous 
on aura, joka pehmentää maan Sanan kylvöä varten. Uskonpuh-
distaja Martti Luther peukuttaa sinnikkään rukouksen puolesta. 
Hän sanoo, ettei edes Jumalan Sana avaudu ilman rukousta. Hän 
pyysi jatkuvasti myös itselleen ystäviensä esirukousta. Raamattu 
ja rukous olivat Lutherin aseet hengellisessä taistelussa.

Jussi Miettinen
pääsihteeri

ELÄMÄELÄMÄ
JOLLA ON VAIKUTUSTA

• 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 21 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

OPKOn vuositeema on ”Rukoile ja tee työtä”.  Tässä Arkissa 
puhutaan myös rukouksesta. Liity kanssamme rukoustalkoi-
siin koululaisten ja opiskelijoiden puolesta. Ei myöskään hau-
data maahaan unelmaa uudesta herätyksen ajasta. Jumala tah-
too sen antaa ja me saamme sitä rohkeasti pyytää. 
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N uorten  
rukousm atka 

H ol l an ti i n

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti
ISSN 0786-4035. Tilaukset, osoitteen-
muutokset, palautteet  ja ilmoitusmyynti: 
Osoite OPKO / Arkki, Hämeentie 155 A 9, 
00560 HELSINKI Puhelin  (09) 612 9940. 
Sähköposti  arkki@opko.fi  Internetissä  
opko.fi/arkki 

Päätoimittaja  Jussi Miettinen Toimitussih-
teeri ja taitto  Ilkka Kontturi Kannen kuva
Ilkka Kontturi Paino  Euraprint  Painos
1/2018  4700 kpl Arkki ilmestyy vuonna 
2017 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Aineisto toi-
mitukseen viisi viikkoa aikaisemmin Media-
tiedot  www.opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin 
edeltäjiä  olivat tiedotuslehti OPKO-sano-
mat ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin 
kuuluva kristillistä koululais- ja opiskelijatyö-
tä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöl-
listä opiskelija- ja nuortentoimintaa suomen, 
ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 14 
paikkakunnalla. OPKO on perustettu  1964.

1/2018

Pä ä si ä i sp y sä kki  -  rukouksen
 j a h i l j en ty m i sen  p ä i vä t 
E n ä - Sep ä ssä  2 9 . 3 . –1 . 4 .  

23

RUKOUKSESTA

KOLME 

1824
SIVU 13

Jumala tahtoo  
vahvistaa meitä 

todellisessa  
identiteetissämme. 

Caffee  & Cake i Åbo

AJANKUVAA 
14 D i sci p l e l ä h etti   

ki rkosta kaup un g i l l e 
i h m i sten  j oukkoon  

- JUKKA LEPPILAMPI -
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H elsingin Tuomiokirkon läntisessä tapulitornissa ris-
teilee paksuja neliskulmaisia hirsiä. Vahva puu pitää 
rakennuksen pystyssä.

Ylioppilas Jorma Juutilainen sai vuonna 1961 seurakun-
nalta luvan koota teologian opiskelijoita rukoilemaan tapuliin 
kirkonkellojen alle ‒ joka arkipäivä kello kaksi. Aiheina olivat 
kirkko, opiskelijat, herätys ja lähetys.

Ylioppilaiden keskuudessa kävi hengellinen kuhina. Vuori-
kadun ylioppilaskodissa pidettiin lauantaisin raamattupiiriä 
ja rukoiltiin. Sieltä sitten lähdettiin sairaalaan kertomaan ja 
laulamaan Jeesuksesta.

Mukana kulki vaalea teologian ylioppilas Ritva Olkkola. 
Hän osallistui myös boksilähetykseen, jota tehtiin aina pareit-
tain. Ja taas rukoiltiin, nyt sitä, että Jumala johdattaisi oikei-
den ihmisten luokse.

Tiedotuslehtinen kertoi tarpeet
Eri puolille kaupunkia syntyi rukouspiirejä. Niin pientä opis-
kelija-asuntoa ei ollut, etteikö sinne olisi voinut kutsua muu-
tamaa uskovaa yhteen.

Rukoilemisen avuksi Tiedotuslehtiseen koottiin rukousai-
heita, joita muistettiin päivittäin. Vuoden 1962 rukousaihei-
ta olivat opiskelijoiden raamattukurssit, teiniaktiot ja Norjan 
matkat. Vuonna 1963 muistettiin boksilähetystä, sairaalavie-
railuita, lähetystyötä ja kuoroa. Siunausta pyydettiin myös 
Pohjoismaisille ylioppilasliikkeille ja kansainväliselle ylioppi-
lastyölle, Vietnamin uskoville opiskelijoille ja IFES:n pääsih-
teerille.

Vartioihin riitti väkeä
1960-luvun Opiskelijaherätys, josta Ylioppilaslähetys syntyi, 

oli alusta asti rukoileva lähetysliike. Ritva Olkkola-Pääkkönen 
kertoo auto-onnettomuudessa kuolleesta Pakistanin lähetistä 
Auli Ryhäsestä, joka levitti ennen ulkomaille muuttoaan in-
nokkaasti rukousnäkyä lähetystyön puolesta.

Myös Suomeen työhön jääneiden puolesta kehotettiin ru-
koilemaan päivittäin. Heitä olivat esimerkiksi Olavi Ronkai-
nen, Olavi Peltola ja Kalevi Lehtinen.

Kaikkien tilaisuuksien aikana oli esirukousvartio.
‒ Jokainen valitsi itselleen tunnin rukouspäivystyksen. Vuo-

roihin oli aina riittävästi tulijoita.
Ylioppilaita kehotettiin hankkimaan rukousvihko ja jaka-

maan sivut kahteen osaan. Vasemmalle kirjoitettiin rukousai-
he ja oikealle puolelle jätettiin tilaa kiitosaiheelle.

‒ Tiedän monia, jotka ovat pitäneet käytäntöä yllä koko elä-
mänsä ajan. Vihon selaaminen tuo kiitosmieltä Jumalan uskol-
lisuudesta vielä vuosien jälkeen.

Valmistuttuaan Ritva Olkkola-Pääkkönen kävi Bristolissa 
lähetyskurssin OPKOn lähetyskomitean lähettämänä. Hän oli 
mukana raivaamassa OPKOn opiskelijoiden kanssa Jämsän 
vanhasta sairaalasta Kansanlähetyksen ensimmäistä lähetys-
koulua. Suurimman osan elämäntyöstään hän teki Kylväjän 
lähetystyöntekijänä Etiopiassa.

Bullankulma pullollaan
Muusikko ja teologian tohtori Jari Kekäle tuli Helsingin OPKOn 
hommiin 1990-luvun alussa. Hän toimi ensin kuusi vuotta 
koululaispappina ja se jälkeen kymmenisen vuotta opiskeli-
jatyöntekijänä.

Opiskelijailtoja pidettiin Helsingin seurakuntayhtymän ti-
loissa Bullankulmassa Bulevardilla. Väkeä oli mukana niin 
paljon, että osa istui suuren salin ikkunalaudoilla. Rukous oli 

YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEEN

Tapulitornista 

Opkolaiset rukoilivat jo ennen kuin OPKOa olikaan. Lähetystyöntekijä 
Ritva Olkkola-Pääkkönen, entinen koululais- ja opiskelijatyöntekijä 
Jari Kekäle ja opiskelija Katariina Mäkilä kertovat, miten ja miksi  
OPKOssa on aina rukoiltu paljon.

Haastattelu: Danielle Miettinen | Kuvat: Ilkka Kontturi ja OPKOn kuvapankki



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

haluaa kertoa.
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Ritva Olkkola-Pääkkösen opis-
kelijakortteeri sijaitsi Helsingin 
Tehtaankadulla asunnossa, 
jota lämmitettiin puu-uuneilla. 
Kun isäntä aamuisin ryhtyi 
lämmittämään uunia, hän löysi 
vuokralaisensa usein polvi-
rukouksesta.
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mukana kaikessa, mitä tehtiin.
Jokaisen opiskelijaillan lopussa ja-

kaannuttiin ryhmiin rukoilemaan. Va-
kioaiheena oli lähetystyö ja tuoreita 
rukousaiheita saatiin omalta lähettiper-
heeltä Bangladeshista, nykyisin Järven-
pään seurakunnan perheneuvojana toi-
miva Kekäle muistelee.

Noihin aikoihin oli tehty ihmeellinen 
keksintö, joka auttoi saamaan ajankoh-
taisia rukousaiheita myös muista maista. 
Keksinnön nimi oli internet.

Rukousryhmissä rukoiltiin myös opis-
kelijoiden omien asioiden puolesta ja 
lopuksi jokainen siunattiin kätten päälle 
panemisen kautta.

Yhteisten iltojen lisäksi Helsingin OP-
KOssa kokoontui 10‒20 ryhmää ja so-
lua, joissa kaikissa rukoiltiin. Oli muun 
muassa emäntäryhmä, draamaryhmä ja 
raamattupiirejä.

‒ Boksilähetyksessä rukoiltiin aina 
paljon ennen kuin lähdettiin oville.

Sadosta on puhuttava Jumalalle
Kaikki Jumalan työ alkaa rukouksesta ja 
palaa rukoukseen, Jari Kekäle muistut-
taa. Rukouksessa on myös mahdollisuus 
hellittää murehtimisesta.

‒ Sato on Jumalan asia, ja siitä on pu-
huttava Hänelle. Työ ei ole ihmisen vas-
tuulla, ei alussa, lopussa eikä välissä.

Jos työ ei mene hyvin, tämä on tärkeää 
muistaa. Mutta se on tärkeää muistaa 
myös silloin, kun menee hyvin. Jos luu-
lee, että menestys on ihmisen ansiota, 
asiat voivat mennä pahasti vinoon.

Kekäle on myös nykyisissä tehtävis-
sään perheneuvojana, perheasioiden so-
vittelijana ja työnohjaajana riippuvainen 
rukouksesta.

‒ Pyydän Jumalalta sanoja, jotka aut-
taisivat ihmisiä. Usein koen niitä myös 
saavani.

Olennaista ei Kekäleen mielestä ole 
tunne siitä, että tapahtuu jotakin erityis-
tä. Olennaista on Jumalan lupaus, että 

hän on apuna ja ohjaksissa.
Joskus ihmiseltä loppuvat sanat. Kun 

Kekäleelle käy niin, hän osallistuu het-
kipalvelukseen. Siinä voi nojata kirkon 
pitkään perinteeseen ja lainata edellä 
kulkeneiden sanoja.

‒ Psalmien ja muiden raamatunteks-
tien rukoukset nostavat katseen sam-
makkoperspektiivistä ja auttavat minua 
näkemään itseni osana Jumalan pelas-
tushistoriaa.

Yliopiston uumenissa
Helsingin yliopiston päärakennuksen 
hiljaisessa huoneessa kokoontuu joka 
tiistai kello kolme pieni joukko rukoile-
maan pääkaupunkiseudun opiskelijoi-
den ja oppilaitosten puolesta.

Vakiokävijöihin kuuluu venäjän kään-
tämistä sekä politiikkaa ja viestintää 
opiskeleva Katariina Mäkilä.

Kiireinen nainen juo teetä pääraken-
nuksen kuppilassa ja kertoo luennosta, 
jolta hän juuri säntäsi haastatteluun. Ai-
heena oli tieteen olemus ja arvovapaus, ja 
luennoitsija ilmaisi oman näkemyksensä. 
Se oli tällainen: voimme sanoa tietäväm-
me vain sellaiset asiat, jotka voidaan tie-
teellisesti todistaa.

‒ Luennoitsija sanoi olevansa skientisti.
Kristitty opiskelija on näkemyksineen 

Sato on Jumalan 
asia, ja siitä on  

puhuttava Hänelle.

Jari Kekäle nojaa rukouksessa 
välillä hetkipalvelusten 
valmiisiin sanoihin. Kuva 
on opiskelijapappiajalta 
90-luvulta.



monesti valtavirran ulkopuolella. Siksi 
Katariina Mäkilä usein odottaa, että tu-
lisi tiistai ja pääsisi rukoilemaan saman-
henkisten kanssa.

‒ Yhteys uskovien kanssa on tärkeää. 
Rauhoitun ja opin asioita, joita ei luen-
noilla opeteta. Yhteen tuleminen erilais-
ten kristittyjen kanssa rohkaisee, saam-
me hyväksyntää toisiltamme.

Kestävyyttä opettelemassa
Noin tunnin kestävässä hetkessä rukoil-
laan pääkaupunkiseudun opiskelijoi-
den, oppilaitosten henkilökunnan sekä 
kristillisten opiskelijajärjestöjen ja op-
pilaitospastoreiden työn puolesta. Myös 
omille aiheille on tilaa.

‒ Opettelen kestävyyttä odottaa ru-
kousvastauksia.

Rohkaisuna Katariina Mä-
kilällä on usein tuttu kohta 
Filippiläiskirjeestä: ”Älkää olko mistään 
huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä 
tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, 
joka ylittää kaiken ymmärryksen, varje-
lee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin 
että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.”

‒ Olen aloittanut isojen päätösten te-
kemisen aina rukoilemalla. Toivon, että 
malttaisin jatkossakin tehdä niin.

Katariina Mäkilä sai opiskelijavaihdossa 
Sveitsissä kodin uskovan perheen 
luota. ‒ Se oli rukousvastaus.
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Työntekijäuutiset

Kalenteri
2.3.–4.3. Raivatkaa Herralle tie -lasten 
ja nuorten leiri
21.3. Kaikille avoin webinaari: Kestävi-
nä rukouksessa klo 17–19
17–19.4. Missioviikko Tampereella
23.3.–25.3. Kristittynä työelämässä 
-mentorointiviikonloppu 2
29.3.–1.4. Pääsiäispysäkki - Rukouksen
ja hiljentymisen päivät Enä-Sepässä
24.-26.4. Profiili-koulutus
23.5. Kaikille avoin webinaari: Mestarin
menetelmä - opetuslapseuden dyna-
miikka klo 17–19
18.7.–22.7. OPKOn kesäleiri Valkealassa

Lisätiedot: opko.fi/tapahtumat

Rukoilemme 
puolestasi 
Halutessasi voit lähettää ru-
kouspyynnön osoitteeseen 
opko@opko.fi ja rukoilem-
me puolestasi rukoushetkis-
sämme. 

Erika Stigell Helsingin opiskelija-
työntekijäksi ja Anne Lumio  
Enä-Sepän johtajan sijaiseksi

Helsingin opiskelijatyöntekijäksi on valittu teolo-
gian maisteri Erika Stigell. Hän on opiskellut 
pääaineenaan Vanhan testamentin eksegetiikkaa 
ja tutkinut gradussaan Mooseksen henkilökuvaa 
Heprealaiskirjeessä. Erika kokee kutsumuksek-
seen opettaa Raamattua, ja hänellä on vahva ko-
kemus seurakunta- ja järjestötyöstä vapaaehtois-
työn kautta. Työsuhde on täysiaikainen.

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän johtajan sijaisek-
si ajalle 15.2.–31.12.2018 on valittu restonomi, 
merkonomi, retriitinohjaaja, AmO Anne Lumio, 
62. Annella on monipuolinen kokemus majoi-
tus-, ravitsemus- ja matkailualalta. Hän on toimi-
nut mm. hotellin johtajana, yrittäjänä ja viimeksi
lehtorina Laurean ammattikorkeakoulussa.

Julianna Rantanen alkaa koota
lähettäjärengasta

OPKOn liittohallitus on 
myöntänyt Julianna 
Rantaselle, 23, oikeu-
den alkaa koota kanna-
tusrengasta OPKOn kou-
lulaistyöntekijäksi. 

Julianna on ollut OP-
KOn toiminnassa aktii-
visesti seitsemän vuotta, 

muun muassa työharjoittelijana. Missionaalises-
sa koululaistiimissä hän on opiskellut vuosina 
2013–2014. Julianna valmistuu sosionomiksi 
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi vuonna 2019.  
Häntä on haastateltu Arkin numerossa 4/2017. 
Voit lukea sen osoitteesta opko.fi/blogit. Liity 
Juliannan renkaaseen lähettämällä viesti: opko@
opko.fi. 

OPKO toimii suurilta osin vapaaehtoiskannatuk-
sen ja kannatusrenkaiden varassa. Lisätietoja OP-
KOn taloudesta voit lukea osoitteesta opko.fi/tue. 

DiscipleLife 
-ohjelma jatkuu

LIITY OPKON

Pienillä valinnoillasi on iso merkitys
Näin meitä motivoidaan tekemään eettisesti oikeita ratkaisuja ar-
jessa. Ja näinhän se on! Harvoin ajattelemme, että myös yhdis-
tysten jäseneksi liittyminen on tärkeää vaikuttamista ja kannan 
ottamista. Yhteiskunnassamme järjestöjen vaikuttavuutta pun-
nitaan usein niiden jäsenmäärän mukaan. Se näkyy mm. Ope-
tus- ja Kulttuuriministeriön taloudellisessa tuessa. Siksi kannattaa 
periaatteellisista syistä liittyä erilaisiin Jumalan Sanan pohjalta toi-
miviin järjestöihin. Rakennat aktiivisesti sellaista tulevaisuuden Suo-
mea, jossa on elintilaa myös kristilliselle elämänkatsomukselle.

OPKOn eli Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:n jäsenenä olet paraatipaikalla ainutlaatuisessa työs-
sä koululaisten ja opiskelijoiden parissa.  Esimerkiksi OPKO toimii 
ainutlaatuisten Veritas Forum -yliopistotapahtumien mahdollistaja-
na ja koordinoijana Suomessa. 

Jäsenenä saat myös ilmaiseksi jäsenlehtemme Arkin nel-
jä kertaa vuodessa kotiin kannettuna sekä alennuksia leireistä 
ja kursseista Suomessa ja maailmalla. 

Helmikuussa opko.fi-sivuille avautuu kaavake, jonka kautta voit liittyä 
vaivatta jäseneksi. OPKOn valtakunnallinen jäsenyys on ilmaista. 

Kysy lisää jäseneksi liittymisestä: opko@opko.fi

JÄSENEKSI

DiscipleLife-ohjelmaa voit 
kuunnella joka keskiviikko 
klo 20 Radio Patmoksen 
taajuuksilla ja OPKOn You-
Tube-kanavalla. 
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KEVÄTKAUDEN 2018  
VERITAS FORUMIT

Tampere - keskiviikko 14.3. klo 16:15 
Älyn tulevaisuus. Aivot, keinoäly ja ihmiskäsitykset
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Kampusareenan Auditorio, Korkeakoulun-
katu 7. Yliopistotutkija, dosentti Marja-Leena Linne, TTY ja uskonnonfilosofian 
dosentti Aku Visala, Helsingin yliopisto. Moderaattorina sosiaalisen robotiikan 
tutkija, kehittämispäällikkö Kimmo Vänni, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Oulu - torstai 15.3. klo 14:00
Miksi ihminen on arvokas?
Tellus Stage, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 5. Kehitysbiologian pro-
fessori Seppo Vainio, Oulun yliopisto, ja kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka. 
Moderaattorina solubiologian professori Petri Lehenkari, Oulun yliopisto.

Turku - tiistai 20.3. klo 16:15
Keinoäly, tietoisuus ja ihmiskäsitykset
T 50 Publicum, Auditorio 3, Assistentinkatu 7. Teoreettisen filosofian professori Olli 
Koistinen, Turun yliopisto, ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, Helsingin 
yliopisto. Moderaattorina PhD, teoreettisen filosofian dosentti (HY) ja kollegium-
tutkija (TIAS) Hanne Appelqvist.

Helsinki - keskiviikko 11.4. klo 16:15
Keinoälyn eettiset haasteet
Porthania P IV, Yliopistonkatu 3. Käytännöllisen filosofian professori Antti Kaup-
pinen, Helsingin yliopisto ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, Helsingin 
yliopisto. Moderaattorina PhD, teoreettisen filosofian dosentti (HY) ja kollegium-
tutkija (TIAS) Hanne Appelqvist.

Jyväskylä - keskiviikko 25.4. klo 16:15
Homo sapiens ‒ hyvä vai paha laji?
Uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala ja filosofian professori Jari Kaukua.

Veritas Forum Finland (VFF) on verkosto, joka järjestää akateemisia 
keskustelutilaisuuksia suurista elämänkysymyksistä yliopistokampuksilla 
ja oppilaitoksissa ympäri Suomen. Nettisivuilta veritasforum.fi voit lukea 
lisää ja katsoa foorumien videotallenteita. Tilaa uutiskirje osoitteesta: 
danielle.miettinen@veritasforum.fi. Veritas Forumit ovat osa OPKOn 
yliopistotyötä. 

Voit tukea Veritas Forum -työtä tilille FI26 8318 6710 0053 04 (OPKO),
viite: 2095

Yliopistotutkija, dosentti Marja-Leena Linne,  
uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala.

Käytännöllisen filosofian professori Antti 
Kauppinen, filosofian professori Jari Kaukua. 
Kauppisen kuva: Markus Marcet. 

Kehitysbiologian professori Seppo Vainio, Oulun 
yliopisto, ja kasvatustieteen tohtori Mia Puoli-
matka. Puolimatkan kuva: Villen kuva. 

Teoreettisen filosofian professori Olli Koistinen.
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littää Jumala itselleen. Tämä sama tarve 
näkyy monesti myös rukouksissamme. 
Toivomme, että osaisimme sanoa yhtei-
sissä rukouksissa jotakin viisasta. Juma-
la kuitenkin kaipaa enemmän rehellistä 
rukousta, ja rehellinen rukous voi olla 
myös täyttä hiljaisuutta.

Tyhjän hokemisessa on riski. 
Kun olemme opetelleet sellaisen 

jälkeen. Samoin myös rukoukseen täytyy 
välillä keskittyä erikseen.

Keskittyneen rukouksen lisäksi tarvit-
semme lakkaamatonta rukousta. Nämä 
pitävät Pyhän Hengen vireänä sydämis-
sämme ja pysymme myös paremmin 
erossa pahasta (1. Tess. 5: 16‒22). Kun 
yhteys on jatkuvasti auki Jumalan suun-
taan, vastaanotamme Hänen viisauttaan 
ja rakkauttaan. Yhteys antaa meille myös 
mahdollisuuden olla Jumalan puhutelta-
vina. Tämä taas pitää meidät avoimina 
muutokselle ja parannukselle.

Älkää tyhjiä hokeko
”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hoke-
ko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että 
heitä heidän monisanaisuutensa tähden 
kuullaan.” (Matt. 6:7)

Täytyykö rukouksen olla täynnä viisai-
ta sanoja ja hurskaita toiveita? Ei. Se, että 
meitä kehotetaan elämään jatkuvasti Ju-
malan läsnäolossa ja rukouksessa, ei tar-
koita, että rukouksen täytyisi olla täynnä 
sanoja. Jumala on salattu. Omaa oloaan 
helpottaakseen ihmisellä on kuitenkin 
usein pakottava tarve se-

P aavali kehottaa tessalonikalaisia 
rukoilemaan lakkaamatta (Tess. 
5: 17) ja roomalaisia hellittä-

mättä (Room. 12:12). Kolossalaiskirjees-
sä Paavali sanoo, että seurakunnan täy-
tyy valvoa rukoillen ja kiittäen. (Kol. 4:2) 
Hengellisestä taisteluvarustuksesta pu-
huessaan Paavali kehottaa, että tekisim-
me kaiken rukoillen ja anoen. ”Rukoilkaa 
joka hetki Hengen antamin voimin.” (Ef. 
6:18)

Rukoilemisen täytyisi siis olla jatku-
vaa, sen ei tarvitse milloinkaan lakata. 
Itseasiassa kaikki, mitä kristitty tekee, 
täytyisi tehdä rukouksessa. Tällainen voi 
tuntua vaatimukselta. Kuitenkin Paavali 
myös kehottaa rukoilemaan Hengen an-
tamin voimin. Rukous ja sen tuottaminen 
eivät siis ole meistä kiinni. Siksi rukous 
voi olla yhtä luontaista kuin hengittämi-
nen. Hengittäminen ei vaadi ajattelemis-
ta, vaan se tapahtuu automaattisesti.

Joskus hengittämiseen kannattaa kui-
tenkin erikseen keskittyä. Keskittyminen 

auttaa kehoa rauhoittumaan 
esimerkiksi kovan 

kuntoilun 

JA HENGITÄN

RUKOILEN

Aarteet

Hengittäminen on välttämätöntä, jotta pysymme hengissä. 
Kun hengität sisään, ilmasta tulee kehoosi happea, jota solusi 
tarvitsevat. Kun hengität ulos, soluistasi poistuu hiilidioksidia 
ja se kulkeutuu suusi ja nenäsi kautta ulkoilmaan. Raamatun 
mukaan rukoilu on samankaltaista. Se on kuin hengittämistä.
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rukoustavan, emme välttämättä anna 
Jumalalle mahdollisuutta vastata sanoi-
himme. Näemme rukouksen suoritukse-
na, joka vaatii tietyt sanat ja tavat, jotta 
se toimisi. Rukouksessa on kuitenkin 
kyse sekä uloshengityksestä että sisään 
hengittämisestä. Monesti rukoilemme 
vain ulospäin, hengitämme taakkaamme 
Jumalalle. Paljon vaikeampaa on hengit-
tää sisään, vastaanottaa Jumalan viisaus 
ja kirkkaus elämäämme. Vaikeus on sii-
nä, että vastaanottaminen vaatii malttia 
ja hiljaisuutta.

On myös tärkeää laajentaa mieliku-
vaamme Hänestä, jota rukoilemme. Hän 
on paitsi suuri Jumala myös lähellä ole-

va Kristus. Rukouk-
sessa on aina kyse 

suhteesta. Kun 
olemme teke-
misissä muiden 
ihmisten kans-
sa, emme toi-
vottavasti puhu 

Rehellinen 
rukous voi olla 

täyttä hiljai-
suutta
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Aarteet
jatkuvasti. Varsinkaan ystävien kesken ei 
tarvitse koko ajan keksiä puhuttavaa.

Onko sinulla koskaan ollut uusien 
tuttavuuksien kanssa vaivaannuttavia 
hetkiä, kun et ole keksinyt enää mitään 
sanottavaa? Näin voi joskus olla myös 
Jumalan kanssa. Uskon alkuaskelilla 
Hän voi tuntua vieraalta ja mystiseltä. Ei 
ihme, jos tällaiselle Jumalalle on vaikea 
kertoa arkisia asioitaan ja huoliaan, saa-
tikka että vain olisi hiljaa hänen seuras-
saan. Jeesus kutsuu meitä syvenevään 
suhteeseen Hänen kanssaan. Häntä kiin-
nostaa, mitä sinulle kuuluu.

Huutoja autiomaassa
Me myös usein pelkäämme pysähtymis-
tä ja hiljaisuutta. Tämän päivän kulttuuri 
vaatii tehokkuutta. Se ei houkuttele py-
sähtymään lepoon ja rauhaan. Kun yri-
tämme pysähtyä, mieleen alkaa tulvia te-
kemättömiä asioita. Pysähtyminen ei ole 
ahdistavaa siksi, että Jumala ahdistaisi. 
Pysähtyminen on ahdistavaa monelle 
siksi, että Kiusaaja ja synti rupeavat huu-
tamaan. Näin kävi myös Jeesukselle, kun 
Hän vietti 40 päivää autiomaassa. Vaik-
ka Henki johdatti Hänet sinne ja Henki 

oli läsnä Hänen kanssaan jatkuvasti, 
enimmäkseen äänessä oli Paholainen 
(Matt. 4:1‒11).

Jotta kuulisimme toisemme, annamme 
toisillemme aikaa. Jotta kuulisimme Ju-
malaa, meidän täytyy antaa myös Hänel-
le aikaa. Ei Jumalan takia, vaan itsemme 
takia.

Rukous täyttää sydämemme rakkau-
della, joka heijastuu tekoihimme. Kun 
pidämme yhteyden auki, kuulemme 
herkemmin Jumalan puhuttelun arjen 
tilanteissa. Matteuksen evankeliumissa 
Jeesus sanoo: ”Mitä sydän on täynnä, sitä 
suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyyten-
sä varastosta esiin hyvää, paha ihminen 
pahuutensa varastosta pahaa.” (Matt. 
12:33‒37).

Rukouksen oppimisessa ei ole kiirettä. 
Paras tapa opetella rukousta on rukoilla.

Juho Puhto,
Jyväskylän OPKOn  

opiskelijapastori

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. 
Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. 
Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimi-
sen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. 
Pysykää erossa kaikesta pahasta.

Rukoilkaa lakkaamatta - 1. Tess. 5: 16-22
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Rukoilen Suomen opiskelijoiden puolesta. 
Sekä suomea, että ruotsia äidinkielenään 
puhuvien puolesta, että heidän opinton-
sa menisivät hyvin, että he pärjäisivät hy-
vin elämässään ja että heistä yhä useampi 
löytäisi Jeesuksen Vapahtajanaan. Tämän 
lisäksi rukoilen sen puolesta, että opiske-
lijat löytäisivät mukaan kristilliseen toimin-
taan ja syventyisivät uskossaan. Rukoilen 
myös sen puolesta, että kristilliset toimijat 
osaisivat tavoittaa uusia opiskelijoita, myös 
sellaisia, jotka ovat kristinuskon vastaisia.

Robert Ojala, Turun OPKOn suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielinen työntekijä

Kiitän Herraamme Jeesusta hänen ihmeel-
lisestä Rakkaudestaan ja Hyvyydestään 
OPKOn koululaistyötä kohtaan! Kiitän läm-
pimästä perheyhteydestä, keskinäisestä 
välittämisestä. Rukoilen lasten, varhaisnuor-
ten, nuorten ja koululaistyötiimin puolesta. 
Pyydän, että Jeesuksen Rakkaus saisi kos-
kettaa sydämiä ja herättää kaipausta yhä 
syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Ru-
koilen yhteisten kokoontumistemme puo-
lesta. Rukoilen, että Jeesuksen Rakkauteen 
juurtuneina voisimme kantaa Herramme 
Kirkkautta tämän maailman keskellä. Lois-
taa Valoa siellä, missä on pimeyttä! Pyydän 
siunausta Pääsiäispysäkki-tapahtumalle. 
Saakoon Jumalan valtakunnan todellisuus 
murtautua läpi selkeällä ja voimakkaalla 
tavalla! Viritköön Jumalan perheväen kes-
kuudessa yhteinen riemu, rukous ja ylistys 
Kuningasten Kuninkaalle!  

Annastiina Toppari,  
OPKOn koululaistyöntekijä

Pääsiäispysäkki
RUKOUKSEN JA HILJENTYMISEN 

PÄIVÄT ENÄ-SEPÄSSÄ 29.3.-1.4. 

Neljä Pääsiäispysäkki-rukoustapahtuman  
osallistujaa jakavat lukijoiden kanssa  
rukouksensa. 

Minun rukoukseni
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Kiitän elämän ihmeestä. Saan elää!
Kiitän yhdessä uskomisen ihmeestä. Varjele itseriittoi-

suudesta.
Kiitän armosta, joka löytää itsetuhoisen, piittaamat-

toman ja yltäkylläisyyden turruttaman luo. Varjele ko-
vettumasta.

Kiitän Isää jokaisesta, jonka Hän kutsuu elämään Val-
takunnan salaisuutta todeksi. Varjele hylkäämästä toista 
minkään minua rajoittavan pelon tähden.

Pyydän viisautta kutsua ja varustaa evankelistoja ja 
lähettejä Valtakunnan työhön. 

Varjele näköalattomuudelta.
Rukoilen lähtijöitä sinne, missä Sinua ei vielä tunneta. 

Mitä kieltä siellä puhutaan? Miten yhteiskunta siellä on 
rakentunut? Tarvitaanko siellä minun ammattitaitoani, 
rohkeuttani, sinnikkyyttäni? Herra, lähetä minut.

Pyydän rohkeutta pitäytyä palvelijan ja odottajan pai-
kallani uskollisesti. Pidä lähelläsi. Kiitos, että tulet pian.

Raamattu lupaa rukoilijalle, ”ettei hänen opastajan-
sa enää kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä Hänet.” 
Jes.30:20

Marjaana Kotilainen,
Kylväjän aluekoordinaattori  

ja OPKOn lähetyssihteeri

Jumala tahtoo vahvistaa meitä todellisessa 
identiteetissämme. Kun niin tapahtuu, seu-
rakunta tuntee Jumalan sekä päällään että 
sydämellään. Siksi rukoilen, että teologit ja 
taiteilijat voisivat löytää toisensa. Kun meillä 
on yhteys taiteen ja teologian välillä, koko 
yhteisön identiteetti vahvistuu. Tämä tar-
koittaa Kristuksen tuntemista myös kyyne-
leiden kautta.

Uusi Jerusalem on tämän täyteyden ja 
yhteyden kuva. Psalmissa 48 sanotaan, että 
Jumalan kaupunki on rakennettu vuorelle, 
joka on koko maan ilo. Meitä kehotetaan 
laskemaan kaupungin tornit, katsomaan 
sen muureja ja tutkimaan sen palatseja. Ru-
koilen, että ryhtyisimme rakentamaan uutta 
Jerusalemia yhdessä.

Jukka Leppilampi,
muusikko

Osallistu 29.3.-1.4. Pääsiäispysäkki 
-rukoustapahtumaan Enä-Sepän 
leirikeskukseen Vihdin Ojakkalaan.  
Lue lisää takakannesta. 
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J os ilmoittautuneiden määrä laskee melkein puolella, onko 
jokin mennyt vikaan? Ei välttämättä. Kun tämän vuoden Dis-
ciple-konferenssia ryhdyttiin suunnittelemaan, ohjelmasta 
tehtiin rohkean erilainen.

Monet niistä 140 opiskelijasta, jotka osallistuivat helmikuussa nel-
jänteen Disciple-konferenssiin, olivat tapahtuman jälkeen pullollaan 
intoa. He jakoivat näyn siitä, että kristittyjen opiskelijoiden on aika 
lähteä rohkeasti suolaksi ja valoksi maailman keskelle. Ja niin tehtiin 
myös konferenssissa.

Tapahtuman opettajaksi oli kutsuttu Seattlesta Yhdysvalloista Cea-
sar Kalinowski, joka on erikoistunut missionaaliseen elämäntapaan.

Hän on kirjoittanut kirjat Transformed: A New Way of Being Chris-
tian, Small is Big, Slow is Fast, The Gospel Primer ja Bigger Gospel. 
Lisäksi hän pitää suosittuja Lifeschool Podcasteja, jossa hän käsittelee 
muun muassa uskoa arkisen elämän näkökulmasta.

Kalinowski opetti muun muassa elämän kuudesta rytmistä (katso 

laatikko seuraavalta aukeamalta), joista voi olla apua suhteiden luo-
misessa. Opetusten jälkeen hän lähetti osallistujat rohkeasti liikkeel-
le ryhmissä eri puolille pääkaupunkiseutua ‒ ravintoloihin, baareihin 
ja liikuntakeskuksiin.

‒ Jeesukselle puutteellisten ja syntisten ihmisten juhliin osallistu-
minen ei ollut ongelma. Hän kävi niissä niin paljon, että häntä syytet-
tiin syömäriksi ja juopoksi. Jos haluamme seurata Jeesusta, meidän 
täytyy elää kaikenlaisten ihmisten keskellä, kuulla heitä ja todistaa 
heille rakastavasti Jeesuksen rakkaudesta, Benjamin Sandell Pet-
rus-seurakunnan pappi ja tapahtuman koordinaattori muistuttaa.

Hämmennys muuttui innostukseksi
Ennen konferenssin päättymistä väki jakaantui ryhmiin kertomaan 
kokemuksiaan tortillabrunssin äärelle. Mieliala oli innostunutta, 
vaikka perjantaina moni oli kokenut olevansa vähän hukassa ja häm-
mentynyt. Viikonlopun aikana oli syntynyt kohtaamisia ja oivalluksia. 

Mitä kauemmin olet ollut uskossa, sitä vähemmän 
sinulla kenties on muita kuin kristittyjä ystäviä. 
Disciple18-konffassa opeteltiin ryömimään ulos 
kristittyjen kuplasta ‒ jotta maailma uskoisi.

SUHTEIDEN KAUTTASUHTEIDEN KAUTTA

JUMALAN VALTAKUNTA LEVIÄÄ

Konferenssin sunnuntaiaamu alkoi 
brunssilla ja kokemuksen jakamisella. 
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Ceasar Kalinowski opetti 
tarinoiden voimasta 
kertomalla kertomuksen 
Jumalasta ja maailman 
luomisesta. 

Joku tunnusti, että kirkossa kristittyjen kesken on kyllä paljon 
helpompaa.

‒ Perjantaina jännitti, kun ei tunne ihmisiä, keiden kanssa 
lähdetään kaupungille. Tykkäämme olla kirkossa, kun kaikki on 
selvää, eräs osallistuja totesi.

Tapahtumaan osallistunut Eveliina Rantanen nautti yhteisöl-
lisyydestä.

‒ Tulin tänne yksin ja mietin, miten pääsen mukaan ja tutustun 
ihmisiin. Täällä siitä ei tullut ongelmaa. Ceasar Kalinowskin ope-
tukset olivat huippuja. Ne tekivät liikkeelle lähtemisestä helppoa. 
Kun mennään tavoittamaan ja kohtaamaan ihmisiä, pitää toki läh-
teä rukouksin.

Osallistujat vaikuttivat sunnuntaina innostuneilta. Kalinowskin 
puheet eivät maistuneet syyllistämiseltä eivätkä vaatimuksilta.

‒ Saamme elää elämää ja heittää sinne väliin jotain tästä opitus-
ta, eräs opiskelija tiivisti.

Lahden OPKOn opiskelijatyöntekijä Topi Knihtilä nautti 
siitä, että erilaisilla lahjoilla varustetut ihmiset pääsivät toimi-
maan yhdessä.

‒ Täydensimme hyvin toisiamme kohtaamisissa, Knihtilä my-
häili.

Disciple järjestettiin 
Munkkivuoren kirkossa.



16 OPKO

Disciple järjestettiin 
Munkkivuoren kirkossa. 

Kun vietät illalla aikaa keskustellen ja nauttien illasta, ajattele näitä 
kuutta rytmiä. Kuinka moni asia on jo täydessä vauhdissa ennen 
kuin olet edes tullut paikalle?

1. Jaa tarinoita
2. Kuuntele
3. Juhli
4. Siunaa
5. Syö
6. Virkistäydy

Ajattele identiteettiäsi Kristuksessa häntä palvelevana lähettilää-
nä, joka tekee opetuslapsia. Kuinka voisit seurata näitä elämän 
rytmejä pitäen samalla mielessäsi ilosanoman? Mieti, kuinka mo-
neen rytmiin pääset sisälle.

1. Opi tuntemaan jonkun ihmisen elämäntarina ja jaa omasi vä-
hintään yhden ihmisen kanssa. Ei tarvitse tuntea kaikkia yksityis-
kohtia, mutta opettele henkilön tarinan pääkohdat.
2. Kun kerrot omaa tarinaasi ja kuuntelet muiden tarinoita, ole 
avoin myös Hengen johdatukselle. 
3. Millaisia juhlia ympärilläsi on? Entä kotonasi? Mihin juhliin voi-
sit mennä säännöllisemmin yhdessä uskovan perheväen kanssa?
3. Ketä voisit siunata tänään sanoilla, teoilla tai lahjalla? Onko hän 
kenties henkilö, jonka kanssa tulit tänne tänään? Kenties tutustu-
masi paikan henkilökuntaa tai vakiokävijöitä? Ole rohkea ja luova!
5. Opettele viiden ihmisen nimet, joita et vielä tunne. Kaksi henki-
lökunnasta ja kolme muuta.

Kaikki nämä ovat hyvän uutisen kuvia, joiden avulla voit löytää 
”Rauhan ihmisiä” (Matt. 10:11-13) yllättävistäkin paikoista. Kun 
etsimme heitä, muutumme hedelmällisellä tavalla osaksi ympä-
röivää kulttuuria.

kuusi rytmiä
ELÄMÄN

Ceasar Kalinowskin opetuksesta Six Rhythms of Life 
vapaasti kääntänyt Ilkka Kontturi.

Keneen tahansa voi tutustua
Kaikilla osallistujilla ei ollut ollut merkittäviä kohtaamisia. 
Silti hekin nyökyttelivät, että tapahtuma oli hyvä kokemus. 
Se auttoi näkemään ihmisen Jumalan mielenkiinnon kautta 
ja vahvisti Jumalan lapsen identiteettiä.

Monet heräsivät näkemään huikeita mahdollisuuksia 
omassa elämässään: Evankeliumi etenee ihmissuhteiden 
kautta.

‒ Suurin osa kavereistani on ei-kristittyjä. Tajusin, että 
voin tutustua kehen tahansa, milloin tahansa, eräs opiskelija 
totesi.

‒ Opin, että saan katsoa tuntematonta ihmistä samalla ta-
valla kuin ystävää. Haluaisin viedä arkeeni tämän kiinnostuk-
sen kaikkia kohtaamiani ihmisiä kohtaan, toinen summasi.

Vuosittaiseksi perinteeksi muodostuneen Disciple-kon-
ferenssin järjestivät OPKO, Petrus Församling ja Kotiryhmä 
Verkosto.

Teksti ja kuvat: Ilkka Kontturi
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V anhurskaan rukous voi paljon, jos se on harras, kir-
joitetaan Jaakobin kirjeessä. ”Elias oli ihminen, yhtä 
vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, 
ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuo-

teen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas 
antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä.” Jaak. 5:17-18.

Jeesus itse asetti esimerkin hartaasta rukouksesta osana ih-
misen suhdetta Jumalaan. Hän omisti päivästä paljon aikaa ru-
koushetkiin Isän kanssa, vaikka oli itse Jumala. Hänellä oli ilman 
rukoushetkiäkin jatkuva yhteys Isään.

Rukouksen välityksellä tapahtuu suuria asioita täysin taval-
listen ihmisten kautta Jeesuksen nimen kirkastamiseksi. Kautta 
Raamatun löytyy esimerkkejä Jumalan ihmeellisestä kyvystä vai-
kuttaa olosuhteisiin, kun Häntä lähestytään rukouksen kautta, 
vaikka Jeesus myös opettaa Taivaallisen Isän jo edeltä tietävän 
mitä tarvitsemme ennen kuin olemme rukoilleet sanaakaan.

Myös uskovassa ihmisessä asuva Pyhä Henki rukoilee hiljaisin 
huokauksin puolestamme. Hartaassa rukouksessa kaunista on 
se, että ihminen tunnustaa oman rajallisuutensa ja riippuvuu-
tensa Jumalasta. Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat siitä, mi-
hin ihmisen kyvyt päättyvät.

Harmikseni huomaan kääntyväni Jumalan puoleen vasta sil-
loin, kun asiat karkaavat oman hallintani ulkopuolelle, vaikka 
oikeasti jokainen elämämme yksityiskohta on Jumalan käsissä. 

Useasti ihminen rukoilee toiveitansa omaan elämäänsä. Jumala 
kuitenkin vastaa aktiivisesti rukoustoiveisiimme pyytäessämme 
Hänen tahtonsa toteutumista ja apua ihmisten iankaikkisen sie-
lun pelastavan evankeliumin julistamiseen. Jumala tahtoo pelas-
taa jokaisen ihmisen Jeesuksen sovituksen kautta. 

Raamatun mukaan Taivaissa iloitaan suuresti yhdenkin syn-
tisen ihmisen kääntymyksestä. Jumala avaa valtavia mahdol-
lisuuksia ja antaa ihmisen kokea johdatusta, kun pyytää apua 
evankeliumin ilosanoman kertomiseksi ihmisille.

Miettiessämme minkälainen asenne on oikea lähestyttäessä 
Jumalaa rukouksessa, voi palata Jeesuksen opettamaan Isä mei-
dän-rukoukseen. Siinä esitellään ihmiselle Jumalan mielen mu-
kainen sydämen asenne: Näin Jumala toivoo itseään lähestyt-
tävän. Jeesuksen opetuksessa korostuu anteeksianto ja sovinto 
ihmisten välillä ehtona elävään yhteyteen Isän kanssa. Jumala on 
antanut sitä samaa meille, ja meidän olisi tehtävä oma osuutem-
me tämän toteutumiseksi. Jeesus opetti juutalaisia näin: ”Sen-
tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi 
on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, 
ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan 
lahjasi”. Matt. 5:23-24.

Samuli Korhonen,  
Oulun OPKO

Jumalan tahdon mukainen rukous

K

Raamatun mukaan 
Taivaissa iloitaan 
suuresti yhdenkin 
syntisen ihmisen 
kääntymyksestä. 
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Kun asuntoauto Johannes viiletti halki Euroopan, liikkeellä saat-
toivat olla mantereemme uudet toivot. Koululaistyöntekijä Olli 
Lehmonen kertoo, miten peruutettu lähetyskonferenssi muut-

tui ikimuistoiseksi rukousseikkailuksi.
Hollantiin oli suunniteltu uudeksivuodeksi nuorten MissionNet-lä-

hetyskonferenssi, mutta se jouduttiin talousvaikeuksien vuoksi pe-
rumaan. Osa Suomesta ja muista maista mukaan ilmoittautuneista 
nuorista halusi kuitenkin viettää vuodenvaihteen aktiossa Euroopas-
sa. Pieni Shofar-seurakunta Utrechtissa tarjosi meille majapaikan ja 
pääsimme rukousmatkalle.

Sydämelläni ovat olleet nämä Jeesuksen sana: ”Kun hän näki väki-
joukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, 
kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: 
’Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, 
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.’” (Matt. 9:36‒38)

Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaansa. Ainoa 
asia, joka voi kääntää ”Euroopan sydämen” Jumalan puoleen, on ru-
kous, että Jumala lähettää väkeä elonkorjuuseen.

Kun asuntoauto ”Johannes” viiletti halki Euroopan, 
liikkeellä saattoivat olla mantereemme uudet  
toivot. Koululaistyöntekijä Olli Lehmonen  
kertoo, miten peruutettu lähetyskonferenssi  
muuttui ikimuistoiseksi rukousseikkailuksi.

Olli Lehmonen,
OPKOn johtava  

koululaistyöntekijä

N

Matkaseurue huoltoasemalla Johanneksen kanssa. Uudenvuodenpäivänä oli aika pakata kimpsut ja kampsut ja lähteä koti-
matkalle. Sitä ennen rukousaktiolaisista otettiin yhteiskuva Shofar Utrecht 
-seurakunnalta käyttöön saadussa kokoontumispaikassa.

Asuntoauto rukouskammiona
Osa tiimistämme teki reissun Johannekseksi nimetyllä asuntoau-
tolla, jonka olemme hankkineet tällaisia aktiomatkoja varten. 
Reitti Hollantiin kulki Ruotsin, Tanskan ja Saksan läpi. Rukoilimme 
kaikkien maiden puolesta, joiden alueilla matkustimme.

Meitä saapui lopulta paikalle 50‒60 henkeä kymmenestä eri 
maasta. Rukoilimme henkilökohtaisten ja laajempien asioiden 
puolesta. Saimme opetusta ja jaoimme elämäämme yhdessä.

Kävimme pienen tiimin kanssa kohtaamassa ihmisiä Utrechtin 
rautatieasemalla. Eräs nuorimies, joka ei vielä tuntenut Jumalaa, 
tuli mukaamme iltatilaisuuteen,

Rukous Euroopan puolesta
Tälläkin matkalla oli myös hankalia hetkiä ja kipeitä asioita, joita 
täytyi käsitellä. Silti uskon, että nuoret kokivat reissun ihmeellisenä 
Jumalan armona meitä kaikkia kohtaan. Jumala synnytti monen 
sydämessä yhä selkeämmän halun rukoilla Euroopan kansojen 
puolesta. Rukoilemme, että Euroopasta voisi jälleen lähteä sankoin 
joukoin lähetystyöntekijöitä tavoittamattomien kansojen luokse.

Haluaisimme edelleen tehdä säännöllisesti aktiomatkoja eri-
tyisesti Euroopan alueella. Sen puolesta voi rukoilla, että Jumala 
avaa juuri ne ovet, jotka ovat Hänen suunnitelmissaan.

JOHANNEKSELLA
HALKI EUROOPAN
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Kolme viikkoa ennen Hollantiin lähtöä emme olleet vielä var-
moja kokoontumispaikasta tai tapahtuman käytännöistä. 
Monella oli kuitenkin sellainen olo, että tämäkin asia pitää 

antaa Herran hoidettavaksi ja luottaa siihen, että kaikki järjestyy. 
Kun olimme rukoilleet matkan puolesta  tiiviisti viikon, oli todel-
la koskettavaa ja kaunista nähdä, kuinka paikallinen Sofar Church 
avasi ovensa meille ja tarjosi paikan kokoontumiselle. Reissun jär-
jestyminen oli suuri osoitus siitä, kuinka Jumala pitää huolta ja ha-
luaa järjestää asiat niin, että meillä olisi hyvä olla.

Kun astuin ensimmäistä kertaa sisälle seurakunnan tiloihin, tunsin 
oloni kotoisaksi ja tervetulleeksi.

OPKOn nuorten toiminnassa mukana oleva Julia 
Leisola osallistui Heart for Mission -rukousmatkalle.
     – Minulla on valtavan kiitollinen olo, että saan olla 
osa Eurooppalaista kristittyjen perhettä. Lue ohesta 
hänen matkakokemuksista.

Heart for Missionin kantava teema oli kristittyjen yhteys ja yhte-
nä ruumiina toimiminen. Tunsin muutamia tapahtumaan osal-
listuvia ihmisiä jo ennestään, mutta myös uusia tuttavuuksia tuli 
paljon. Minua kosketti rakastava ilmapiiri, joka vallitsi koko ta-
pahtuman ajan. Porukka tuntui perheeltä ja pystyin kutsumaan 
näitä ihmisiä sisariksi ja veljiksi. Kun tajusin, että minulla on näin 
paljon sisaruksia ympäri Eurooppaa, minut valtasi ihan valtava 
kiitollisuus.

Vaikka kaikkien kanssa en edes ehtinyt juttelemaan, silti tun-
tui, että jokaisen kanssa syntyi Herran asettama ja luoma yhteys.

Minusta ja monesta muustakin tiimiläisestä yhteys Euroop-
paan ja Euroopan kansojen välillä tuntui todella merkittävältä 
ja tärkeältä. Se on jotain, mitä on hyvä lähteä rakentamaan ja 
pitää yllä, vaikka emme kaikki pysty olemaan aina samassa pai-
kassa tai edes samassa maassa. Tuntuu myös hyvältä tietää, että 
on olemassa ihmisiä, jotka rukoilevat Euroopan puolesta ja että 
voin itse olla heidän kanssaan samassa rukousrintamassa.

Kotimatkalla juttelimme ystäväni Nooran kanssa asuntoauto  
Johanneksessa matkan aikana heränneistä ajatuksista. Kuinka 
jännää elämä Jumalan kanssa voi oikeasti olla! Minäkin olen 
vasta 16-vuotias ja silti saan jo nyt elää tällaista seikkailullista 
elämää Jumalan kanssa. Olen kyllä kiitollinen ihan jokaisesta 
hetkestä.

Julia Leisola

Porukka tuntui  
perheeltä ja pystyin 

kutsumaan näitä  
ihmisiä sisariksi  

ja veljiksi. 

OSANA EUROOPPALAISTA PERHETTÄ
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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.

Tipatonta tammikuuta mainostetaan 
keinona arvioida omaa suhdetta al-
koholiin. Osaanko rentoutua ja juhlia 

ilman tiettyjä aineita? Vapautta suuremmil-
la kertoimilla on tarjolla helmikuun puolella 
paastonajassa. Siinä on paljon maksa-arvo-
ja suurempi merkitys, etsiä ja löytää:

”Kun paastoatte, älkää olko synkän nä-
köisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat 
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti 
huomaisivat heidän paastoavan. Totises-
ti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä 
paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Sil-
loin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan 
Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös 
sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varasta-
vat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. 
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä 
varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä 

on aarteesi, siellä on myös sydämesi.” (Matt. 
6:16-21).

Olisiko nyt hukkaamattoman helmikuun 
ja merkityksellisen maaliskuun vuoro?

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, jot-
ka olette mahdollistaneet sen, että OPKO 
voi olla julistamassa iankaikkisia aarteita 
aina uusille sukupolville!

KOETELTUJA KOETTELEMUKSIA

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö
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Det var egentligen inte så mycket som jag 
visste om Studentmissionens nuvarande 
situation när jag började att jobba i au-

gusti. Det var givetvis en nackdel, men jag kan 
också tänka mig att det var en fördel i och med 
att jag inte har starka förutfattade meningar hur 
verksamheten ska se ut i Studentmissionen. Jag 
var med lite i Studentmissionens verksamhet när 
jag började studera teologi år 1999, men sedan 
dess har saker och ting förändrats väldigt mycket. 
Det är klart, eftersom folk studerar mellan tre till 
fem år och sedan flyttar bort. Det här är en av de 
största utmaningarna för Studentmissionen, att 
alltid vara relevant och aktuell för de som stude-
rar i Åbo för tillfället. Det behövs hela tiden nya 
som kommer med och bär ansvar, för de gamla 
som man har haft med blir färdiga och börjar med 
något annat. Man kan inte göra allt på samma sätt 
som förr, utan man måste vara dynamisk och smi-
dig på ett bra sätt.

När jag kom till Åbo så visste jag att det är nå-
gra saker som jag förväntas att göra, dvs att delta 
i Coffee and Cake och innebandy. Utöver det var 
det också min uppgift att fundera på vad vi kun-
de göra mer eller annorlunda i framtiden, dvs vad 
vi kunde utveckla så att Studentmissionen också 
i fortsättningen skulle få bli en viktig del i många 
studerandes liv.

När jag bekantade mig med de redan existe-
rande verksamhetsformerna under hösten, kan 
jag själv säga att båda har fungerat bra i Åbo. Jag 
har tyckt om Coffee and Cake för att jag tycker om 
att diskutera med folk, och innebandy för att man 

TILLBAKABLICK PÅ HÖSTEN

OCH EN MÖJLIG VÄG FRAMÅT

lär känna folk bättre när man idrottar med dem. 
En uppfattning som har stärkts under årens gång, 
är att folk först måste få förtroende för en i helt 
vanliga saker innan de lyssnar på vad man har att 
säga i fråga om andliga saker. Jag hoppas att vi 
inom Studentmissionen genom dessa verk-
samhetsformer kan få folk att lära känna 
oss, även sådana som inte har varit med i 
kristna sammanhang tidigare.

En av de saker som vi har funderat på 
att börja med inom Studentmissionen 
och som har genomförts på den finska 
sidan är Mission week. Där vänder man 
på steken i och med att man inte för-
väntar sig att människorna ska komma 
till en, utan man går istället till dem un-
der en vecka. Även om det är frågan om 
ett enskilt evenemang, kan man ändå ta 
tillvara själva tillvägagångssättet, alltså att 
man aktivt strävar efter att nå ut med bud-
skapet om Jesus Kristus till sina medmän-
niskor, och i Studentmissionens fall 
till studerandena. Evangeliet om 
Jesus Kristus är detsamma 
under alla tider, men sätten 
hur man når ut med det, 
måste man alltid upp-
datera.
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När jag diskuterade med styrelsen vad de önskade att jag skulle 
skriva en ledare om, fick jag förslaget att berätta om hur jag 
har upplevt början av tiden som studentarbetare i Åbo.

Robert Ojala,  
studentarbetare i Åbo



Hej på er! Mitt namn är Benjamin 
Häggblom och jag kommer att fung-

era som ordförande för Studentmissionens 
styrelse i Åbo från och med årsskiftet. Jag 
är 21 år gammal och kommer från Karleby 
i det fagra Österbotten. I Åbo studerar jag 
teologi för andra året och hoppas på att 
kunna titulera mig som präst om några år.

Då jag inte plöjer igenom böcker, skriver 
eller pluggar grekiska, brukar jag hänga 
med mina vänner, spela innebandy eller 
NHL (Playstationspelet då…). Ibland händer 
det sig även att jag läser en bok, en teolo-
gisk sådan givetvis.

I somras lediganslogs tjänsten som stu-
dentarbetare i Åbo. Jag övervägde möjlig-
heten som hade öppnats. Vore det möjligt 
för mig att arbeta som studentarbetare vid 
sidan om mina studier? Jag kom fram till 
att det nog skulle fungera. Jag sände in en 
ansökan om tjänsten och fick snabbt svar. 
Småningom visade det sig att det hängde 
mellan mig och en annan. Mina förhopp-
ningar om tjänsten höjdes ytterligare. Efter 
ett antal dagar kom beskedet, jag hade inte 
blivit vald.

Efter beskedet hade jag blandade käns-
lor. Jag hade sett fram emot att jobba som 
studentarbetare vid sidan 

om mina studier och mina förhoppningar 
på att jag skulle få tjänsten var höga. Likaså 
hade jag ett antal gånger i samband med 
processen bett den ’’farliga’’ bönen: ’’Låt din 
vilja ske’’. Jag bad om att Guds vilja skulle 
ske och att han skulle använda mig där jag 
behövdes.

Jag fick acceptera situationen och hop-
pades på att Gud visste vad han höll på 
med. Och det gjorde han verkligen. Jag 
har flera gånger blickat tillbaka på den 
stressfyllda och arbetsdryga höst som nu 
är bakom mig och konstaterat att det verk-
ligen var bra att jag inte fick tjänsten som 
studentarbetare. Jag hade räknat med att 
arbetsbördan skulle vara aningen mindre 
än den var. En liten misskalkyl från min 
sida. Det finns ingen chans att jag skulle ha 
hunnit med både arbetet och studierna. I 
denna stund behövde jag inte arbetet. Gud 
förser oss med det vi behöver!
Nu finner jag mig som ordförande i Stu-
dentmissionens styrelse i Åbo och får kon-
statera att Guds vägar äro outgrundliga. Jag 
hoppas på, och ber, att Gud skall använda 
mig i styrelsen. Jag ser med spänning och 
iver fram emot att få jobba i styrelsen. Till 
sist några välvalda ord på kokkoladialekt: 
’’He vaal bra deheer!’’

På bilden av styrelsen finner vi från väns-
ter följande personer:
» Informationsansvarig Herman Mård, 
teologi
» Vice-ordförande Alice Brandt, logopedi
» Ordförande Benjamin Häggblom, 
teologi
» Kassör Linnéa Nygård, socionom
» Sekreterare Iréne Jern, farmaci
» Evenemangsansvarig Karolina Wallin, 
franska språket och litteraturen

från nya ordförande i Åbo

S  Å

En personlig hälsning

Med önskan om ett välsignat år 2018,
Benjamin Häggblom, ordförande
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”BE OCH ARBETA” 

på Inremissionshemmet  
i Larsmo lördag-söndag  
5-6 maj 2018

- Studentmissionens 
gemenskapshelg

Program för både vuxna och 
barn. Möjlighet till övernatt-
ning.  

Vängudstjänst på söndag kl 10 i Lars-
mo kyrka, lunch och program efteråt.

Medverkande bla Anna Dahlbacka, 
Jan Nygård, Robert Ojala,  
Lilian Lindén, Oscar Sundman och 
Max-Olav Lassila.

Priser:
Alla måltider på lördag (dvs kaffe, mid-
dag och kvällsté) 20 e för vuxna, 10 e 
för barn 5-12 år, under 5 år gratis.

Övernattning och frukost 30 e för 
vuxna, 25 e för studerande, 15 e för 
barn 5-12 år, under 5 år gratis. Maxpris 
för en familj för övernattning och 
frukost 90 e. Lunchen i församlings-
hemmet 10 e per person eller 25 e per 
familj. Anmälningar en vecka innan / 
senast onsdag 2 maj kl 12 till student-
misssionen@studentmissionen.fi.



Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in 
pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangeran-
det av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, 
läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också 
användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395
Matti Aspvik, studentarbetare i Jakobstad på  
frivillig basis, tfn 050 598 4703
Simon Tallgren, studentarbetare i Vasa, tfn 044 981 8211
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 355 2045

När man kommer in till Betlehemskyrkan 
som ligger på livliga Tavastgatan, möts man 
av kaffedoften, värmen och sorlet av tiotals 
människor som sitter i matsalen och dis-
kuterar. Studentmissionen i Åbo har under 
flera år, i stort sett varje fredag, arrangerat 
något som kallas Coffee&Cake, en samling 
som fungerar som ett café. Coffee&Cake 
har öppet från kl. 15-18. Dit kan man kom-
ma för att ta en kopp kaffe, eventuellt äta 
något gott som en fellow studentmissiona-

re har bakat, och för detta betala en liten 
slant. Caféet fungerar på frivillig basis och 
varje vecka är det någon som ställer upp 
med bakverk, jobbar i köket och någon som 
fungerar som nyckelperson. Nyckelperso-
nen har huvudansvaret och är den som låser 
efter alla.

Studentmissionen i Åbo har en vision om 
att Coffee&Cake skulle vara en lågtröskel-
verksamhet dit alla kan komma för att träf-
fas. En vision om att Coffee&Cake skulle få 

nå ut till studerande av alla slag och olika ni-
våer av tro. Det fina med Coffee&Cake är att 
man kan komma dit och prata om högt och 
lågt, om studier eller sin tro. Coffee&Cake 
fungerar för många som en mötesplats och 
när caféet stänger, fortsätter ofta cafébesö-
karna vidare tillsammans till andra destina-
tioner.

Alice Brandt, vice-ordförande

– VAD ÄR DET?

COFFE & CAKE » Onsdagar kl 20:30-22:00 Innebandy i St. Olofsskolan, Klostergatan 11
» Fredagar Coffee & Cake kl. 15:00-18:00 i Betlehemskyrkan, Tavastgatan 4
» 6.3 Möteskväll med Tua & Torsten Sandell i Evankeliumintalo, Lilla Tavastgatan 16. 
Tvåspråkigt! Seniorer är också välkomna! 

Pågående aktiviteter:
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Pääsiäispysäkki
RUKOUKSEN JA HILJENTYMISEN  
PÄIVÄT ENÄ-SEPÄSSÄ 29.3.-1.4.18 

Tule viettämään 
pääsiäistä 

Enä-Seppään 
levon ja rukouk-

sen äärelle!  

Idyllinen leirikeskus Enä-Seppä kutsuu sinut ainutlaatuiseen rukoustapahtumaan Enäjärven rannalle 
Vihdin Ojakkalaan 29.3.–1.4. Pääsiäistekstit, Herran pöytä, monipuolinen rukouselämä ja pääsiäisherkut 
luovat tilan Jumalan, lähimmäisten ja itsesi kohtaamiselle. Rukouksen ja hiljentymisen päivät on 
tarkoitettu nuorille, opiskelijoille ja kaikenikäisille, jotka haluavat oppia lisää rukouksesta. 

Annastiina 
Toppari

Topi KnihtiläJussi Miettinen Saara Kinnunen

SA
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Olli Lehmonen Robert Ojala

Jari Rankinen Jussi Valkonen Jukka LeppilampiHelena ja Timo  
Keskitalo

Seppo Juntunen
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U 
RY

Mukana ohjelmassa mm. 

Marjaana 
Kotilainen

Lisätiedot ja hinnat:
opko.fi/paasiaispysakki  
tai puh. (09) 612 9940 
(ma-pe klo 9-16).

Ilmoittaudu heti, paikkoja 
rajoitetusti!




