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• 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 -keskustelutilaisuuksia järjestämme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

• OPKOlla on 23 työntekijää, 
joista suurin osa on osa-aikaisia.

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

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

PÄÄKIRJOITUS

Kuningaslohien 
aika ei ole ohi

Yksi aikakausi päättyi, kun saimme suruviestin 
Liisa Kingman kuolemasta. Liisa oli ensimmäisiä 
1964 syntyneen Ylioppilaslähetyksen, nykyisen 
OPKOn kautta lähteneitä lähetystyöntekijöitä. Hän 

rukoili suljettujen maiden puolesta, joihin lähetystyöntekijät 
eivät saaneet viisumeita ja joissa oli vähän tai ei lainkaan 
paikallisten seurakuntia. Jumala avasi Liisalle itselleen oven, 
josta ei olisi voinut pelkällä ihmisen tarmolla ja taidolla 
mennä sisälle. Hänen vanavedessään lähti myöhemmin 
satoja nuoria maailman ääriin. Liikehdintä jatkuu yhä.  
Kuningaslohien aika ei ole ohi.

Raamatussa puhutaan useassa kohdassa isien kaivoista. 
Jotkut niistä olivat valloittajakansojen tuhoamia. Ne piti kai-
vaa esille ja puhdistaa. Jaakobin kaivo oli pidetty avoimena. 
Sen luona Jeesus kohtasi samarialaisen naisen. Kaivo on 
edelleen käytössä.

Jokaisella herätysliikkeellä on oma hengellinen perintön-
sä. Jos se unohtuu, lähde kuivuu. En ole vielä törmännyt he-
rätykseen, joka ei olisi saanut alkuaan rukouksesta. OPKOn 
synnyttänyt opiskelijaherätys puhkesi Helsingin tuomiokir-
kon tapulitornissa pidetyistä rukoushetkistä. Herätys alkoi 
ja levisi, mutta rukoilemista ei lopetettu. Suurten opiskelija-
kokousten puolesta järjestettiin rukousvartioita polvillaan. 
”Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta. Missä 
on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta.”

Uuden vuosikymmenen alkaessa olen seurannut kiitolli-
sena opiskelijoiden, koululaisten ja työntekijöiden parissa 
kuplivaa rukousheräämistä. Sen ympärillä tapahtuu paljon 
hyvää. Aivan viime aikoina monta koululaista ja opiskelijaa 
on tullut uskoon. Sielunhoitokeskusteluissa olen rukoillut 
tänä vuonna jo kymmenien Jumalan tahtoa etsivien nuorten 
puolesta. Nuoret ovat valmiita. Pienryhmiä perustetaan, 
Raamattua luetaan ja kuunnellaan Raamattupodista. En kut-
su tätä ihan vielä herätykseksi, mutta isien kaivoja kaivetaan 
esille. Siitä olen varma.

Liisa Kingman muistoa kunnioittaen,

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen
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POIMINTOJA

Raamattupodilla  
jo 20 000  
kuuntelukertaa
Arkin toimitus 

“Heräsin siihen, että en ollut lukenut Raamattua, 
kuten olisin halunnut”, toteaa Helsingin  
OPKOn opiskelijatyöntekijä Toni Mäkelä.  
Hän halusi haastaa itsensä lukemalla koko 

Raamatun vuoden aikana läpi. Samalla hän tuumi, että miksei lukisi 
sitä mikrofoniin. Hän oli nimittäin saanut sellaisen joululahjaksi. 

– Raamattuun tarttuminen ei aina ole helppoa. Ajattelin, että 
voisin Raamattupodin kautta auttaa muitakin Jumalan sanan  
äärelle matalalla kynnyksellä. Samaa sanaahan se on, vaikka  
kuuntelisi.

Jokaisessa jaksossa on mukana Vanhaa- ja Uutta testamenttia 
ja lopussa on muutamia ajatuksia tekstin liittyen. Raamattupodin 
pohjana on Connect the Testaments: A 365-Day Devotional with 
Bible Reading Plan -suunnitelma. 

Vielä ehdit mukaan kuuntelemaan Raamattupodia. Jaksot 
julkaistaan ajastuksella aamuyöllä, jotta ne ovat valmiina 
aamuvirkkuja ja työmatkalaisia varten. Yhden jakson 
kesto on keskimäärin 15 minuuttia. Kaikilla jaksoilla 
yhteensä on tähän mennessä kertynyt noin 20 000 
kuuntelukertaa. 

Kuuntele podia osoitteessa:
anchor.fm/raamattupodi

Lisäksi voit kuunnella sitä mm. Spotifyssa,  
iTunesissa ja Google Podcasteissa sekä yleisissä 
Podcast-sovelluksissa.

Raamattupodin avulla voit kuunnella 
koko Raamatun läpi vuodessa. 
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Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti ISSN 
0786-4035. Tilaukset, osoitteenmuutokset, 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 Toimitussihteeri ja taitto Ilkka Kontturi Kansi  Revive-kon-
ferenssi/Andy Moore  Paino  Euraprint  Painos 1/2020  4800 kpl Arkki ilmestyy vuonna 2020 
viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Aineisto toimitukseen viisi viikkoa aikaisemmin. Mediatiedot   
www.opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin edeltäjiä  olivat tiedotuslehti OPKO-sanomat 
ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin kuuluva 
kristillistä koululais- ja opiskelijatyötä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöllistä opiskelija- ja 
nuortentoimintaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 14 paikkakunnalla. OPKO on 
perustettu  1964.
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TEEMA

s. 3

RAAMATTU  
AJASSAMME

JEESUS EI KUTSU MEITÄ SUORAAN 
TÖIHIN. – HÄN KUTSUU MEIDÄT ENSIN 
LUOKSEEN JA VASTA SEN JÄLKEEN 
TYÖHÖN, JOTA HÄN JO TEKEE. S.6

Lee Saville: 

Mailis  
Janatuinen: 
IHMEELLISTÄ KYLLÄ, JOOSEF  
EI SULAUTUNUT EGYPTILÄISIIN,  
VAIKKA PALVELI HEITÄ MONTA 
VUOSIKYMMENTÄ. HÄN EI  
HÄVENNYT NÄYTTÄÄ HOVILLE  
USKOAAN ISIENSÄ JUMALAAN.  S. 14
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VERITAS FORUM

Kevään Veritas Forumit 

2.4. Tampere (Hervanta)
Tuleeko päivitetystä ihmisestä uusi luomus?
FT Timo Kylmälä ja tulevaisuudentutkija,  
dosentti Jari Metsämuuronen. Moderoi FT Heikki Saxén.

1.4. tai 23.4. Jyväskylä
Kuinka paljon toimiva talous tarvitsee  
moraalisia hyveitä?
TT, FT, PhD Oskari Juurikkala ja Must Read -lehden  
strategi, YTT Heikki Pursiainen. 

6.4. klo 16 Turku
Onko ikuinen elämä toivottavaa?
VTT Rosa Rantanen, TT Timo Nisula. Moderoi filosofian 
professori Juha Räikkä. Sali PUB 2, Assistentinkatu 7, 
Turun yliopisto

21.4. klo 14 Oulu
Voiko videopelissä tehdä pahaa?
Oulu Game LABin projektipäällikö Jussi Autio ja  
TM Markus Syrjätie. Tellus backstage, Oulun yliopisto

(päivämäärä tarkentuu)

Veritas Forum Finland (VFF) on verkosto, joka järjestää akateemisia 
keskustelutilaisuuksia suurista elämänkysymyksistä yliopistokampuksilla 
ja oppilaitoksissa ympäri Suomen. Veritas Forumit ovat osa OPKOn 
yliopistotyötä. Kevään ohjelman otsikot vielä tarkentuvat. Lisätiedot ja 
tarkemmat ohjelmat: veritasforum.fi

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. 

Jätä kestävä 
perintö 

Jussi Autio ja Markus Syrjätie keskustelevat 
Oulussa pelimaailman vaarallisuudesta. 

Veritas Forum ja OPKO keräsivät 
tuplauskampanjassa vuoden loppuun 
mennessä 5180,25 euroa.

Yksityinen lahjoittaja oli luvannut tuplata summan 5000 eu-
roon asti, joten lopullinen kampanjatulos on 10180,25 euroa. 
Tämä mahdollistaa Veritas Akatemian aloittamisen kesällä 
2020. Siellä yliopistopiskelujensa alussa olevat tapaavat kristit-
tyjä tutkijoita ja opiskelijatyöntekijöitä, joiden kanssa mietitään 
ja rakennetaan kristityn identiteettiä tämän päivän yliopisto-
maailmassa. Akatemia järjestetään Enä-Sepän leiri- ja kurssi-
keskuksessa Vihdissä. Lisätietoja myöhemmin opko.fi-sivulta 
ja Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niiraselta (miikka.
niiranen@veritasforum.fi). Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille! 

Veritas  
Akatemia  
aloittaa  
kesällä 2020
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Vuosittaisen Disciple-konfe-
renssin aluksi pidämme ru-
koushetkeä tapahtuman puo-
lesta. On tammikuun loppu. 

Mukana on toinen tapahtuman pääpuhu-
jista, britti Lee Saville. Miehen olemuk-
sesta huokuu poikkeuksellinen rauha ja 
avoimuus.

Hänen matkansa Jumalan valtakunnan 
työssä on ihmeellinen. Saville oli ollut 
vasta vuoden uskossa, kun kesällä 1995 
alkoi tapahtua. Saville oli osakkaana 
vanhassa ja kunniakkaassa lakifirmassa 
Pohjois-Englannissa alkaessaan nähdä 
unia katulapsista.

Unessa Saville oli turvassa muurin 
takana. Toisella puolella muuria oli ka-
tulapsia ilman kenkiä, revenneissä vaat-
teissa, kasvot likaisina. Lapset juoksivat 
kohti yrittäen päästä muurin yli turvaan. 
Unessa Saville kuuli äänen sanovan 

”Mene muurin yli, Lee!”. Hän teki työtä 
käskettyä ja kiipesi auttamaan lapsia.

Unet jatkuivat kuusi kuukautta eikä 
Saville tiennyt, mistä oli kyse. Eräänä 
päivänä häntä pyydettiin lähtemään Ro-
maniaan hengelliseen konferenssiin.

ITKEVÄ MIES MAASSA
Maahan saapuessaan Lee Saville järkyt-
tyi. Hän kiipesi ulos taksista ja näki edes-
sään uniensa lapset.

– Kun saavuin Romaniaan ensimmäi-
sen kerran, tunsin Jumalan rakkauden 
näitä lapsia kohtaan niin syvästi, että vä-
lillä en voinut muuta kuin istua maassa 
ja itkeä. Silloin seitsemänvuotias katu-
lapsi näki minut ja tuli halaamaan. Seu-
rauksena itkin entistä kovaäänisemmin. 
Jumalan rakkaudessa on jotain todella 
riisuvaa. Kun koen siitä vilauksenkin, 
huomaan, miten vajaata ja puutteellista 

TEEMA

Toistuvat unet katulapsista taivuttelivat Lee Savillen 
toteuttamaan Jumalan unelmaa Romaniassa.
TEKSTI JA KUVAT TONI MÄKELÄ

UNTEN
MAILLA
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Unet jatkuivat kuusi  
kuukautta eikä Saville  
tiennyt, mistä oli kyse. 

Lee Saville uskoo yltäkylläisen elämän  
alkavan, kun sanomme Jumalalle  
”Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun.”
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TEEMA

oma rakkauteni on.
Saville jäi miettimään asiaa ja siirsi 

paluutaan Englantiin viikolla. Pian hän 
ymmärsi Jumalan kutsuvan häntä Roma-
niaan, mutta hän ei halunnut kuunnella. 
Kotiin palattuaan hän vietti unettoman 
viikon. Lopulta hän järjesti itselleen kol-
me kuukautta vapaata ja lähti takaisin 
Romaniaan.

Siitä lähtien Saville on työskennellyt 
Romaniassa tehden yhteistyötä paikal-
listen kirkkojen kanssa. He ovat perus-
taneet alueelle muun muassa lastenko-
teja. Avustustyötä varten Savalle perusti 
NetWorks-järjestön, jota hän johtaa. Se on 
voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 
toimii kaikkein köyhimpien parissa luo-
teis-Romaniassa Aradin maakunnassa.

AVAIMENA AITOUS
Aitous ihmissuhteissa on Lee Savillen 
työn perusta.

– Ilman aitoja ihmissuhteita alamme 

helposti täyttää tarpeita, joita oletamme 
ihmisillä olevan. Sen sijaan meidän tulisi 
kuunnella, mitä ihmiset oikeasti tarvitse-
vat. Kun olemme luoneet ihmissuhteen, 
pystymme keskustelemaan avoimesti 
ystävinä. Kun ystävyys syvenee, autta-
minen muuttuu molemminpuoliseksi ja 
ihmiset iloitsevat yhdessä toimimisesta.

Saville katsoo asiaa myös toisesta nä-
kökulmasta.

– Toinen puoli kolikosta on, että toteu-
tamme projekteja ja pyrimme saamaan 
aikaan hyviä asioita. Kun aikataulutam-
me, sovimme toimintatavoista ja työn-
tekijöistä sekä mietimme rahoitusta ja 
resursseja, löydämme itsemme keskeltä 
projektia.

Saville painottaa, että ihmisten rakas-
taminen on ensisijaista, eivät projektit. 
Projekteja voi toteuttaa ilman rakkautta, 
vaikka ne voivat tietenkin olla myös rak-
kauden työkaluja.

Savillen mukaan länsimainen ajattelu 

• Lee Saville
• Syntynyt 1957
• Koulutukseltaan lakimies
• Johtaa perustamaansa NetWorks- 

hyväntekeväisyysjärjestöä Romaniassa
• Nauttii kasveista ja piirtämisestä
• Lempikirja Raamatussa: Apostolien teot
• Lempi raamatunkohta: Tällä hetkellä Room. 5:1–5

KUKA? 

Köyhät katulapset  
kykenevät olemaan  

anteliaita ja  
rakastamaan ilman  

ehtoja aivan  
eri tavalla  

kuin moni muu. 
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on hyvin tulos- ja projektikeskeistä, vaik-
ka meidän tulisi painottaa ihmissuhteita 
ja inhimillisyyttä.

KATULAPSET RAAMATUNOPETTAJINA
Romanian katulapset ovat opettaneet 
Savillea tulkitsemaan Raamattua.

– Aiemmin en ollut ymmärtänyt, miksi 
Jeesus kehotti opetuslapsia lähtemään 
liikkeelle ottamatta mitään mukaansa. 
Yllätyksekseni katulapset sanoivat mi-
nulle saman asia. Huomasin, että omista-
mamme asiat voivat tulla aitojen ihmis-
suhteiden esteiksi. Omaisuus vaikuttaa 
usein siihen, miten ihmiset suhtautuvat 
toisiinsa. Aitojen suhteiden luominen on 
helpompaa samalta tasolta.

Raamatusta näemme, että Jeesus toi-
mi juuri tällä tavalla.

– Kun Jeesus kohtasi samarialaisen 
naisen Sykarin kaivolla, hänellä ei ollut 
mitään mukanaan. Hän pyysi naiselta 
juotavaa. Voimasuhteet muuttuivat ja 

Jeesus olikin se, joka tarvitsi apua ensin. 
Tällainen vuorovaikutus on täysin eri-
laista verrattuna siihen, että Jeesus olisi 
lähestynyt naista antamalla hänelle lah-
jan.

Saville puhuu mielellään myös katu-
lasten sydänten kauneudesta.

– Köyhät katulapset kykenevät ole-
maan anteliaita ja rakastamaan ilman 
ehtoja aivan eri tavalla kuin moni muu. 
He jakavat auliisti omastaan ja tekevät 
sen vapaaehtoisesti. Kerran ystäväni osti 
pitsan katulapselle. Lapsi jakoi pitsansa 
välittömästi muiden lasten kanssa täysin 
pyyteettömästi. Ystäväni kertoi, että hä-
nen omat lapsensa eivät olisi tehneet sa-
moin. Köyhien keskuudessa on valtavaa 
kauneutta, joka meiltä länsimaalaisilta 
jää helposti huomaamatta.

LISÄÄ TYÖMIEHIÄ
Suurin haaste Lee Savillen työssä on 
työntekijöiden puute.

– Tarvitsemme Jeesusta seuraavia ih-
misiä, joilla on palvelijan sydän. Eri alo-
jen osaajista on valtava tarve.

Mitä suomalaiset voisivat tehdä Roma-
nian katulasten hyväksi?

Lee Savillen vastaus on mietteliäs ja 
epäselvä, ja päätän jättää asian sikseen.

Haastattelua seuraavana päivänä näen 
miehen uudelleen ja hän vetää minua hi-
hasta.

– Kysyit, mitä suomalaiset voisivat teh-
dä Romanian katulasten hyväksi. Kirjoita 
juttuun, että tarvitsemme ihmisiä, jotka 
tulevat palvelemaan. Tarjoamme paljon 
erilaisia mahdollisuuksia lyhyistä akti-
oista alkaen.

Lisätietoa:
networks.org.ro
office@networks.org.ro

Lee Savillen johtama Networks-järjestön työntekijäjoukko koostuu palkatuista sekä 
vapaaehtoisista. Tiimissä on tällä hetkellä väkeä Romaniasta, Iso-Britanniasta, Irlannista, 
Ruotsista ja Yhdysvalloista. KUVA: NETWORKS.ORG.RO

20 vuotta sitten minulla oli vahvat mielipiteet 
ja selvät vastaukset moniin kysymyksiin. Nyt en 
ole enää varma edes kaikista kysymyksistäni, 
vastauksista puhumattakaan, Lee Saville sanoo 
naurahtaen.



FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
Nykyään toimimme 13 paikkakunnalla.

UUTISIA

Poimintoja OPKOn kalenterista
• 9.4.–12.4.20 Pääsiäispysäkki - Rukouksen, hiljentymisen ja  

varustautumisen päivät Enä-Sepässä 
• 24.–26.4.20 Apologiaforum – Ilmastoherätys, Ryttylä
• 7.8.–16.8.20 Missiomatka Mongoliaan
• 14.–18.6. Lasten ja nuorten Raamattu- ja lähetysleiri, Vihti
• 15.7.–19.7.20 OPKOn kesäleiri Valkealassa
Lisätiedot: opko.fi

Toni Mäkelä jatkaa Helsingin  
opiskelijatyöntekijän sijaisena

Teologian kandidaatti Toni Mäkelä jatkaa Helsingin opiskelijatyönteki-
jän sijaisena 40% työosuudella 31.5.20 saakka. 

Faib Meier Lahden avustavaksi 
opiskelijatyöntekijäksi

Faib Meier, 27, on valit-
tu Lahden OPKOn avus-
tavaksi opiskelijatyönte-
kijäksi. Faib työskentelee 
teologina David Dienst 
-nimisessä sveitsiläisessä 
kristillisessä järjestössä. 
Suomeen ja Lahteen 
hänet toi suomalainen 
vaimo, johon hän oli 
tutustunut Sveitsissä 

- Jumala antoi minulle  
rakkautta opiskelijoiden 
puoleen, ja johdatti 
minut yhteyteen Lah-
den OPKOn työntekijän Topi Knihtilän kanssa. Hänen kanssaan 
saamme viikottain rukoilla Lahden puolesta. Minun ja puolisoni 
sydämet palavat ihmisten kanssa olemiselle ja heidän opetuslap-
seuttamiselleen, Faib kertoo työnäystänsä. 

Avustavan työntekijän työ on vapaaehtoinen. 

"Että he olisivat yhtä" – OPKOn kesäleiri 
Valkealan kristillisellä opistolla 15.–19.7.2020

OPKO saa suurimman osan tuloistansa  
yksityishenkilöiden lahjoituksina.

Tiivistetty pääohjelma:

Keskiviikko 15.7.
Raamattutunti: Tunne itsesi (Room 1–3), Eero Junkkaala
Kanavat:
• Rukous toimii aina, Jussi Miettinen
• Love at work: how to love your neighbour when your 

neighbour is your boss, Tim Vickers

Torstai 16.7.
Raamattutunti: Tunne Jumala (Room. 3–8), Eero Junkkaala
Ajankohtaisaihe: Hyvinvoinnin avaimet, Juha ja Sari Äkräs
Kanavat:
• Kristittynä johtajana, Juha Äkräs
• Naisverkko - kristittyjen naisten yhteisö, Sari Äkräs
• The trouble with money: what the Bible says about 

making it well and using it well, Tim Vickers
Lähetysilta, Taneli Skyttä

Perjantai 17.7.
Raamattutunti: Tunne Jumalan suunnitelma (Room 9–11),  
Eero Junkkaala
• Ajankohtaisaihe: Stuck at work: understanding your 

work from God’s perspective, Tim Vickers
Eve ja Ossi in Concert

Lauantai 18.7.
Raamattutunti: Elä hänen seurassaan 
(Room. 12–16), Eero Junkkaala
• Ajankohtaisaihe: Mitä perheille on 

tapahtumassa? Vieläkö perheitä 
tarvitaan?  
Saara Kinnunen

Kanavat:
• Ensiapua ekoangstiin,  

Danielle Miettinen
• Miten kasvattaa nuorta  

moniarvoisessa maailmassa?  
Saara Kinnunen

• Veritas Forum, Miikka Niiranen
Gaalailta, lapset ja nuoret

Sunnuntai 19.7.
Messu, saarna Jussi Miettinen

Aikuisten ohjelman lisäksi omat ohjelmat 
seuraavasti: 3–6-vuotiaat, 7–11 v. juniorit, 
12–15 v. nuoret, 15– v. isoset (0–2-vuotiaille 
on hoitopaikka). 

Lisäksi leirillä on aikaa yhdessäoloon, 
saunomiseen ja uimiseen sekä ulkoiluun 
Valkealan kauniissa luonnossa. 

Hinnat ja lisätiedot: opko.fi/kesaleiri

Ohjelmat ikäryhmille:

KOOSTANUT ARKIN TOIMITUS

10 opko
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Missiomatka Mongoliaan elokuussa 
- Lähde mukaan seikkailuun!

OPKO ja Lähetysyhdistys Kylväjä 
järjestävät 7.-16.8. ainutlaatuisen 
missiomatkan Itä-Aasian Mon-
goliaan. Matkaohjelmassa on niin 

pääkaupungin vilskettä pilvenpiirtäjineen 
kuin myös maaseudun rauhaa lähes asumat-
tomine aroineen. Saatatpa löytää itsesi rat-
sastamassa kamelilla tai herätä perinteisestä 
mongolialaisesta jurtasta.

Matkalla tutustumme Kylväjän yhteistyö-
seurakuntiin ja niiden toimintaan yhdessä 
Mongolian lähettien kanssa. Sukellamme 
mongolialaiseen kulttuuriin ja tutustumme 
paikallisiin ihmisiin. Retkikohteitamme ovat 
pääkaupunki Ulaanbaatar sekä maaseudulla 
Arhangain maakunta. Lisäksi teemme yhden 
yön retken Terelžin upeaan kansallispuistoon.

– Lopullisen ohjelman muovaamme yh-
dessä osallistujien kanssa heidän toiveidensa 
mukaan. Tässä vaiheessa olemme vielä 
lähtökuopiossa suunnitelman kanssa, kertoo 
matkanjohtajaksi lähtevä Oulun OPKOn 
opiskelijapastori Tomi Koho.

Tomi uskoo missiomatkan avartavan 
ajatuksia ja tarjoavan eväitä omaa tietään 
etsivälle. Erityisesti hän suosittelee reissuun 
lähtemistä, jos pohdiskelee, mikä voisi olla 
oma paikka seurakunnassa ja Jumalan 
työssä. Lähtijän kannattaa varustautua myös 

sopivalla määrällä avointa seikkailumieltä.
– Odotan innolla, miten Jumala toimii 

matkan aikana ja miten hän puhuttelee it-
seäni ja muita reissuun lähtijöitä. Toivon, että 
jokainen voisi tehdä löytöjä, jotka puhuttele-
vat ja kantavat koko loppuelämän ajan.

Missiomatka on tarkoitettu nuorille aikui-
sille (18–35-vuotiaille). Hinta-arvio on noin  
1 500 € sisältäen lennot, majoituksen, viisu-
min, matkat perillä ja ohjelman. Lopullinen 
summa määräytyy ryhmän koon mukaan.

Jos kiinnostus heräsi, kysy lisää ja ilmoit-
taudu mukaan viimeistään 30.4. (outi.
paukkunen@kylvaja.fi). 

OPKOn liittokokous järjestetään  
Tampereella 4.4.2020, opko.fi/liittokokous

Kolmatta kertaa järjestettävä Pääsiäispysäkki-
rukoustapahtuma pidetään Enä-Sepässä 9.–.12.4.20. 
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Liisa Kingman 
muistolle 

Keski-Aasiassa yli 20 vuotta työs-
kennellyt Liisa Kingma menehtyi 
sairauden seurauksena joulupäivänä 
25. joulukuuta 2019.

Liisa Kingma, tyttönimeltään Jakkula, oli yksi 
Ylioppilaslähetyksen (nyk. OPKO) ensimmäi-
sen lähetysseminaarin ahkerista osallistujista. 
Hän oli saanut lähetyskutsun jo kymmenvuo-
tiaana. Ylioppilaslähetyksen lähetystoimikunta 
lähetti hänet ja kaksi muuta nuorta teologia 
vuonna 1966 lähettikoulutukseen Englantiin. 
Vuonna 1967 ulkolähetystyötä hoitamaan 
perustettiin Suomessa Kansanlähetys. Liisa 
Jakkula lähti Keski-Aasiaan sen ensimmäisenä 
työntekijänä vuonna 1968. Myöhemmin hän 
siirtyi Lähetysyhdistys Kylväjän palvelukseen, 
missä toimi myös kotimaan johtotehtävissä. 

Päivätyönsä tehtyään Liisa ja hänen hol-
lantilainen miehensä Ben, palasivat eläkkeelle 
Suomeen ja Liisa jatkoi raamatunkäännöstyö-
tä. Ben Kingma sai kutsun taivaan kotiin vuon-
na 2014. Liisa toimi omaishoitajana loppuun 
saakka heidän kodissaan Lumijoella.

Vuoden 2015 pakolaisaalto toi Suomeen 
monia persian kieltä puhuvia nuoria ihmisiä ja 
Liisa toimi hyvällä kielitaidollaan kuin täysipäi-
väinen työntekijä heidän parissaan opettajana 
ja tulkkina. Hän oli kuin äiti monelle kristityksi 
kääntyneelle maahanmuuttajalle. Hänen pu-
helimensa soi 24/7. 

Liisan laajan suvun lisäksi häntä saattamas-
sa  olivat ystävät, joista monet maahanmuut-
tajia. Useat OPKOn seniorit muistelevat Liisaa 
hengellisenä äitinään. 

OPKO ja OPKOn ystävät ry ilmaisevat osan-
ottonsa Liisan läheisille ja ystäville.

Minulle elämä on Kristus ja kuolema on 
voitto” Fil. 1:21
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REVIVE-KONFERENSSI

Ei Raamattua, ei Eurooppaa  
- Revive kutsui syttymään ja sytyttämään

Raamattu ja lähetyskonferenssi Revive syntyi, kun IFESin 
(International Fellowship of Evangelical Students) opiske-
lijakonferenssi ja lähetyskonferenssi Mission-Net sulautet-

tiin uudeksi Revive-tapahtumaksi, jossa yhdistyvät lähetystyö ja 
raamattuopetus.

Tapahtuman tarkoituksena on varustaa nuoria viemään evanke-
liumia eteenpäin ja rukoilla yhdessä, että “Euroopan sydän” saisi 
kääntyä elävän Jumalan puoleen. Herätys ja palveleminen alkavat 
siitä, että Jumalan armo saa - tapahtuman nimen mukaisesti - vir-
voittaa sydämiä. Vaikka maanosan yli ulottuva näky voi kuulostaa 
suurelta, kaikki lähtee pienestä kipinästä.

– Revive oli huikea kokemus! Minua innosti ajatus, että Jeesus 
tahtoo Pyhän Henkensä kautta sytyttää liekin jokaisen osallistujan 
sydämessä. Kun palaamme koteihimme eri puolille Eurooppaa, 
jokainen voi viedä liekin oman kansansa keskuuteen, OPKOn kou-
lulaistyöntekijä Annastiina Toppari sanoittaa.

Hän pääsi monen muun Suomi-tiimiläisen tavoin kokemaan 
kansainvälistä uskovien yhteyttä ensimmäistä kertaa.

Kuusipäiväisen konferenssin ohjelmaan kuului raamattuopetus-
ta, yhteistä rukousta, ylistystä ja seminaareja apologiasta Pyhän 

Hengen lahjoihin. Erityisesti Eurooppa-ilta puhutteli Annastiinaa. 
Schuman Centre for European Studies -ajatuspajan johtaja Jeff 
Fountain kertoi kristinuskon merkityksestä Euroopan historiassa. 
Hän valotti Raamatun roolia esimerkiksi yliopistojen ja terveyden-
huollon kehittymisessä sekä taiteessa. Puheen ydinsanoma oli “no 
Bible, no Europe”. Lopuksi tilaisuuden osallistujista muodostettiin 
Euroopan kartta ja jokaisen maan puolesta rukoiltiin.

– Herkästi tulee ajateltua, että suomalaisena olen suomalainen 
ja se on kaikki, mitä olen. Revivessä ja erityisesti Eurooppa-illassa 
sain kokea olevani myös osa suurempaa kokonaisuutta.

Suuremmasta yhteydestä muistuttivat myös ihmisjoukossa 
vilisseet IFESin hupparit, joissa oli teksti “You are part of something 
bigger”.

– Siinä voi nähdä sekä maantieteellisen että hengellisen ulottu-
vuuden.

Konferenssin kumppanuusjärjestöihin kuuluu lukuisia tunnettuja 
kristillisiä järjestöjä, kuten Agape Europe, The International Bible 
Society, Cru, Ecm, 24-7 Prayer, Evangelical Focus, European Evange-
lical Alliance, Lausanne Movement, Scripture Union, Steiger, OM ja 
YWAM. OPKO on osa konferenssin järjestänyttä IFES-liikettä.

Osa OPKOn porukasta, joka koostui nuorten 
toiminnassa mukana olevista ja opiskelijoista. 

Tapahtuman uudenvuodengaalasta. 

Ensimmäistä kertaa järjestetty raamattu- ja lähetyskonferenssi 
Revive kokosi 3 000 nuorta ja opiskelijaa 67 maasta Saksan 
Karlsruheen. OPKO osallistui tapahtumaan 30 hengen voimin.
ARKIN TOIMITUS
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Revivessa sain kohdata ihmisiä eri kansoista. Tarjosin 
messukeskuksen käytävillä salmiakkia tuntemat-
tomalle ja kymmenen minuuttia myöhemmin olin 
hänen kanssaan ylistämässä tai rukoilemassa hänen 
kansansa puolesta. Revivessa Jumala nosti sydämille 
keskinäisen yhteyden merkitystä.

Yksi Revivea kannatteleva teema oli rohkeus jakaa 
evankeliumia Euroopassa. Käsittelimme sitä erityisesti 
Apostolien tekojen kautta. Apostolitkaan eivät olleet 
itsessään rohkeita, vaan he rukoilivat lakkaamatta 
Pyhältä Hengeltä rohkeutta jakaa Jeesuksen toivoa 
eteenpäin.

Steigerin Euroopan johtaja muistutti, että rohkeus 
ei ole sitä, etten pelkää. Rohkeus on kuuliaisuutta 
Jeesuksen kutsulle pelosta huolimatta.

Toiseksi viimeisenä iltana rukoilimme Euroopan eri 
osien virvoittumisen ja herätyksen puolesta. Jumala 
kylvi ihmisten sydämiin tulista intoa ja alttiutta levit-
tää Jeesuksen rakkautta. Tämä rakkaus on niin suurta, 
ettei sitä voi olla jakamatta muille. Eurooppa saattaa 
näyttää synkältä ja uskossaan kuolleelta, mutta tosi-
asiassa se kaipaa virvoitusta enemmän kuin koskaan. 
Eurooppa kuuluu Jeesukselle, ja me olemme hänen 
todistajiaan.

“Oli ihmeellistä kokoontua Jeesuksen 
nimen kunniaksi yli kolmentuhannen 
ihmisen kanssa.”

Revivessa opin, kuinka tärkeä 
seurakunta on.

Ennen Reviveen lähtöä rukoilimme useaan ottee-
seen Skypen välityksellä OPKOn monikulttuurisen ja 
maantieteellisesti laajan lähtijäjoukon kanssa. Ky-
syimme, mitä Herralla on mielessään meitä 3 000:a 
tapahtumaan osallistuvaa varten. Rukouksemme 
oli, että kaikki konferenssin osallistujat kokisivat 
olevansa yhtä perhettä Jumalan edessä.

Palvelin konferensin esirukoustiimissä. Esirukous-
tilanteesta minulle jäi mieleen erityisesti Jumalan 
rakastaminen. Tämä aukesi erityisesti, kun OPKOn 
vapaaehtoinen nuorisotyöntekijä Tim Goode rukoi-
li puolestani. Herra avasi minulle Jumalan perheenä 
olemisen merkitystä. Olin ollut tässä porukassa jo 
aiemmin, mutta en ollut ennen rakastanut sitä kuin 
perhettä, enkä Jumalaa.

Konferenssissa tapasin färsaarelaisen Teiturin, 
jota sain auttaa kasvamaan opetuslapsena. Hän 
koki jumalasuhteensa haastavana. Tunnistin hä-
nessä paljon samaa, mitä itsessäni oli ollut. Sain 
puhua hänen kanssaan seurakunnan tärkeydestä ja 
rukoilimme yhdessä. Viimeisenä päivänä näin hänet 
kirjakaupassa iloisena. Myös minä ilahduin. Herra 
on hyvä!

Krista Tikkanen, 17 Eelis Ylönen, 21

REVIVE-TAPAHTUMA

 Arkin toimitus

Kaksi Reviveen osallistunutta OPKOn nuortentoiminnassa 
mukana olevaa kertoo kokemuksistansa. 
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Joosefin kolme 
kutsumusta

ENSIMMÄINEN KUTSUMUS: ORJUUS
Potifarin kartanossa ulkomaalainen orjapoika sai varmaan ensi 
alkuun harjan käteensä: alahan siivota huusseja! Katsotaan nyt 
ensin, pystytkö sinä siihen. Jollekin pöydänkulmalle jätettiin 
muutama kolikko, ja illalla sitten laskettiin, olivatko ne kaikki 
tallessa. Kohta huomattiin orjan olevan sekä rehellinen että 
pystyvä nuori mies. 

Joosef ei siis lyönyt hanskoja naulaan, vaan otti orjuutensa Her-
ran kädestä ja teki työnsä niin hyvin kuin pystyi. Pian Potifar 
asettikin hänet taloutensa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa 
koko omaisuutensa. Näin nuori heprealaispoika ajoi muuta-
massa vuodessa vanhempien ja kokeneempien orjien ohi. 

TOINEN KUTSUMUS: VANKILA
Mutta sitten Joosefille tapahtui toinen katastrofi: talon emäntä 
iski häneen silmänsä. Kun nuori orja kieltäytyi salaisesta sek-
sisuhteesta, päätti rouva Potifar kostaa. Ja niin Joosef heitettiin 
ilman oikeudenkäyntiä faraon erityisvankilaan. 

Miltä lie nuoresta miehestä tuntunut nukkua ensimmäistä yötä 
kalterien takana? Varmasti sydämestä nousi kipeä huuto Her-
ran puoleen: etkö sinä lainkaan välitä siitä, miten minulle käy? 
Siitäkö minua rangaistaan, että tein oikein? Milloin pääsen tääl-
tä pois – vai pääsenkö milloinkaan? 

Mutta kun Joosefille annettiin taas huussiluuta käteen, hän otti 
sen nöyrästi vastaan ja siivosi käymälät kunnolla. Ja kun hänen 
rehellisyyttään koeteltiin, läpäisi hän testin ja osoittautui luo-
tettavaksi nuorukaiseksi. ”Herra piti Joosefista huolta vankilas-
sakin ja oli hänen kanssaan, niin että hän saavutti vankilan pääl-
likön suosion. Päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut 
vangit.” (1.Ms.39:21-22).

Kuvittelepa 17-vuotiasta poikaa taivaltamassa  
autiomaan tietä kohti Egyptiä karavaanin kameliin 
sidottuna. Vielä hetki sitten hän oli rikkaan isän  
perillinen, nyt häntä oltiin kuljettamassa orjamark-
kinoille. Ei varmasti tullut heti Joosefin mieleen,  
että Herra itse oli viemässä häntä hänen kolmen  
kutsumuksensa maahan. 
TEKSTI MAILIS JANATUINEN

RAAMATTU AJASSAMME

Tällainen on Raamatun kutsumusajattelu. Kutsumus ei suin-
kaan tarkoita vapautta toteuttaa itseään. Se tarkoittaa, että ih-
minen koettaa tehdä parhaansa vihonviimeisissäkin olosuh-
teissa. Miten paljon energiaa meiltäkin saattaa kulua suljetun 
oven potkimiseen, sen sijaan että toimisimme Joosefin tavoin.

Joosef ei tiennyt, että vankeudesta tulisi hänen yliopiston-
sa. Siellä hän saisi koulutuksen suurempia tehtäviä varten. 
Erityisvankila oli täynnä sivistyneitä ihmisiä, joilla ei ollut 
mitään muuta kuin aikaa. Mielellään he varmaan opettivat 
nuorelle vankitoverilleen Egyptin hieroglyfejä, historiaa ja 
yhteiskuntaoppia. Vankilanjohtajan oikeana kätenä toimies-
saan Joosef sai myös harjoitella administraatiota ja ihmisten 
käsittelytaitoa. 

KOLMAS KUTSUMUS: SUURVALLAN KAKKOSMIES
Eräänä yönä Egyptin hallitsija näki oudon unen seitsemästä 
lihavasta ja laihasta lehmästä. Aamulla hoviin kutsuttiin kaik-
ki maan unienselittäjät, mutta turhaan. Lopulta joku tiesi ker-
toa vankilassa viruvasta heprealaismiehestä, joka osasi tulki-
ta unia. Niinpä tämä haettiin kiireesti faraon eteen. 

Mutta sitten Joosefille 
tapahtui toinen katastrofi: 

talon emäntä iski 
häneen silmänsä
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Joosef pystyi todellakin selittämään faraon unen 
merkityksen. Ensin Egyptiin tulisi seitsemän viljavaa 
vuotta, mutta niitä seuraisi seitsemän kammottavaa 
katovuotta. Seuraavaksi vanki alkoi neuvoa hallitsi-
jaansa, mihin toimenpiteisiin tämän pitäisi ryhtyä. 
Nähdessään Joosefin viisauden farao nimitti hänet 
siltä istumalta pääministerikseen.  

Joosef ei ollut etsinyt valtakuntaa, vaan valtakunta 
oli etsinyt häntä. Uuden pääministerin vastuulla oli 
Egyptiä uhkaavan nälkäkatastrofin torjuminen. Nyt 
Joosef tajusi, miksi orjuus ja vankeus oli hänelle an-
nettu: siksi, että Lähi-itä ja hänen sukunsa pelastui-
sivat nälkäkuolemasta. 

KUTSUMUKSEN MOTIIVI: USKO  
TAIVAALLISEEN ISÄNMAAHAN  
Ihmeellistä kyllä, Joosef ei sulautunut egyptiläisiin, 
vaikka palveli heitä monta vuosikymmentä. Hän ei 
hävennyt näyttää hoville uskoaan isiensä Jumalaan. 
Sillä perusteella Joosef on päässyt UT:n uskonsan-
karien luetteloon: ”Uskon kautta muistutti Joosef 
loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi 
määräyksen luistansa” (Hepr.11:22). 

Joosefhan olisi helposti voinut rakennuttaa itselleen 
komean kalliohaudan kuolleiden kaupunkiin, koota 
sen täyteen aarteita ja maalauttaa sankaritekonsa 
sen seinille. Sen sijaan hän määräsi luunsa vietäväksi 
vaatimattomassa arkussa luvatun maan multiin. 

Tämä pyyntö osoittaa Joosefin uskoneen taivaalli-
seen isänmaahan. Hautapaikka Israelissa toimi ikään 
kuin ikuisen perintöosan panttina. Sikemin mullissa 
Joosef nyt odottaa ylösnousemuksen aamua ja pää-
syä ikuiseen isänmaahansa. 

Lisää Joosefista podcastissa 
”Mailiksen raamattukoulu”. 
Podcastit löydät esimerkiksi 
Facebookista ja Spotifysta. 

Nyt Joosef tajusi,  
miksi orjuus ja vankeus  

oli hänelle annettu
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Entinen kadunmies ja entinen 
juristi opettivat Disciplessa.

Disciple kutsui  
luottamaan Jumalaan 

DISCIPLE20

Viidettä kertaa järjestetty opiskelijakonferenssi Disciple 
oli tänä vuonna vastakohtien tapahtuma. Puhujina 
olivat entinen juristi, brittiläinen Lee Saville ja entinen 
kadunmies Olle Rosenqvist. Ensimmäinen oli jättänyt 

työnsä ja seurannut Jumalan kutsua Romaniaan katulasten luokse, 
toinen raitistunut ja päätynyt perustamaan Nepaliin muun muassa 
kouluja ja evankelistojen koulutuskeskuksia.

– Konferenssin puhujat olivat tavallisia ihmisiä, jotka puhuivat 
avoimesti omasta taustastaan ja haasteistaan. He kutsuivat pientä 
ihmistä luottamaan Jumalaan ja hänen johdatukseensa. Oli Juma-
lan työtä, että he olivat päätyneet nykyisiin tehtäviinsä, OPKOn 
pääsihteeri Jussi Miettinen toteaa.

Olle Rosenqvistilla on nykyisin laaja kristillinen palvelutyö. Välillä 
hänelle tulee kiusaus ajatella, että hän on saanut sen kaiken itse ai-
kaan. Silloin hän muistuttaa itseään siitä, kuinka hän tonki Tukhol-
massa roskiksia ja päihdytti itseään. Jumala nosti hänet pohjalta.

Olle painotti elämän antamisesta Jumalan käsiin.
– Jos haluat itse kontrolloida kaikkea, mitä tilaa Jumalalle jää? 

Sinun tulee luottaa Jumalaan. 
OPKOn työntekijät kokivat konferenssin poikkeuksellisen hy-

vänä. Viidettä kertaa mukana ollut Lahden opiskelijatyöntekijä ja 
opiskelijatyön koordinaattori Topi Knihtilä totesi tämän vuoden 
konferenssin olleen paras tähän mennessä.

– Kokonaisanti oli todella hyvä. Rukoilimme, että tapahtuma ei 
olisi puhujakeskeinen, vaan että ihmiset voisivat kohdata toisiaan 
ja saada rohkaisua. Tämä toteutui. Koin, että Pyhä Henki teki työtä 
ihmisissä.

Joensuun opiskelijatyöntekijä Nooa Saari oli mukana ensim-
mäistä kertaa.

– Koin, että Disciple täytti kristillisen kokoontumisen idean 
täydellisesti. Se varusti ja valmensi täyttämään Jeesuksen antamaa 
lähetyskäskyä.

Disciplen järjestivät OPKO ja Helsingin ruotsinkielinen Petrus 
Församling.

Voit kuunnella Lee Savillen haastattelun osoitteesta:  
petrusforsamling.podbean.com

ARKIN TOIMITUS | KUVAT SIMONE ÅBACKA
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Pauli Savolainen

Mitä jäi mieleen konferenssista? 

Mieleeni jäi Lee Savillen 
puhe Pyhän Hengen 
suuresta roolista 
uskoon tulossa. 
Tutkimuskeskeisen 
alan opiskelijana 
on valaisevaa 
ymmärtää, ettei 
puhuminen Raamatun 
ja uskon järkevyydestä 
välttämättä vielä avaa tietä 
Jeesuksen luo. Toisaalta se tuo 
lohdutuksen, että ei tarvitse olla tietävä ja 
taitava, jotta ilosanoma menisi perille.

Lee kertoi lapsityöstään Romaniassa. Se oli todella 
puhuttelevaa. Hän oli ajatellut auttavansa lapsia 
keittoa tekemällä. Lapset kuitenkin sanoivat, etteivät 
he tulleet Leen luokse keiton takia. He tulivat, koska 
Lee tarvitsi heitä. Auttaminen oli molemminpuolista 
ja lapset saivat kokemuksen siitä, että he ovat tar-
peellisia.

Jumala tietää meidän pelkomme ja epävarmuutem-
me. Hän haluaa meidän ottavan sen pienen ja sa-
malla ison luottamuksen askeleen häntä kohti. Tämä 
voi olla vaikeaa, jos ei tunne Jumalan rakastavia 
kasvoja, mutta se on sen arvoista!

Mitä jäi mieleen konferenssista? 

Lee Saville otti rohkean 
uskon askeleen, kun 
hän seurasi Jumalan 
johdatusta Roma-
niaan. Hän laittoi 
itsensä likoon ka-
tulasten puolesta. 
Tämä ei olisi onnis-
tunut hänen omassa 
voimassaan. Jumala 
piti työstä huolen. Kun 
työntekijät vasta unelmoivat 
avustustarvikkeista, he saivat niitä 
rekkalastillisen juuri oikeaan aikaan.

Sekin puhutteli, että rapajuoposta Olle Rosenqvistista 
tuli Jumalan voimakkaasti käyttämä sanan julistaja.

Konferenssia isännöineestä ruotsinkielisestä Petruksen 
seurakunnasta huokui nuorekkuus, ilo ja eloisuus. 
Seurakunta antaa hyvän esimerkin muille luterilaisille 
seurakunnille.

Essi Ikäheimonen, 25 Tomi Räsänen, 24

Sosiaalipsykologian opiskelija, 
OPKOn liittohallituksen jäsen 

Kuopion OPKO

Olle Rosenqvist 
opettaa kana-
vassa. 

Kolmipäiväinen 
Disciple-konfe-
renssi keräsi noin 
220 osallistujaa. 



Oletko joskus ollut suuren valinnan edessä? 
Esimerkiksi opiskelupaikan valinta, muutto 
uudelle paikkakunnalle tai uusi työpaikka 

ovat suuria asioita, jotka vaikuttavat koko elämään. 
Toisinaan tällaisia isoja päätöksiä on vaikea tehdä. 
Mistä tietää, tekeekö oikean valinnan? 

Olen todella hyvä jossittelemaan asioita. Entä jos 
olisin päätynyt toiselle alalle? Mitäpä jos opiskelisin 
jossain toisessa kaupungissa? Olisivatko asiat joten-
kin paremmin? Maailmassa on niin paljon vaihtoeh-
toja, ja elämä voi kulkea kaikenlaisia polkuja pitkin. 
Se on kuitenkin kulkenut vain yhtä polkua, ja kaikki 
kokemukseni ovat tuoneet minut tähän hetkeen.

Jälkeenpäin asioita on helpompi tarkastella. On 
helpompi nähdä, että näinhän asioiden kuuluikin 
mennä. Näin Jumala kaiken tarkoitti, enkä haluaisi 

muuttaa mitään. Omille ”väärille” valinnoillekin 
saa olla armollinen. Ehkä juuri se valinta opetti 

jotakin suurta elämästä? 
Jumalan täydelliseen suunnitelmaan on 

mielestäni vaikeinta luottaa silloin, kun itse 
toivoisi elämän menevän toisella tavalla. 

Kuvittelemme tuntevamme itsemme ja 
tietävämme, mitkä asiat tekisivät meidät 
onnellisiksi. Haluamme paljon asioita, 
ja on luonnollista tuntea pettymystä, 
jos toiveemme eivät toteudukaan. 

Jumala kuitenkin tuntee meidät 
niin paljon paremmin kuin me itse, 
ja Hän näkee elämämme kokonai-
suutena. Me hahmotamme elä-
mästämme vain pienen osan ker-

rallaan, minkä vuoksi on välillä 
vaikea ymmärtää, miksi tietty-

”Minulla on omat suunnitelmani 
teitä varten, sanoo Herra. Minun 
ajatukseni ovat rauhan eivätkä 
tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon”. Jer. 29:11.

Jumalan 
suunnitelma

KOLUMNI
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APOLOGIANURKKA

Oulun OPKOn puheenjohtaja, 
Erityispedagogiikan opiskelija

Taimi Peltola

jä asioita tapahtuu. Onneksi saamme luot-
taa siihen, että Jumalalla on meille kaikille 
suunnitelma. Jumala on myös luvannut joh-
dattaa meitä, jos pyydämme apua vaikeissa 
tilanteissa. 

Viime aikoina minua on puhutellut tuo 
raamatunkohta, jossa Jumala lupaa, että hä-
nellä on suunnitelma myös minua varten. 
Minusta on helpottava ajatus, että elämä-
ni on kaikkivaltiaan Jumalan käsissä eikä 
omissani. Minun ei tarvitse murehtia siitä, 
mitä elämässäni tulee tai ei tule tapahtu-
maan, sillä Jumala on suunnitellut sen rau-
han ajatuksin. 
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Ihmiset keräävät kaikenlaista. Posti-
merkkejä, sarjakuvien ensipainoksia 
tai muumimukeja. Minä kerään 
puheita. Etsin puheita, miksei kirjoi-

tuksiakin, joissa onnistutaan sanomaan 
jotain oleellista tästä maailmasta niin 
hyvin, että kuvaus on ajankohtainen 
vuosienkin kuluttua.

Nykyinen suosikkini on venäläisen 
Nobel-kirjailijan Aleksandr Solšenit-
synin (1918-2008) luento Harvardin 
yliopistossa 1978. Se kiteytyy provos-
oivaan lauseeseen ”Lännessä on koitta-
nut aika puolustaa, ei niinkään ihmisoi-
keuksia kuin ihmisvelvollisuuksia.”

Solšenitsyn väittää, että teknolo-
gisesta ja taloudellisesta edistyksestä 
huolimatta länsimainen ihmismieli 
heikkenee. Tahdonvoima on mene-
tetty, samoin rohkeus. Vaurauden 
mukana tuli ”psykologinen heikkous”. 
Ehdoton vapaus tuotti omalaatuisen 
lakihenkisyyden: täytä lain pykälät ja 
kaikki on hyvin. Yksilön oikeuksien 
puolustaminen on johtanut yksilön 
pahojen valintojen puolustamiseen. 
Aineellinen onnela on tainnuttanut 
halun puolustaa itseään vääryyttä 
vastaan.

Valuvika on tavassa, jolla länsi 
katsoo maailmaa. Valistuksen myötä 
ihminen julistettiin vapaaksi kaikista 
hänen yläpuolellaan olevista voimista. 
Ihmisen hengellinen puoli torjuttiin. 
Syntyi ”trendi palvoa ihmistä ja hänen 
aineellisia tarpeitaan”. Oikeuksia 
vaadittiin ja haalittiin, mutta ”ihmisen 
taju vastuusta Jumalaa ja yhteiskuntaa 
kohtaan hämärtyi hämärtymistään”.

Kirjoittaja toimii Apologialinjan
vastaavana Kansanlähetysopistossa.
Kansanlahetysopisto.fi

Vesa Ollilainen

 
Solšenitsyn 
varoitus

Lääke ”hengellisyydestä riisutun ja 
epäuskonnollisen ihmistietoisuuden 
suurtuhoon” on materialismin torju-
minen. Kuolevaisen elämäntarkoitus 
ei voi olla ”jokapäiväinen rajoittama-
ton nautinto”. Sen on oltava nykyistä 
hengellisempi ja muotivirtauksia 
vastustava. Kirjailija päättää:  
”Ainoastaan vapaaehtoinen itsensä 
rajoittaminen voi nostaa ihmisen 
materialismin maailmanvirtojen ylle.”

Solšenitsyn koki kovia ateistisessa 
kommunistidiktatuurissa ja seurasi 
läheltä ateistisen lännen hedonismia. 
Hän tiesi, mistä puhui. Siksi hän he-
rättää minussa kiehtovia kysymyksiä. 
Kuinka pahasti tavaroiden ja mu-
kavuuden tavoittelu on liuottanut 
moraalisen selkärankamme? Mitä 
on tehtävissä? Onko nautintojaan 
rakastavalla halua epämukavaan 
korjausliikkeeseen? Kuuleeko ku-
kaan Solšenitsynin varoitusta?

Jumalan täydelliseen  
suunnitelmaan on 
mielestäni vaikeinta  
luottaa silloin, kun  
itse toivoisi elämän 
menevän toisella  
tavalla. 



TUKI

Armoitettu  
auttaja? 
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Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetys ry:lle 19.12.2019 rahankeräysluvan 
RA/2019/1143 ajalle 1.1.-31.12.2020. Varainkeruu 
voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, 
että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen 
tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien 
opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupi-
irien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulu-
tustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa, 
nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen 
sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin ml. OPKOn 
tilojen varustamiseen.

Yleinen tuki  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 2215
 
Svenska verksamheten
Yleinen 9108
Helsingfors 910815
Jakobstad 910857
Vasa 910831 
Åbo 910825

Muut
Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299
 
Tukityö: 
Toimisto, talous, tiedotus 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet

FI10 8000 1301 0446 09 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

OPKOn toiminnan  mahdollista-
vat vapaaehtoiset, jotka tukevat 
työtämme taloudellisesti. Lähde 
sinäkin kuukausilahjoittajaksi. 

TUE TYÖTÄMME

"Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armo-
lahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä 
sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän 
saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa 
omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johta-
koon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin 
mielin." (Room.12:6-8)

Harva rukoilee vessanpesemi-
sen tai muiden usein ikäviksi 
koettujen palvelutehtävien 

hoitamisen armolahjaa. Tuskin sen 
useammat kaipaavat myöskään pääs-
tä anteliaaksi antajaksi. Toisinaan on 
kiusaus olla tekemättä jotain tiettyä, 
koska siihen ei tunnu olevan mitään 
erityistä kutsumuksen paloa tai voite-
lua, tai edes osaamista. Kaikki Hengen 
lahjat ja hedelmät ovat silti tavoittele-
misen arvoisia. Myös ilo, myös ajasta 
tai rahasta luopumisesta.

Sen lisäksi on vielä niin kristillisen 
kuin kaiken muunlaisenkin elämän 

realiteetit. Hampaat on pestävä, tiskit 
tiskattava, suhde omaisuuteen pidet-
tävä terveenä ja kristillinen toiminta 
maailmankartalla. Vaikka antaminen 
tapahtuisi käytännöllisistä syistä, on 
luvattu, että voimme rukoilla siihenkin 
Jumalan siunausta, johdatusta ja iloa.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, 
jotka olette antaneet omastanne 
Jumalan valtakunnan työhön, kaikista 
eri syistä ja tilanteista!

Tiina Oinonen
talous- ja hallintopäällikkö

Toisinaan on kiusaus olla tekemättä 
jotain tiettyä, koska siihen ei tunnu 

olevan mitään erityistä kutsumuksen 
paloa tai voitelua, tai edes osaamista. 



I Gamla Testamentet hittar vi två kungar, David 
och hans son Salomo. David blev en kung som 
ofta var i krig eller fick fly för att någon ville ha 

livet av honom. Hans son Salomo däremot regerade 
under en tid då det rådde fred i Israel. Landet besök-
tes och beundrades av många och Salomo blev känd 
för sin vishet.

Under Davids regeringstid var det svårt att bygga 
någonting, men under Salomos tid byggdes äntligen 
templet åt Gud som redan David skulle ha velat bygga. 
Det behövdes en fredens kung för att templet skulle 
byggas.

En för oss finländare mer närliggande historia är 
Finlands första 100 år som nation. Finland gick som 
en fattig nation in i ett stort krig, kom ut än fattigare 
och därifrån började en hård men otrolig väg mot att 
på många sätt bli en av världens ledande nationer.

Lärdomen i båda historierna kanske kunde vara 
den att visst, det finns strider vi behöver vinna för att 
leva i fred. Men då det byggs råder det fred, om vi så 
talar om samhällen eller om oss som människor.

Det vi kallar fred i tal om nationer och riken, kanske 
vi kunde säga att vi kallar frid då vi talar om oss som 
individer.

Ett mått av mognad på dig och mig som människor 
tror jag är den frid som omger oss. Jag ska vara ärlig; 
i somras hade jag en konflikt på mitt sommarjobb. 
Jag upplevde att arbetsgivaren var för hård och att 
kraven var oskäligt höga. Jag tog en strid som åt väl-
digt mycket av min energi och som gjorde mig orolig 
inombords. Ändå tror jag att det var en strid som var 
värd att ta.

Min inbjudan till dig är ändå att söka friden med 
Gud. Gud är en mästare på relationer och lever i evig 
glädje i sin treeniga person. Jesus säger att Han kom 
för att vi ska ha ett överflöd på liv. Relationer som 
levs i kärlek, till varandra och till Gud, tror jag har ett 
livsflöde.

Ibland måste man ta en strid 
för att kunna bygga i fred

LEDARE

Jesus själv visar vad 
ett liv i överflöd är. 

Jesus själv visar vad ett liv i överflöd är. Han anspelar 
på sitt försoningsverk, sitt livsexempel och på den 
Helige Ande som utgjuts över de första kristna vid 
den första pingsten, en tid efter Jesus uppståndelse 
och himmelsfärd. 

Den gudomliga kärleken brukar man tala om som 
självuppoffrande. Jesus är det ultimata 
exemplet på det. Jag tror vi är kallade 
att till en sund grad följa Jesus 
också här. Vi behöver offra 
av oss själva för att visa 
att vi älskar. Men ord-
ningsföljden är viktig, 
vi är kallade att älska 
och därför offrar vi av 
oss själva.

Jag avslutar med 
Hosea 6:6: ”..för jag har 
min glädje i kärlek och 
inte i offer, kunskap om 
Gud mer än brännoffer.”
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- Äntligen hemma i  
Petruskyrkan i Månsas!  

NYHETER

Sjätte Disciple 
konferensen 

Första helgen i februari hölls Disciple konfe-
rensen för sjätte gången, men nu för första 
gången i Petrus församlings egen kyrka 

i Månsas. Av de studerande jag umgicks med 
under söndagsbrunchen hade många varit med 
på alla konferenser. De konstaterade att temat 
och upplägget varierat från år till år, men att årets 
variant var en av de mest lyckade. 

Nytt för i år var att alla deltog i en brunch på 
söndags förmiddagen hemma hos någon eller på 
Studentmissionens kansli. Temat för brunchen var 
att dela med sig av vad Gud gjort i ens liv under 
konferensen. Av de tjugo som deltog i samma 
brunch som jag var en tredjedel lite äldre och 
kom från Esbohållet. Resten var studerande och 
unga vuxna, från huvudstadsregionen, Åbo och 
Österbotten. 

Alla var nöjda med vad huvudtalarna delat med 
sig av. Olle Rosenqvist berättade om sitt liv som 
resande evanglist i Indien och Nepal, och Lee 
Saville från England berättade om sitt kall att leva 
bland hemlösa barn i Rumänien. Båda lever i en 
hörsamhet för Andens ledning och har fått se och 
uppleva många spännande saker. Man kan lyssna 
på deras tal på Petrus podd (petrusforsamling.
podbean.com). 

Lee Saville sa att han gärna tar emot utländska 
missionärer till sitt arbete. Från att ha varit en 
enmansgrej jobbar nu 80 pers för organisationen 
Networks. En tredjedel av dem är missionärer 
från andra länder, en tredjedel är rumäner och en 
tredjedel romer. Om detta intresserar, ta kontakt 
med Petrus församling. 

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamhete
Foton: Simone Åbacka

Olle Rosenqvist höll ett seminarium 
om bön i praktiken.

Mycket mingel på Disciple som för första 
gången hölls i Petruskyrkan i Månsas.
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student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger 
samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 
0710 2297 93, BIC DABAFIHH

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
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Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060

Öppen atmosfär 
på UK 

I strålande solsken åkte Lina, Mikaela och Jonatan iväg från 
Helsingfors mot Lärkkulla. Väl framme blev vi varmt mottagna. 
Vi hade en lyckad session direkt då vi kom då det kändes som 
att så gott som alla deltagare kurvade via vårt bord. Det var 
flera som inte hade hört om Studentmissionen förut och andra 
som kanske hört men inte hade någon kontakt till Studentmis-
sionen. Vi lobbade starkt för alla fyra svenskspråkiga lokalfö-
reningar beroende på var de vi mötte studerande eller tänkte 
börja studera. Helhetsupplevelsen var att stämningen var varm 
och atmosfären öppen på UK 2020.

Före vi åkte hemåt fick vi belöna vinnarna i vår nästan halvår 
långa "campus-badminton"-tävling med ett presentkort för 
två till Friends & Brgrs. Grattis till vinnarna som då alltså hitta-
des på årets UK och tack till våra sponsorer på Friends & Brgrs. 
Ett lyckat besök, nästa år far vi igen! 

Årets UK, eller Ungdomens 
Kyrkodagar, hölls den sista hela 
helgen i januari på Lärkkulla i Karis. 
En trio från Helsingfors Student-
mission deltog på lördagens utstäl-
lartorg. 

Lydia och Robin Norrbäck trivdes på 
Disciple med bl.a. Oscar Sundman.
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ARKKI
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

Idyllinen Enä-Seppä Enäjärven rannalla Vihdis-
sä kutsuu sinut rukouksen syliin. Olet tervetullut 
osallistumaan ainutlaatuiseen pääsiäisen ru-

koustapahtumaan. Pääsiäistekstit, Herran pöytä, 
monipuolinen rukouselämä ja pääsiäisherkut luovat 
tilan Jumalan, lähimmäisten ja itsesi kohtaamiseen.

Rukouksen ja hiljentymisen päivät ovat tarkoitettu 
opiskelijoille, nuorille ja nuorenmielisille, jotka ha-
luavat oppia lisää esirukouksesta ja rukoilla. Lisäksi 
lapsille on oma kanava (7–vuotiaasta ylöspäin), 
tervetuloa vaikka koko perhe!  Jumala etsii avoimia 
sydämiä yhtymään taivaassa lausuttuihin rukouk-
siin. Tulkoon valtakuntasi!

Mukana ovat mm. Saara Kinnunen, Jussi Miettinen, 
Olli ja Jenni Lehmonen, Pekka Ryhänen, Annas-
tiina Toppari, Jyrki Lehto, Ella Nuutinen, Tuomas 
ja Mari-Kaisa Auvinen, Max Maetoloa, Marja 
Huuskonen, Julianna Rantanen ja Tuulia Sillanpää. 
Ohjelmassa on rukousta monessa muodossa, raa-

mattuopetusta ja musiikkia. Saamme kokoontua 
yhteen Jumalan suuren kertomuksen äärelle Tari-
noiden majataloon, hiljentyä Jukka Leppilammen 
rukouskonserttiin, polvistua yhteiseen ehtoollis-
pöytään – unohtamatta hyvää ruokaa ja rentoutu-
mista saunan lämmössä.

Identiteettipajoissa aiheina on mm.
Lapsen asema ja hengellinen auktoriteetti rukouk-
sessa, Syyllisyydestä ja häpeästä vapauteen, Tunne 
tarinasi, taideterapauttisia menetelmiä hyödyntävä 
taidetyöskentely, Haavasi kasvavat umpeen, Ihmi-
nen muurinaukossa – esirukouspaja.

Osallistumismaksu on aikuisilta 295€ (OPKOn 
jäseniltä 285€) ja opiskelijoilta/nuorilta/lapsilta 85€ 
(OPKOn jäseniltä 75€). Päiväkohtaiset hinnat ovat 
35€ / 25€. Pääsiäispysäkin järjestävät OPKO ja  
OPKOn ystävät. Olet lämpimästi tervetullut  
mukaan rukouksen maailmaan!
Lisätiedot: opko.fi/paasiaispysakki 

Ylösnousseen todistajana
RUKOUKSEN, HILJENTYMISEN JA  

VARUSTAUTUMISEN PÄIVÄT ENÄ-SEPÄSSÄ 9.–12.4.2020

Pääsiäispysäkki


