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   Pääkirjoitus

Jumala kutsui minut nuoriso-
työhön ensimmäisillä Maata 

Näkyvissä -festareilla vuonna 
1985. Siitä päivästä lähtien 
olen löytänyt itseni aina uu-
delleen nuorten parista. Tänä 
vuonna vietin pääsiäisen 
kymmenien upeiden nuorten 
kanssa OPKOn leiri- ja kurssi-

keskus Enä-Sepässä.
Kristillinen nuorisotyö on 

muuttunut valtavasti niistä päi-
vistä, jolloin Pekka Simojoki teki 

ensimmäisen laulunsa ja The Roadin 
pojat opettelivat soittamaan. Yksi surullisimmista muutoksista 
on herätyskristillisen nuorisotyön surkastuminen. Herätys-
kristillisyys (evangelical) tarkoittaa toimintaa, jonka keskiös-
sä on henkilökohtaisen uskonelämän korostaminen ja siihen 
kutsuminen.

Opiskelijat ja nuoret aikuiset ovat suurin kirkon jäsenyy-
destä luopuva ryhmä. Tämä tarkoittaa, että kasteiden määrä 
vähenee lähitulevaisuudessa entisestään. Pienellä viiveellä 
tämä näkyy myös rippikoulun käyneiden määrässä. Konsul-
tit tarjoavat lääkkeiksi jäsenyyden vahvistamista esimerkiksi 
kummipelien, kummipäivien ja koteihin lähetettävien jouluka-
lentereiden avulla. Kaikki tämä on tietysti hyvää, mutta kuka 
katsoisi pintaa syvemmälle?

Suurin osa kristityistä tekee vakaumukseen kohdistuvat va-
lintansa alle kaksikymppisinä. International Bible Society 
-järjestön mukaan yli 80 prosentilla tämä tapahtuu 14. ikävuo-
teen mennessä.

Hengellinen toiminta ei pysty ulkoisella vetovoimallaan kil-
pailemaan viihdeteollisuuden, ostosparatiisien eikä kunto-
keskusten kanssa. Kristinuskon vetovoima on aivan muualla. 
Vain siellä, missä kerrotaan rohkeasti armon evankeliumia, on 
tarjolla jotain, mikä täyttää ihmisen syvimmät tarpeet ja kai-
paukset.

”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki ‒ Kristuksen sisäi-
nen tunto.” Näin opasti aikanaan seppä Högman herännäisyy-
den perustajaa Paavo Ruotsalaista taivaan tielle. Sepän sanat 
kuulostavat nykyään radikaaleilta, mutta ne ovat kipeästi tar-
peen kristillisessä lapsi- ja nuorisotyössä vuonna 2019. Tätä 

Jussi Miettinen
pääsihteeri

työtä seurakunnissa ja järjestöissä tekevät vapaaehtoiset ja 
palkatut ammattilaiset tarvitsevat uskovan kansan kaiken 
tuen ja esirukouksen. On aika antaa kyytiä Jeesus-allergial-
le ja panostaa moderniin evankelioimistyöhön. Sellaiseen, 
jossa Jeesuksen nimeä ei hävetä ja Raamattua pidetään roh-
keasti esillä.

• 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

Mitä OPKO tekee? 

Löydät meidät myös somesta

JEESUS-ALLERGIALLE
KYYTIÄ

Ps. Pääsiäisaamuna heräsin WhatsApp-viestiin Sri Lankas-
ta. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä srilankalainen Jonathan 
kertoi hätääntyneenä juuri tapahtuneista terrori-iskuista. 
Muistetaan rukouksin uhrien omaisia ja maan kristittyjä.
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  OPKOn uusi  
liittohallitus

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 Toimitus-
sihteerit   Ilkka Kontturi, Danielle Mietti-
nen  Taitto  Ilkka Kontturi Paino  Euraprint  
Painos 2/2019  4800 kpl Arkki ilmestyy 
vuonna 2019 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Ai-
neisto toimitukseen viisi viikkoa aikaisemmin 
Mediatiedot  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.

2/2019

Raamattuopetus  
ruumiista ja mielestä

19

812

Mission Week 
 i Åbo hösten 2019

KESÄKUNTOON
HARRASTELLEN 10

OPKO järjesti  
Pääsiäispysäkin  

toista kertaa

SIVU 11

Opiskelin uskoa  
yhtä itsestään  
selvästi kuin  

historiaa ja pidin  
siitä vähintään  

yhtä paljon kuin  
kielistä, mutta sain 
siitä vielä paljon  

enemmän.

 - KATARIINA MÄKILÄ -
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K onetekniikan opiskelija Joni Vähäaholla on kesäksi 
mietittynä töitten vastapainoksi monenlaista tree-
niä. Kun työpäivä vakuutusyhtiö Ifissä päättyy, hän 
polkee kotiin etujousitetulla maastopyörällään, syö 

sopivasti ja ponkaisee ulos harjoittelemaan.
‒ Aion treenata erilaisia telinevoimistelijoiden liikkeitä, kuten 

käsilläseisontapunnerrusta, etuvaakaa ja takavaakaa.
Jonin urheilulaji on nimeltään street workout. Se on kehon-

painoharjoittelua, jota tehdään ulkona. Lajin harrastajat pitävät 
koko maailmaa kuntosalinaan.

Juuret jalkapallossa
Yhdeksänvuotiaana Joni liittyi pikkuveljensä kanssa Haapaveden 
jalkapallojoukkueeseen FC Folkiin. Jalkapallosta tuli päälaji kym-
meneksi vuodeksi.

Oulussa joukkuelaji vaihtui yksilölajiin. Street workout löytyi 
somesta. Lajissa yhdistyvät kehonhallinta, voima ja notkeus.‒ 
Spagaatti ei ole mikään ongelma.

Joukkuetaitoja tulee harjoiteltua Oulun OPKOn sählyporukas-
sa ja järjestön hallituksessa.

Urheillessaan Joni nauttii mielen rentoutumisesta. Hän tietää, 
että hyötyjä on paljon muitakin.

Kun aurinko alkaa lämmittää, Oulun ammatti-
korkeakoulussa konetekniikkaa opiskeleva  
Joni Vähäaho harjoittelee ulkona käsilläseison-
tapunnerrusta.

‒ Ruumis on sielun koti ja Pyhän Hengen temppeli, haluan 
pitää siitä huolta. Kun voin hyvin, jaksan olla mukava ja aut-
taa, kihloissa oleva nuorimies sanoo.

Tavoitteena Jonilla on vetää leukoja vielä vaarinakin.

Yli 30 leukaa
Maastopyörälleen Joni antaa kyytiä noin 400 kilometriä 
kuukaudessa.

‒ Ajan pyörällä joka paikkaan kelillä kuin kelillä. Hiilija-
lanjälkitestistä huomasin, että pyöräily kannattaa.

Street workout -treeniä Joni tekee viidestä seitsemään 
tuntia viikossa. Yksin treenaamisessa on hyvät puolensa: 
sitä voi harrastaa milloin vain.

‒ Voin mennä vaikka iltayöstä parvekkeelle harjoittele-
maan. Tästä lajista ei myöskään tule kustannuksia.

Kilpaillakaan ei tarvitse kuin itsensä kanssa. Leukoja on 
mennyt parhaimmillaan yli 30.

‒ Päätavoitteena ei ole kasvattaa isoja lihaksia, mieluum-
min olen kuin apina.

Jonin mielestä on tärkeää iloita siitä mihin pystyy tänään, 
eikä vain haikailla edessä olevien saavutusten perään.

Danielle Miettinen

Maailma on Jonille 
suuri kuntosali

kesäkuntoon street workoutilla

Joni Vähäaho näyttää, miten tehdään 
hyppypunnerrus. Kuva: Tiia Heikkinen. 



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

haluaa kertoa.
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Miten olet valmistautunut uuteen kasvukau-
teen?
Olen kylvänyt kirsikkatomaatin, punahatun, sitruunamelissan, 
minibasilikan ja rosmariinin siemeniä kylvölaatikoihin ja kouli-
nut taimia. Kouliminen tarkoittaa, että valitsen parhaat taimet 
istutusruukkuihin. Siinä täytyy tehdä valintoja. Pitää karsia, 
eikä se ole mukavaa. Heti kun sää sallii, siirrän ulkona pärjäävät 
taimet ulos ja kylmänarat kasvihuoneeseen.

Onko kokeilussa jotain uutta?
Punapippuria istutimme jo kevättalvella sisälle ruukkuun, se 
oli villi kokeilu. Ainakin yksi on itänyt. Rosmariinia viljelemme 
ensimmäistä kertaa. Ohjeessa lukee, että rosmariini pitää istut-
tamisen jälkeen kylmäkäsitellä. Laitoin kylvölaatikot pariksi 
viikoksi jääkaappiin. En tarkkaan tiedä miksi, mutta teen niin 
kuin ohjeessa sanotaan.

Pikkuveljeni opiskelee fysioterapeutiksi ja on innostunut ter-
veellisestä ruokavaliosta. Itsekasvatettu on todella terveellistä. 
Hänen innostuksestaan mukana on tänä kesänä myös palster-
nakka.

Mitä kasvien kasvattaminen ja kasvun seuraami-
nen antaa sinulle?
On mukavaa, kun oma työ tuottaa hedelmää. Vaikka kylvän ja 
kastelen, en kuitenkaan saa itse kasvua aikaan. Kasvu on aina 

”Istutan ja kastelen, 
mutta Jumala antaa 
kasvun”

Markus Keitaanniemi opiskelee Helsingin 
yliopistossa kasvintuotannon biologiaa. 
Kesällä hän hoitaa Ulvilan Kaasmarkun  
kylässä kotipuutarhaa ja oppii samalla  
raamatullisia viisauksia.

ihme ja jokainen yksilö kasvaa erilaiseksi. Kasvuympäristö 
määrää, mihin siemenessä oleva potentiaali yltää. Ravinteet, 
valo, lämpö ja vesi vaikuttavat satoon. Mutta vaikka kasvit 
kasvaisivat vierekkäin lähes samoissa olosuhteissa, ne ovat 
silti erilaisia. Mitä vanhempia kasvit ovat, sitä erilaisemmiksi 
ne muuttuvat. Löydän tästä paljon yhtymäkohtia hengelliseen 
kasvuun ja seurakunnan elämään.

Millaisia raamatunpaikkoja nousee mieleesi, 
kun viipyilet mullan ja taimien parissa?
”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.” 
1. Kor. 3:6

”Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedel-
mää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa 
liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.” 
Joh. 15:2

Mitä muuta puuhaat kesällä? 
Toivon, että saan kesään mennessä valmiiksi kandityöni ai-
heesta ”Turpeelle vaihtoehtoiset kasvualustat taimistotuotan-
nossa”. Valmistaudun syksyllä alkaviin maisterivaiheen puu-
tarhatieteen opintoihin. Oman puutarhamme lisäksi hoidan 
mummini pihaa. Leikkaan myös kylillä nurmikkoa palkollisena.

Danielle Miettinen

Markus Keitaanniemi tomaatintaimien 
koulintapuuhissa. Nestepakkaukset so-
pivat taimien yksiöiksi. Mullan sekaan 
tarvitaan sopivasti lannoitetta.  
Kuva: Marika Keitaanniemi. 

Kesäkuntoon kasvimaalla



      

Kesäkuntoon musiikilla 
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Mitä instrumentteja soitat?
Aloitin huilunsoiton ekalla luokalla, myöhemmin mukaan tuli 
piano. Olen myös laulanut aina, mutta viime vuosina olen innos-
tunut kehittämään laulutaitoani. Opiskeluiden myötä olen tree-
nannut kitaran soittoa. Parhaillaan olen orkesterisoittokurssilla, 
jossa opettelen viulua.

Missä olet esiintynyt?
Olen ollut orkesterissa, bändeissä, kuorossa ja seurakunnan tilai-
suuksissa. Suomen Raamattuopiston musalinja oli iso juttu, jonka 
kautta tuli monenlaista esiintymistä. Teimme aktiomatkan Bul-
gariaan, jossa esiinnyimme seurakunnissa, torilla ja autotallissa.

Mikä merkitys musiikilla on sinulle?
Ainakin olen käyttänyt siihen tosi paljon aikaa. Viime aikoina olen 
löytänyt musiikista rukouksen ja yhteyden välineen. Musiikkia 
tehdessäni tulen pohtineeksi omana itsenäni olemista. Musiikki 
on kasvun ja levon väline. Saatan istua pianon ääreen ja laulaa 
Raamattua improvisoiden.

Musalinjalla purin huonoa oloa pianoa soittamalla. Luokka-
huoneen ovi aukesi ja sain osakseni empaattisen katseen, minkä 
jälkeen ovi sulkeutui.

Miten musiikin soittaminen vaikuttaa sinuun?
Soittaminen on mahdollisuus luoda uutta ja se vastaa kauneuden 
kaipuuseeni. Jumala on luoja, ja soittaessani heijastelen hänen 
olemustaan. Äänikin on instrumentti. Mieliala vaikuttaa siihen, 
miten se soi.

”Palvelen musiikilla  
seurakunnan lisäksi  
myös itseäni ja Jumalaa”

Musiikkikasvatuksen opiskelija Ella Nuutinen 
tekee musiikkia pian työkseen. Se on hänelle 
myös keino purkaa paineita ja palvella.

Millaista musiikkia kuuntelet?
Musalinjalla oivalsin, että voin kiinnostua erilaisista tyyleis-
tä. Kuuntelen hengellistä musaa ja aika paljon englanniksi. 
Olen innostunut esimerkiksi Housefires-bändin musiikista, 
joka on ylistysmusiikkia. Muutaman kappaleen olen tehnyt 
itsekin, ja haluaisin tehdä lisää.

Musiikin tekeminen on mielestäsi palvelemista. 
Kertoisitko tästä?
Olin esiintymässä bändin kanssa seurakunnassa, ja vaikka 
kappaleiden jälkeen yleensä taputetaan, nyt oli hiljaista. 
Meille sanottiin, että taputtaminen ei tuntunut tarpeellisel-
ta, koska olimme johdattaneet kuulijat yhteiseen rukouk-
seen Jumalan kanssa. Se oli ehkä paras palaute mitä olen 
saanut.

Ilkka Kontturi

Musiikkikasvatuksen opintojen ohessa 
Ella Nuutinen toimii Jyväskylän OPKOn 
opiskelija- ja nuorisotyöntekijänä.
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Miksi luet kirjoja?
Lukeminen on hauskaa ja rentouttavaa ja se kehittää keskittymis-
kykyä ja kärsivällisyyttä. Sosiaalinen media kehittää taitoja päin-
vastaiseen suuntaan. Kirjat ovat myös valtava osa historiaamme. 
Kirjat ovat mielestäni tarinankerronnan rikkain muoto. Vaikka 
sanat ovat yksinkertaisia, ne herättävät syviä tunteita. Olen myös 
rakastanut suomen kieltä ja sen monimutkaisuutta ja kauneutta 
lapsesta asti.

Miten kirjat ovat kehittäneet sinua?
Esseiden kirjoittaminen oli lukiossa mukavaa, sillä kirjojen kaut-
ta minuun oli tarttunut laaja sanavarasto. Kirjoja lukemalla olen 
oppinut erottamaan hyvän tekstin huonosta. Tästä on apua me-
diaa kahlatessa. Lukeminen on myös kehittänyt kykyäni keskit-
tyä.

Luetko enemmän kauno- vai tietokirjallisuutta?
Enemmän kaunokirjallisuutta, mutta usein molempia samaan ai-
kaan. Luen eri genrejä eri tarkoituksiin. Tietokirjallisuutta luen 
oppiakseni. Teen usein merkintöjä ja muistiinpanoja. Kaunokir-
jallisuutta luen rentoutuakseni ja annan itselleni vapauden vain 
nauttia. Tekstiä sisäistäessä oppiminen tapahtuu luonnostaan. 
Koska olen harrastanut luovaa kirjoittamista, arvioin romaaneja 
teknisestä näkökulmasta melkein huomaamatta.
Eniten luen fantasiakirjallisuutta ja klassikoita, joskus tieteiskir-
jallisuutta. Viime aikoina olen myös pitänyt paljon tositarinoista 
ja elämäkerroista.

Missionuorten opetuslapseuskoulua käyvä 
OPKOn koululaistyön kasvatti Elisa Kari on juuri 
muuttanut Pariisista Varsovaan. Vaikka elämä 
on parhaillaan suurta seikkailua, hän tutustuu 
uusiin maailmoihin myös kirjoja lukemalla.

Lukeminen avaa 
oven tunteisiin

Mitä luet tällä hetkellä?
Ursula K. Le Guinin Maameren velhoa. Se on fantasiakirja, 
jonka olen lukenut jo useita kertoja. Täällä ulkomailla siitä 
tulee kotoinen olo. Le Guin on yksi lempikirjailijoistani. Hä-
nen genrensä on yleensä kevyt tieteiskirjallisuus. Rakastan 
hänen tapaansa luoda uskottavia hahmoja.

Mitä kirjoja suosittelisit kesälukemiseksi?
J.K. Rowlingin Harry Potter -sarjan yksinkertaista ja maan-
läheistä tyyliä on ilo lukea. Hän rakentaa ja kehittää hah-
mojaan ainutlaatuisella taidolla. Toinen erityisen hyvin kir-
joitettu sarja on ainakin J.R.R. Tolkienin Taru sormusten 
herrasta. Tolkienin tyyli on hidastempoinen, mutta en voi 
kuin ihailla hänen omistautuneisuuttaan Keskimaalle. Hän 
on luonut sen taitavasti ja rakkaudella.

Danielle Miettinen

Kesäkuntoon lukemalla

Elisa Kari (oik.) opetuslapseuskoulua käyvän 
saksalaisen nimikaiman Elisan kanssa aktio-
matkalla. Lukeminen merkitsee Elisa Karille 
rauhaa ja hidastamista maailmassa, jossa tahti 
vain kiihtyy ja ihmisiltä vaaditaan jatkuvasti 
enemmän.



Tulevia tapahtumia:

24.-26.5.19 Koululaisten kevään 
päätösviikonloppu, Helsinki
16.-20.6.19 Lasten ja nuorten Raa-
mattu -ja Lähetysleiri Enä-Sepässä
17.-21.7.19 ”Elävää elämää” 
 - OPKOn kesäleiri Valkealassa

Lisätiedot: opko.fi

OPKO News
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OPKOn uusi liittohallitus

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin kahden vuoden kaudelle:

Sakari Arvela, kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki
Essi Ikäheimonen, varsinainen jäsen, Kuopio
Hanna Järveläinen, kannatusjäsen, Helsingfors
Pertti Järvenpää, kannatusjäsen, Helsinki
Christian Nygård, varsinainen jäsen, Helsingfors
Christian Perret, kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo

Varajäseniksi valittiin:
1. varajäseneksi Tuure Savuoja, kannatusjäsen, Helsinki
2. varajäseneksi Petteri Rahja, varsinainen jäsen, Tampere

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat:

Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Iivi Gröhn, varsinainen jäsen, Oulu
Susanna Hietanen, varsinainen jäsen, Vasa
Mauri Paajanen, kannatusjäsen, Kuopio
Aino Pöyhönen, varsinainen jäsen, Tampere
Riku Rantanen, varsinainen jäsen, Helsinki ja Tampere

Liittokokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2018, 
jonka voit lukea sivulta: opko.fi/vuosikertomus

Tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Loukusa / Nexia tilintarkastus-
yhteisö ja toiminnantarkastajana jatkaa DI Tapio Leinonen.

Seuraava liittokokous on 4.4.2020 Tampereella.

OPKOn ylin päättävä elin, liittokokous, on 
valinnut uuden liittohallituksen lauantaina 
30.3.2019.

OPKOn vuosikertomus 
julkaistaan säästösyistä 
nykyisin ainoastaan 
digitaalisessa muo-
dossa. Voit lukea sen 
osoitteesta:  
opko.fi/vuosikertomus

OPKOn Palvelu-
keskuksessa liittoko-
kouspöydän ympärillä. 
Kuva: Julia Leisola. 



Helsingin OPKOn työntekijä Danielle Miettinen 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa pitää ”Nimesi on 
rakastettu” pop up -raamista nuorille naisvangeille 
Hämeenlinnan vankilassa.

Teemana ovat Raamatun naisten elämäntarinat ja 
työskentelytapana omaelämäkerrallinen kirjoitta-
minen Raamatun tekstien pohjalta. Yhtenä aiheena 
käsitellään esimerkiksi Mooseksen rohkeaa äitiä Jo-
kebedia, joka uskalsi yrittää mahdotonta ja pelasti 
lapsensa. Muita aiheita ovat mm. Ruut, Eeva ja Maria, 
Kohtaaminen kaivolla Ylösnousseen ilmestyminen 
Magdalan Marialle. 

– Rukoilisitko, että raamiksiin tulisi monia Jumalan 
kohtaamista kaipaavaa naista, toivoo Danielle. 
 

Helsingin OPKO tekee  
kevätkaudella vankilatyötä

Nimesi on rakastettu  
ELÄVÄÄ ELÄMÄÄ - 17.-21.7.2019

OPKON KESÄLEIRI

OPKOn perinteinen kesäleiri kokoaa jälleen Valkealan 
kristillisen kansanopiston täyteen OPKOn ystäviä, perheitä 
ja aktiiveja vuosien varrelta. Aikuisten ohjelman lisäksi 
lapsille ja nuorille on järjestetty omat ikäryhmien mukai-
set ohjelmat. 

Aikuisten ohjelmavastuussa mm.  
Raamattutunnit: Jussi Miettinen, Timo Junkkaala,  
Eero Junkkaala
Ajankohtaisaiheet: Liisa Välilä, Kari Vitikainen,  
Timo Junkkaala
Kanavien pitäjät: Miikka Niiranen, Eero Junkkaala, Daniel-
le Miettinen, Jukka Salminen, Timo Junkkaala, Maria Arvio

Katso koko ohjelma, hinnat ja ilmoittaudu 9.6. 
mennessä: opko.fi/kesaleiri

OPKO kutsuu koululaistyön leirille vieraaksi 
Jonathan Wijesinghen, 23, Sri Lankasta. Hän 
tuo terveisiä terroristi-iskujen kohteeksi joutu-
neilta kristityiltä. 

Työkseen Jonathan johtaa perustamaansa Seeds-lapsijärjestöä, 
kouluttaa nuorisotyöntekijöitä ja toimii johtajana Tchoukball- 
urheilujärjestössä. Jonathanin intohimo on erityisesti lasten parissa 
tapahtuva työ. Hän odottaa innolla sitä, että pääsee tutustumaan 
suomalaisiin lapsiin, nuoriin ja saunomiseen. Jonathan on luvannut 
tutustuttaa suomalaiset myös Tchoukballin hienouksiin.

Voit halutessasi osallistua Jonathanin matkakulujen kattamiseen 
lahjoittamalla tilille FI26 8318 6710 0053 04 (OPKO) viitenumerolla: 
369039 

(Rahankeräyslupa: POL-2014-13477, lisätiedot s. 16).

Jonathan Wijesinghe tuo  
terveiset Sri Lankasta

9Arkki 2/2019
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Raamattuopetus

Uusi päivä – lauluja toivosta 
-kirja julkaistu 

OPKOn koululaistyössä laulettavia lauluja on painettu 
Uusi päivä -laulukirjaksi. 

OPKOn koululaistyön kasvatti Julianna Rantanen julkaisi 
osana Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötään 
laulukirjan, joka sisältää 13 uutta lauluja. Ne ovat syntyneet 
uuden opettelun, elämän ilojen ja surujen keskellä, toteaa 
Julianna.

- Jumala on synnyttänyt runoja, jotka ovat saaneet olla 
vastauksia juuri niihin kysymyksiin ja rukouksiin, joita olen 
sillä hetkellä kantanut. Niiden hetkien keskellä olen aina 
yrittänyt katsoa kohti Jeesusta.

Laulut ovat säveltäneet Julianna ja OPKOn koululaistyönte-
kijä Olli Lehmonen. 

Kuvaterveisiä OPKOn Pääsiäispysäkki -tapahtumasta

Enä-Sepässä pidetty rukoustapah-
tuma Pääsiäispysäkki-tapahtuma 
järjestettiin toista kertaa. Opetusvuorossa Danielle 

Miettinen.

OPKOn jäsen, kansanedustaja 
Antero Laukkanen puhui esi-
rukouksen vastuusta ja vallasta. 
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Havahduin onnellisesta olostani huolimatta etsimään Jumalaa 
– tai oikeastaan mielestäni en. Ryhdyin ilman tietoista valintaa 
vain perehtymään rippikoulun myötä tarkemmin kristinuskoon, 

oppimaan ja kuuntelemaan tarkasti kuten koulussa. Opiskelin uskoa 
yhtä itsestään selvästi kuin historiaa ja pidin siitä vähintään yhtä paljon 
kuin kielistä, mutta sain siitä vielä paljon enemmän. Suhde Jumalaan ei 
ollut yksipuolinen.

Ajattelin ja ymmärsin vähän, luin ja opin paljon. Aloin vähitellen us-
koa suureen valheeseen: Jos olen hyvä kristitty, elämässäni ei voi tapah-
tua mitään oikeasti pahaa ja kaikki menee aina hyvin.

Sosiologiassa tunnetaan toimintamalli, jonka mukaan ihminen alkaa 
suurten muutosten keskellä kehittää elämänsä irrallisten tapahtumien 
ketjusta tarinaa ja luoda sille juonen. Näin ihmisen identiteetti tiivistyy 
subjektiiviseen narratiiviin. Kärjistetysti tulkiten asetamme naturalisti-
sen maailmankuvan ohjaamina elämämme sattumat sen avulla meille 
sopivaan järjestykseen, jolloin maailman vellova kaaos saa käsitettävät 
rajat ja suunnan.

Kristillisen maailmankuvan mukaan päädymme tässä kohden kuiten-
kin erilaiseen lopputulokseen, nimittäin aivan autuaalliseen dilemmaan. 
Kristittyinä elämme Jumalan johdatuksessa ja kuljemme rukoillen Hä-
nen ennalta valmistamiaan teitä, mutta saamme tehdä sen vapaan tah-
don ja järjen eli terveen harkinnan suomin vapauksin. Olen siis aktii-
vinen toimija siinä missä kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumalakin. Mikä 
ihana ristiriita, lumoavan kaunis filosofinen oikosulku.

Siksi en vain luo yksittäistä käsitystä reaktioketjusta nimeltä Elämä, 
kun tuon esille omaa viisauttani suuremman kertomuksen siitä, kuinka 
minusta tuli minä. Kyse on tarinasta ja Jumalan läsnäolosta: Hänen vai-
kutuksestaan ja reiteistään, joilla kuuliaisesti pysyin tai jätin pysymättä 
ja jotka Hän silti tunsi.

Vuodet tekevät kaiketi vähitellen viisaammaksi, jos ei muu. Luullak-
seni keskeisin havaintoni elämästä on kuitenkin tähän mennessä ollut 
valheenpaljastimen suuri mätää tihkuva löytö minuuteni syvyyksistä.

Usko ei todellakaan pelasta ahdistukselta, surulta tai masennuk-
selta ja niiden tarkoitusta jäämme yleensä etsimään. Elämän koulun 
algebrassa kipujen kaavasta löytyy silti myös varmaa ja pysyvää, sillä 
kärsimyksen funktion muuttujien joukossa on aina vakio Jeesus, koros-
tustussilla yliviivattu ylösnoussut Jumalan Poika. Hän ei ole fantasiaa, 
väkinäistä toiveajattelua tai loogisen ajattelun puutetta, vaan tosi loh-
duttaja, joka ei välttele vaan pyytää saada auttaa. Olla läsnä.

Joskus kauan sitten elin fantasiamaailmassa. Kaikki 
oli hallinnassa, hyvä voitti ja mahdoton oli vitsi.

KONTRASTIEN KIRKASTAMA

KRISTUS

Katariina Mäkilä
Politiikan ja viestinnän sekä 

venäjän kääntämisen opiskelija, 
Helsingin OPKO



Raamattuopetus

Kurinalaisuus ei ole  
nautintojen kieltämistä
Kristinuskoon on aina liittynyt kurina-
laisuuden ihanne, jota tarvitaan itsensä 
kehittämiseen. Riippumatta siitä kuin-
ka hengellisiä olemme tai minkälainen 
suhde meillä on Jumalaan, jokainen elää 
jonkinlaisessa suhteessa ruumiiseensa. 
Emme voi ohittaa sitä ja sen tarpeita. Tai 
jos teemme niin, seuraukset ovat ennen 

Y leensä ruoka on sitä parempaa 
mitä tuoreimmista raaka-aineis-
ta se tehdään ja mitä pikemmin 

se syödään. Ei siis kannata syödä pika-
ruokaa, vaan valmistaa sapuskat itse. 
Herkullisen, terveellisen ja ravitsevan 
ruuan eteen pitää nähdä vaivaa. Ruokai-
lusta tulee myös sosiaalisempi tapahtu-
ma, kun ateria tehdään yhdessä. Pöydän 
ääressä sitten nautitaan yhteisestä pon-
nistuksesta ja onnistumisesta.

Samat periaatteet pätevät moneen 
muuhunkin. Nopeilla ja helpoilla ratkai-
suilla harvoin saa kestäviä ja laadukkaita 
tuloksia. Kyse ei ole ainoastaan liikun-
nasta tai ravinnosta, vaan myös opiske-
lusta ja itsensä kehittämisestä. Läksyjä ei 
kannata kopioida kaverilta, koska silloin 
ei opi asioita eikä pääse läpi kokeesta.

Aarteet

pitkää vakavia. Jos ruumiimme ei ole 
kunnossa, mielemme masentuu. Emme 
jaksa lukea Raamattua tai rukoilla, jos 
olemme nukkuneet tai syöneet huonosti. 
Saati opiskella tai käydä töissä.

Toisaalta ympärillämme on paljon ter-
veyteen, ruokaan ja treenaamiseen liit-
tyviä ihanteita, joissa ainoa temppeli on 
oma keho ja sen kehittäminen on ainoa 
jumalanpalvelus. Emme kuitenkaan voi 
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Jos ruumiimme ei ole kunnossa, 
mielemme masentuu.

KESTÄVÄÄ RAVINTOA

Teksti: Pekka Ryhänen | Opiskelijatyön koordinaattori, 
Kuopion opiskelijatyöntekijä

Kristinusko ei vastusta nauttimista. Raamatun 
opetusten mukaan elävä nauttii enemmän ja 
kauemmin.

PIKARUOKAA VAI
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Aarteet

käyttää kaikkea aikaamme itsemme ym-
pärillä. Tarvitsemme ihmissuhteita, vuo-
rovaikutusta ja ennen kaikkea Jumalan 
läsnäoloon keskittymistä, jotta meistä 
kasvaisi hänen kaltaisiaan.

Tasapainoilua hengen  
ja ruumiin välillä
Kristityn tulee kamppailla ruumiinsa 
kanssa. Miten vaalin sitä ja miten kiel-
län sen pyyntöjä oikealla tavalla? Sopiva 
määrä liikuntaa, ei liikaa chiliä, suklaata 
eikä ollenkaan seksiä naapurin vaimon 
pedissä. Kautta historian kristinusko on 
taiteillut lihan ja hengen välillä, maallisen 
ja taivaallisen kanssa. Antiikin lausahdus 
“terve sielu terveessä ruumiissa” oli tuttu 
ja arvossa pidetty myös varhaisen kirkon 
kristittyjen parissa. Kristityn tulee oppia 

hallitsemaan ruumistaan, jotta elämää 
eivät ohjaa satunnaiset oikut. Itsehillin-
nän kautta voin nauttia enemmän Juma-
lan hyvistä lahjoista. Opin käyttämään 
niitä sopivasti ja voin saada vähintään 
saman tai jopa suuremman nautinnon 
kuin rajattomalla ja tuhlaavalla käytöllä.

Raamatun ihmiskuva ei siis suhtaudu 
kielteisesti kehoon, vaikka niin monesti 
ajatellaan. Jännite nousee siitä, että tä-
män ajan maailma on avoin asioille, jois-
ta nauttiminen ei rakenna ruumistamme 
kestävällä tavalla. Mielihaluille periksi 
antaminen, itsemme hemmottelu viih-
teellä ja herkuilla on naamioitu tavoitel-
taviksi asioiksi tai olen ansainnut ne ran-
kan päivän päätteeksi. Sama pätee myös 
seksuaalisuuden alueella. Jumala haluaa, 
että nautimme seksistä mahdollisimman 
paljon. Siksi se tulee säästää turvalliseen 
aviosuhteeseen.

Luotu todellisuus on  
pelastukselle välttämätön 
Uskomme on osa Jumalan luomaa todel-
lisuutta. Lopulta uskon tasapaino löytyy 
suhteessa maailmaan ja omaan palvelu-
tehtävään. Suhteessa Jumalaan ja toisiin 
eläminen auttaa meitä tuntemaan it-
seämme paremmin. Uskonelämän  tulee 
kanavoitua arjen keskelle, se ei ole keino 
miellyttää Jumalaa tai ansaita omaa ase-
maa Jumalan lapsena.

Jumalan lihaksi tuleminen antaa ruu-
miillisuudelle hämmästyttävän suuren 
arvon Raamatussa verrattuna sen ai-

kaiseen kreikkalaiseen ajatteluun. Sielu 
vain oli merkityksellinen ja ruumis oli 
vain sielun vankila, josta tuli vapautua. 
Tätä vasten luodun todellisuuden arvoa 
alleviivaa kirkkoisien opetus “sitä ei ole 
lunastettu mitä ei ole omaksuttu”. Täl-
lä he opettivat, että jotta ihmiset pys-
tyttiin pelastamaan, Jumalan piti tulla 
ihmiseksi ja omaksua ihmisyys täysin. 
Siksi luotu todellisuus on välttämätön 
asia pelastumisen kannalta. Luominen 
on edelleen voimassa, vaikka se on syn-
tiinlankeemuksen alaisuudessa. Jumala 
haluaa pelastaa ja korjata sen! Jeesus 
tuli maailmaan elämään todeksi Jumalan 
pelastussuunnitelmaa. Hän teki sen viet-
tämällä aikaa syntisten kanssa. Jeesusta 
moitittiin siitä, mutta hän ei silti vetäyty-
nyt pois apua tarvitsevien luota.

Varhaisilla kristityilläkin oli haastei-
ta siinä, miten elää maailmassa. Heille 
Paavali opetti, että kristityn ruumis on 
Pyhän Hengen temppeli (1. Kor 6:17-
19). Yhtä järisyttävää ajatusta Jumalan ja 
ihmisen suhteesta saa hakemalla hakea. 
Se tarkoittaa, että meidän tulee pitää 
huolta ruumiistamme. Se, mitä teemme 
ruumiissamme, vaikuttaa hengelliseen 
todellisuuteen. Jeesuksen elämä on meil-
le malli siitä, kuinka voimme luoda maa-
ilmaan hedelmällisen suhteen. Sellaisen, 
jossa voimme elää Jumalan rakkauden 
välikappaleina. Luotu todellisuus ei ole 
kuitenkaan vain pelastuksen väline. Se 
on lahja, josta on oikeus nauttia sen it-
sensä tähden.

Itsehillinnän kautta  
voin nauttia enemmän 

Jumalan  hyvistä 
lahjoista. 
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Webinaari

Onko tämä ystävyyttä vai sielunhoitosuhde? 
Kysymys kaihertaa joskus kuuntelevan osa-
puolen mieltä, mutta asiasta voi olla vaikea 
puhua. Psykoterapeutti Saara Kinnunen 
rohkaisee nostamaan kissan pöydälle.

Antoisassa ihmissuhteessa kuunnellaan ja tul-
laan kuulluiksi. Joskus toisen osapuolen tar-
peet ovat niin suuret, että ystävyyden ta-

sapaino horjuu. Psykoterapeutti Saara Kinnunen 
rohkaisee ottamaan tilanteen puheeksi mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa.

‒ Jos alat aavistaa, että et enää jaksa, kerro siitä. 
Hylkääminen voi haavoittaa syvästi ihmistä, joka 
on uskaltanut avautua ja saanut kauttasi toivon syr-
jästä kiinni, Kinnunen sanoo.

Rinnalla kulkija ei saa vetäytyessään jättää ihmistä yksin.
‒ Auta häntä löytämään sopiva ihminen sinun tilallesi.
Kinnunen puhui rinnalla kulkemisesta OPKOn järjestämässä webi-

naarissa huhtikuussa.

Rohkeasti ammattilaisen luokse
Joskus esiin alkaa nousta paljon kipeämpiä asioita kuin rinnalla kulki-
ja on osannut alkumatkasta aavistaa. Kuuntelijassa voi syntyä tunne, 
ettei hän osaa, uskalla tai jaksakaan ottaa niitä vastaan.

Ahdistavan möykyn kanssa kamppaileva, joka ei tiedä mistä ahdis-
tus johtuu, tarvitsee Kinnusen mukaan yleensä ammattilaisen apua.

‒ Möykky ei lähde itsestään eikä rukoilemalla. Sen hoitaminen 
kestää kauan ja tapahtuu suhteiden kautta.

Entä pitääkö terapeutilla olla kristillinen ihmiskäsitys? Saara Kin-
nuselta kysytään tätä usein.

‒ Ruumiin lääkäri osaa auttaa, vaikka hän ei olisi uskovainen. 
Mielen alueella on samoin. Monet terapeutit osaavat myös käyttää 

asiakkaan elämänkatsomusta terapiaprosessissa 
voimavarana.

Kinnunen tietää, että psyyken ja hengellisyy-
den kysymykset sekoittuvat. Joskus terapian 
rinnalla voi sen vuoksi olla sielunhoitosuhde.

‒ Yksi vaihtoehto on hakeutua sielunhoito-
terapeutin luokse. Sellaisen kanssa on helppo 

puhua samaa kieltä.

Auttaminen vaatii etäisyyttä
Entä miten tulisi toimia tilanteessa, jossa ystävyys on 

esimerkiksi äkillisen elämänkriisin seurauksena muuttu-
nut terapia- tai sielunhoitosuhteeksi?

‒ Auttaminen vaatii etäisyyttä. Jos ystävyydessä ryhdytään käy-
mään läpi toisen kipeää prosessia, ystävyyden voi siksi ajaksi laittaa 
yhteisestä sopimuksesta tauolle.

Usein suhteissa on epätasapainoa odotusten suhteen. Toinen 
odottaa läheistä ystävyyttä, johon käytetään paljon aikaa, mutta toi-
nen jotain paljon kevyempää. Mitä tehdä?

‒ Sen, joka haluaa antaa vähemmän, on hyvä ottaa asia puheeksi: 
’Mitä sinä toivot tältä suhteelta? Minulla on antaa tämän verran.’

Ihmiselle, jonka tarpeet tuntuvat loputtomilta, voi myös sopivassa 
tilanteessa kertoa, ettei kukaan voi täysin täyttää kenenkään kaipuu-
ta.

‒ Siihen kykenee vain Jumala.
Danielle Miettinen

KULKIJA UUPUU
KUN RINNALLA

Kuvakaappaus webinaarista. Voit katsoa tallenteen OPKOn 
YouTube-kanavalta: youtube.com/user/SuomenOPKO

Rinnalla kulkija ei 
saa vetäytyessään 

jättää ihmistä yksin.



Koulussani oli eräänä vuonna uskonnonopettajana äskettäin uskoon 
tullut nuorimies. Minuun teki vaikutuksen hänen avoin tapansa ker-
toa elämänmuutoksestaan. Virheen tehtyään hän tunnusti sen ja 

pyysi anteeksi. Sekin oli vaikuttavaa.
Rippileirillä minulle valkeni mitä kirkko todella opettaa kolmiyhteisestä 

Jumalasta ja miksi Jeesus kuoli ristillä. Uskoni vahvistui.
Rippikoulun jälkeen elin yksinäistä uskonelämää. Luin Uutta testament-

tia ja rukoilin. Seurakunta järjesti ruotsinkielisen jumalanpalveluksen kerran 
kuukaudessa. Minun lisäkseni niihin osallistui vajaa tusina vanhempia naisia.

Muutettuani Helsinkiin opiskelemaan etsiydyin ruotsinkielisen evanke-
liumiyhdistyksen opiskelijailtoihin sekä OPKOn ruotsinkieliseen toimintaan. 
Boksilähetyksessä koitimme käydä kaikilla ovilla tarjoamassa mahdollisuutta 
keskusteluun uskonasioista ja lainasimme halukkaille kristillisiä pokkareita.

OPKOn liittohallituksessa edustin ruotsinkielisiä opiskelijoita. Siellä näin 
kuinka laajaa OPKOn suomenkielinen työ oli.

Oli hienoa, kun OPKO sai ostettua omat toimistotilat. Enää ei tarvinnut 
jatkuvasti muuttaa paikasta toiseen eikä maksaa vuokraa.

Otin OPKOn päätöksen oman toimiston ostamisesta yhdeksi tutkimus-
kohteekseni graduuni, jonka aiheena oli aatteellisten järjestöjen kiinteistö-
hankintoihin liittyvät päätöksentekoprosessit.

OPKO on antanut minulle paljon hyvää opetusta. Kirkossa on paljon kal-
taisiani ihmisiä, joiden nuoruuden kokemukset ovat synnyttäneet ymmär-
ryksen siitä, että opiskelijoiden parissa tehtävä evankelioiva ja opetuslap-
siksi kasvattava työ on todella tärkeää.

”OPKOssa en ollut 
enää yksinäinen”
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• OPKOn ystävien jäseneksi voit liittyä ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi 
sähköpostilla osoitteeseen opkonystavat@opko.fi

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

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

‒ OPKOssa opin evankelioimaan. Sain myös hyvää 
opetusta ja gradunaiheen, ekonomi Hans Rönnlund 
kertoo.

Hans Rönnlund
ekonomi

OPKOn ystävä

Hans Rönnlund. Kuva: Jussi Valkeajoki

OPKOn ystävien vuosikokouksessa 9.3.2019 
Helsingissä päätettiin seuraavasti: Vuoden 
2019-2020 hallitukseen kuuluvat Risto Oino-
nen (puheenjohtaja), Leena Seppälä (sihteeri/
taloudenhoitaja), Arto Puusa, Hans Rönnlund 
ja uusina jäseninä Kimmo Karhi ja Riitta-Liisa 
Arvela. Kiitämme lämpimästi erovuorossa 
ollutta Markku Kivistöä hallitustyöskentelystä.

Hallitus 2019-2020

Lue lisää OPKOn ystävistä: opko.fi/ystavat



Talous

Kuva: Sxc / Robert Proksa

Yleinen tuki,  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö:
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö:
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 215
 
Svenska verksamheten 9108

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

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tue työtämme

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.
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OPKOn toiminnan  mahdollistavat 
vapaaehtoiset, jotka tukevat työtämme 
taloudellisesti. Lähde sinäkin kuukausi-
lahjoittajaksi. 

”Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, 
mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edel-
leen: ei ole mitään uutta auringon alla. 
Vaikka jostakin sanottaisiin: katso, tämä on 
uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, kauan 
ennen meitä.” (Saarn.9-10)

Harvinaista taitaa kuitenkin olla, 
että kristillinen järjestö selviää ta-
loudellisesti eteenpäin. OPKOn ti-

linpäätös 2018 oli 67 000 € ylijäämäinen. 
Syvien rahoitus- ja talousvaikeusvuosien 
jälkeen olemme päässeet tilanteeseen, 
jossa uskalsimme tehdä lievästi alijäämäi-
sen budjetin kuluvalle vuodelle. Tuloksen 
mahdollisti säästötoimenpiteet, uskolli-
set tukijamme sekä monet pienet poik-
keustilanteet ja suuremmat erikoislah-
jat. Tilapäisten säästöjen johdosta myös 
leirikeskuksemme Enä-Sepän tulos oli 
ylijäämäinen 28 000 € rahoituskulut huo-
mioiden, sen kulujen kattaminen on on-
nistunut jo muutamana aiempana vuon-
na. Tarkemmat tilinpäätöstiedot ja paljon 
hienoja juttuja toiminnastamme löytyy 
sivulta: opko.fi/vuosikertomus.

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

Kaikesta oppineena on hyvä mennä eteen-
päin:

”Näin sanoo Herra, hän, joka avasi me-
reen tien, valtatien suurten vetten keskelle...

- Älkää enää menneitä muistelko, älkää 
muinaisia miettikö!

Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa 
esiin - ettekö huomaa? Minä teen tien au-
tiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” 
(Jes.43:16,18,19)

Kiitos, että olette olleet Herran vastauksena 
uuteen aikaan pääsemiseksi!

EVÄIN

UUSIN
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I Domarboken 11 hittar vi en besynnerlig historia, om Gi-
leaditen Jefta.  Redan tidigt började problemen för Jefta, 
för han var född utanför äktenskapet, och kom sedan 

att bli utstött på grund av detta (Dom. 11:1-2). Bortdriven 
av sina halvbröder, som inte vill dela arvet med honom, flyr 
han bort, och börjar bo i landet Tob, som ironiskt nog på 
Hebreiska låter som det goda landet. Det går faktiskt 
rätt så bra för honom där, för han blir ledare för 
en skara som han far ut på plundringståg 
med. 

Och helt dåligt kan det inte ha gått för 
Jeftas gäng, för då ammoniterna mitt i allt 
anfaller Israel, bestämmer sig hans lands-
män, de äldste i Gilead, för att hämta till-
baka honom för att leda dem i strid. 

Han var en bortskjuten skamfläck då de 
inte ville dela arvet med honom, men då han 
var nyttig ville de ha dit honom. Inte det bästa 
för en persons självkänsla! Jefta såg till att kolla 
först om de verkligen menade allvar, och försäkrade sig 
om att han skulle få en ledande position i Gilead då allt var 
över. 

Om vi skall analysera detta kunde vi säga att Jefta levt 
under förkastelse, och pga detta hade svårt att räkna med 
den godhet han kunde få av sina medmänniskor. Men det 
gick djupare än så, för vi kommer att märka att Jefta också 
hade svårt med det här i förhållande till Gud. 

Det som följer är ju att Jefta börjar agera som ledare, och 
först gör han ett ganska beundransvärt försök på den dip-
lomatiska rutten, och hans korrespondens till ammoniterna 
låter som om det tagits ur ett politiskt tal av Israels ledare 
idag. Det här vill inte ammoniterna lyssna på, och i Guds 
Andes kraft går han till anfall (v. 29). Allt skulle ha gått väl 
om Jefta bara vågat lita på Anden som vilade över honom. 
Men istället ger han ett dyrt och heligt löfte i nästa vers för 
att liksom försäkra sig om att det skulle gå vägen: 

”Om du ger ammoniterna i min hand, lovar jag att 
det som kommer ut genom dörrarna i mitt hus och 

möter mig, när jag kommer hem välbehållen från ammo-
niterna, ska tillhöra Herren. Jag ska offra det som brännoffer.”

Jefta lade till ett villkor som Gud inte hade befallt, och drog olycka 
över sig. I sin otro gjorde han så att säga Guds ovillkorliga trofast-
het villkorlig. Då han sedan vann, tvingade han sig själv att offra 
sin dotter, priset han själv fastslagit för segern - ett pris Gud aldrig 
begärt (tvärtom lär Bibeln konsekvent att Gud avskyr människo-
offer). 

Jefta hade en alltför liten gudsbild. Han påverkades säkert av sitt 
svåra förflutna så att han hade svårt att lita på nåden. Det resulte-
rade i enorm smärta för honom då han sedan offrade sin dotter, 
och på så sätt gick förkastelsen vidare till nästa generation. Måtte 
vi istället lära känna vår Gud allt bättre, och ärva allt det goda Han 
har tänkt för oss! Vägledda av Ordet och Anden hjälps vi att ha en 
riktig Gudsbild, och då vi låter Herren hela våra sår. Då kan vi ge 
vidare ett gott arv till dem som vi berör med våra liv!

HUR STOR ÄR 
DIN GUD?
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Karl Granberg | studentarbetare i Vasa och Jakobstad

Jefta hade en  
alltför liten  
gudsbild.
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Veritas Forumen med Peter Payne 
bjöd ställvis på högtflygande debatt 

Peter Payne kommer från USA och har en doktorsgrad i filosofi. Hans av-
handling handlade om design i universum, och det ämnet fick han tangera 

flera gånger i sina debatter med ateister under Veritas Forumen i Svenskfinland 
nu på våren. 

Till vänster ses Peter Payne med sin fru Janet som följer med på hans resor i 
Europa. Till höger sitter Karl Granberg som fungerade som moderator på Veritas 
Forumet i Jakobstad, samt Henrik Sawela som debatterade med Payne där och 
i Vasa. Till Veritas Forum konceptet hör att talarna och moderatorn ska äta ihop 
före debatten för att lära känna varann. 

I Vasa kom ca 20 personer på efterträffen i Havtornen och flera 
av dem fortsatte att prata med talarna till sena kvällen. Här ett 
gäng med Peter Payne. 

I Helsingors fungerade den finske Veritas Forum koordinatorn 
Miikka Niiranen som moderator i debatten mellan Peter Payne 
och Robert Brotherus. 

Veritas Forumen filmas och sätts 
upp på YouTube. Prenumerera på 
kanalen VeritasForumFinland så får 
du meddelande när de laddas upp! 
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pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangeran-
det av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, 
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Studentmissionen redo testa nytt koncept 

MISSION WEEK I ÅBO HÖSTEN 2019!

Åbo Studentmission är en aktiv och engagerad förening med 
över 110 medlemmar som är under 29 år och omkring 270 
stödmedlemmar. Åbo Studentmission ordnar olika evene-

mang varje vecka, t.ex. innebandy och caféverksamhet, men även tra-
ditionella kristna samlingar för studerande. 

Ett nytt och lyckat koncept som har prövats av andra lokalförening-
ar på den finskspråkiga sidan är Mission Week. Den har genomförts 
i sin helhet i Kuopio, Tammerfors och Uleåborg. Ursprungligen kom 
idén från Storbritannien och den är konstruerad för förhållandena i 
universitetsstäderna där, men själva grundidén går att överföra till en 
finländsk kontext och göra den till en som ser ut som vår egen. De 
ovannämnda finskspråkiga föreningarna har lyckats med detta och nu 
är det vår tur att pröva konceptet.

I Åbo vill vi nu testa konceptet på svenska för första gången. Tanken 
med Mission Week är att den ska fungera i en sekulär kontext, och att 
den ska pågå under flera dagars tid. Det är inte tänkt att de kristna 
studerandena ska möta sina studiekamrater i en kristen miljö, som till 
exempel i kyrka eller i den vanliga samlingslokalen, utan att de ska 
möta sina vänner och bekanta på en neutral plats. Det bästa alterna-
tivet är i en restaurangmiljö där man också bjuder på något att äta åt 
dem som kommer. 

Dagsprogrammet ser ut på det 
sättet, att man först under dagen 
möter studeranden på campusom-
rådet, talar med dem och bjuder 
med dem till kvällssamlingen som 
hålls i en sekulär miljö. På kvälls-
samlingen finns en god kristen 
talare som har svarat på studeran-

denas olika frågor och invändningar gällande den kristna tron. 
Det är viktigt att ta in erfarna talare för att kunna interagera med 
studerandena på bästa sätt. Den här gången har vi bjudit in Ste-
fan Gustavsson från Sverige som huvudtalare, och han har lovat 
ställa upp. 

Erfarenheterna från Mission Week på andra håll visar att när 
man har ordnat kvällssamlingar på åtminstone tre kvällar, har 
även sådana personer som först tvekat av någon orsak, vågat 
eller hunnit komma på en eller flera kvällssamlingar. Därför kallar 
man detta för Mission Week.

Allt detta kräver omfattande planering och en stor insats av 
frivilliga som deltar i arrangemangen kring Mission Week. Folk 
ska bli mötta på campusområdet och inbjudna till de olika sam-
lingarna. Broschyrer ska delas ut och läggas ut på informations-
tavlor. Samtidigt som Mission Week kräver mycket arbete kostar 
det också en hel del. Talarens resor och hotellövernattningar kos-
tar. Allt som delas ut och bjuds ska bekostas. Oftast är just hyran 
för lokalen där man ordnar kvällssamlingar den dyraste avgiften, 
eftersom det är tanken att de ordnas på neutral mark och sådant 
kostar. Även serveringar och annat som bjuds till studeranden 
kostar. 

Utan extern finansiering har vi inte möjlighet att genomföra 
Mission Week enligt konceptet som redovisas här, därför ber 
Åbo Studentmission om finansiellt stöd för att genomföra den. 
På basen av tidigare genomförda Mission Week uppskattar vi att 
arrangemangen kommer att kosta ca 10 000 e. Om du kan tänka 
dig att bidra, använd ref.nr 9030 för Mission Week! Små och sto-
ra gåvor är välkomna! Kontonumret är FI66 8000 0710 2297 93. 

Robert Ojala, studentarbetare i Åbo 
Stefan Gustavsson.  
Foto: stefangustavsson.se
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Good Will 
Services

Veritas Forum -työtä sponsoroi :

9–20 
-VUOTIAILLE

Luvassa jälleen kerran huippumeininkiä: Jumalan 
perheen yhdessäoloa, innostavaa Raamatun opis-
kelua yhdessä ja pienemmissä ryhmissä, seikkailua, 
monenlaista luovaa tekemistä, urheilua ja pelaamis-
ta, juttuja lähetyskentiltä, saunomista&uintia, ruko-
usta, yhteistä musisointia&ylistystä.

Ilmoittautumiset 2.6. mennessä! 

Leirin järjestää OPKO&Lähetysyhdistys Kylväjä. 

LASTEN JA NUORTEN

Raamattu- ja lähetysleiri
16.6.–20.6.2019

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: opko.fi/koululaiset
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