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”Y ksi sinulta puuttuu ja 
sen mukana kaikki. 

Kristuksen sisäinen tunte-
minen.” Tämä seppä Jaakko 
Högmannin lausahdus 22-
vuotiaalle Paavo Ruotsalai-
selle on muuttanut suomen 
kansaa, kirkkoa ja sen herä-
tysliikkeitä. Tällä totuudella 

oli nuoreen miehen niin vapauttava vaikutus, että 
hän ”hyppeli niin kuin peura ilosta”. Sepän sanat sai-
vat Paavon luopumaan oman minän kaikkivallasta, 
ripustautumisesta ulkonaisiin uskon harjoittamisen 
muotoihin ja turvautumaan yksin Kristukseen. Paavo 
ymmärsi ensimmäistä kertaa, että ihminen voi olla 
yhtä aikaa täysin avoin ja rehellinen itselleen ja siitä 
huolimatta kohdata myös elävän, ihmistä rakastavan 
Jumalan.

Tämän Arkin teemana on kokonainen ihminen. 
Voimme opetella rukoilemaan kirkkoisä Augustinuk-
sen kanssa: ”Herra auta minua tuntemaan itseni, että 
voisin tuntea sinut.”

Ihmiseksi syntynyt Kristus ei ole kiinnostunut vain 
iankaikkisesta kohtalostamme, vaan koko paketista 
nimeltänsä elämä.

Kristillisessä opetuksessa Kristuksen tunteminen 
ja itsetuntemus eivät aina oikein mahdu samaan ku-
vaan. Tähän voi olla syynä väärinymmärretty itsensä 

kieltäminen, missä elämän hengelliset ulottuvuudet 
koetaan arvokkaampina kuin esimerkiksi ruumiilli-
suus, opiskelu tai työ, tunteet, taide tai estetiikka. 
Itsensä kieltämistä ei nähdä positiivisena kutsuna 
hyväksyä itsemme sellaisina aitoina ihmisinä, joiksi 
meidät on luotu. Itsensä kieltämisen kutsusta on tul-
lut – oman ainutlaatuisen itsensä löytämisen sijaan 
– itsensä turhentamisen teologiaa.

Jos identiteettimme perusta on se, että olemme 
vain kurjia syntisiä, voisi käynti seppä Högmanin pu-
heilla olla paikallaan. Me emme ole vain syntisiä, 
vaan Kristuksen tähden Jumalan suuresti rakastamia 
syntisiä.

Opiskelija- ja koululaislähetyksessä kohtaamme 
paljon suomalaisten nuorten pahoinvointia, syrjäy-
tymistä ja näiden ilmiöiden kurjia seurauksia. Ei OP-
KOkaan ole – niin kuin eivät muutkaan kristilliset 
toimijat – pahoinvoinnista vapaa vyöhyke. Me op-
kolaisetkin tarvitsemme rohkaisua, kaverista huolen 
pitämistä, hyvää tekevää yhteisöllisyyttä ja Jumalan 
Sanan opastusta. Saakoon evankeliumi meidät hyp-
pimään kuin peura ilosta. Enkeleitä matkaan!

Jussi Miettinen, OPKOn pääsihteeri

P.s. OPKOssa työstämme nyt ensi vuoden budjettia ja 
toimintasuunnitelmaa. Kiitos rukouksesta ja tuesta.

Hyvästi itseni 
turhentamisen teologia!

PÄÄKIRJOITUS
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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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laa alakuloisuudelle.
– On positiivista, jos ihmi-

nen kokee joskus olevansa vä-
synyt, on siipi maassa. Ihminen 
voi kaikkein parhaiten, kun hän 
myöntää nämä erilaiset tun-
teet.

Aaltosen mukaan työyhtei-
sön tulisi antaa tilaa tällaisille 
kokemuksille.

– Ei meidän heti tarvitse ru-
veta tsemppaamaan. Emme 
aina kestä sitä, että toinen on 
vähän väsynyt. Tai emme kes-
tä sitä itsessämme, Aaltonen 
sanoo.

Maaninen touhuaja on Aalto-
sen mielestä pikaisen pysähty-
misen tarpeessa.

– Kun maanisuus iskee, mieti 
silloin mitä haluat ja toivot elä-
mältä. Olisi hyvä, että ihmisellä 
olisi kerran päivässä hetki, jol-
loin hän vähän kyselisi suuntaa. 
Itselläni on ollut kerran vuodes-
sa tapana inventoida omaa elä-
määni päivän tai kaksi. Olen 
vetäytynyt miettimään, mitä 
päämääriä minulla on ja mihin 
haluan keskittyä.

Aaltonen kehottaa selvittä-
mään, johtavatko ihmistä ul-
koiset tekijät vai hänen omat 
elämänarvonsa.

– Mieti mikä on se tapa, jol-
la voit koota itsesi. Onko se 
kirkonpenkissä vai missä. Kris-
tillinen perinne tarjoaa tähän 

Aaltonen, 67, on toiminut 
vuosikymmenten ajan eri-

laisten yhteisöjen johtajana. 
Hän tietää paljon yhteisöjen ja 
yritysten toimintaprosesseista.

–  Hyvinvointi ei tule välttä-
mättä siitä, että olen fyysises-
ti hyvässä kunnossa, Aaltonen 
aloittaa.

Nykyään ihmiset harrastavat 
paljon liikuntaa ja ovat tietoi-
sia siitä, mitä he syövät. Hen-
kinen hyvinvointi on vähintään 
yhtä tärkeää. Aaltosen mukaan 
uupuminen ei ole ensisijaisesti 
vanhojen vaan nuorten ja lah-
jakkaiden ihmisten ongelma.

Aaltonen ymmärtää ihmisen 
vajavaisuutta ja haluaa antaa ti-

Johtamisen ja 
kutsumuksen jäljillä
Pappi ja kirjailija Tapio Aaltonen on nykyisin johtamisen kehittäjä. Hän haastaa 
tulemaan tietoiseksi siitä, kuka minun elämääni oikeasti johtaa. 

paljon mahdollisuuksia.

Kun johdat muita
OPKO on koko olemassaolon-
sa ajan toiminut johtajuushau-
tomona kasvattamalla johtajia 
seurakuntiin ja yhteiskunnan 
eri sektoreille. Aaltosen mu-
kaan voimme kehittää johtajuu-
den ominaisuuksia itsessämme 
harjoittelun ja tiedostamisen 
avulla.

– Odotamme johtajalta oi-
keudenmukaisuutta. Jos hän 
jää kiinni valehtelusta, hän me-
nettää uskottavuutensa. Myös 
rohkeus on tärkeää. Johtajan 
tulee olla rohkeasti sen takana 
mitä hän ajattelee, hän ei saa 

TeeMA Jaksaminen, johtajuus ja kutsumus ovat elämän tärkeitä 
sanoja. Jokainen meistä  on elämänsä aikana ollut joh-

dettavana tai johtanut muita. Jotkut meistä joutuvat koke-
maan voimiensa rajallisuuden uupumisen kautta ja alkavat 
pohtia kutsumustansa sekä elämänsä suuntaa.  Haastatte-
limme miestä, jolla on sanottavaa aiheesta.
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Kuka?

67 vuotias rovasti, kolmen tyttären isä ja isoisä.• 
Harrastaa musiikkia, kirjoittaa paljon ja on • 

        ”monista asioista kiinnostunut”.
Juoksi ensimmäisen maratonin 65-vuotiaana.• 
Omaa laajan kokemuksen kristillisestä järjes-• 
tötoiminnasta Suomesta ja ulkomailta. 
Toimii nykyään yrittäjänä johtajuuden • 
parissa Novetos Oy:ssä. 
Kirjoittanut useita kirjoja muun • 
muassa johtajuudesta, arvois-
ta, etiikasta ja kutsumuk-
sesta. Viimeisin on Johda 
ihmistä – Teologiaa 
johtajille (Talentum 
2011).
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Olemme joskus ankaria johtajia kohtaan 
ja vaadimme  kaikissa asioissa täydellisyyttä. 
Johtajakin voi epäonnistua ja hänellekin kuu-
luu armo ja rakkaus, sanoo Aaltonen.
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olla ryhmän vietävissä.
Johtajuuteen liittyy myös 

muutokseen johdattaminen. 
Jos johtaja petaa vaan omia 
asemiaan ja pelaa varman pääl-
le, hän on säilyttäjä eikä muu-
tokseen johtaja.

Johtajan tehtävä on viedä 
tuttuihin ajattelutapoihinsa 
kangistuva ryhmä ulos totutus-
ta ja turvallisesta kaavasta.

– Johtajan pitää miettiä, mik-
si hän ylipäätään on johtaja. 
Olenko johtaja sen tähden, että 
johtajuutta arvostetaan ja siitä 
saa parempaa palkkaa? Ainoa 
hyvä syy olla johtaja on se, että 
se on kutsumus. Johtaminen on 
palvelemista.

Myös alainen voi olla osa 
johtajuutta. Johtaminen ei kos-
kaan ole yksilösuoritus, vaan 
ryhmään kuuluva asia. Johta-
juus on johtajassa, mutta se on 
myös koko ryhmässä.

– Yhteisön jäsenenä tehtävä-
ni on ottaa selvää yhteisön pe-
rustehtävästä, ottaa tämä teh-
tävä todesta ja olla sille lojaali. 
Lojaalius ei kuitenkaan tarkoita 

sokeaa seuraamista. Jos näen 
johtajan johtavan huonosti, mi-
nulla on oikeus puuttua asiaan. 
Kypsä johtaja osaa ottaa vas-
taan hankalatkin kysymykset.

Johtajaa saatava arvostella
Hengellinen ja muodollinen val-
ta ovat molemmat voimakkaita 
aseita. Aaltosen mielestä ne pi-
täisi pitää erillään. Ääriliikkeissä 
johtajat käyttävät molempia.

– Luterilaisissa kuvioissa näin 
ei yleensä käy. Mutta on hyvä 
tunnistaa, että hengellinen val-
ta on suuri valta. Alaisen on 
myös hyvä ymmärtää, puhuu-
ko johtaja nyt hengellisestä 
asemasta käsin vai johtajuuden 
näkökulmasta. On äärettömän 
tärkeää pitää nämä erillään, 
Aaltonen alleviivaa.

– Hengellinenkin johtaja kai-
paa kiitosta, eikä siinä ole mi-
tään pahaa. Häntä ei kuiten-
kaan tule nostaa jalustalle.

Aaltosen mukaan hengellisen 
johtajan sanomisia pitää saada 
arvostella. Jos hengellinen joh-
taja esittää tiukan mielipiteen 

jostakin asiasta, yhteisön tulee 
voida kyseenalaistaa sanotut 
asiat. Johtajallekin tekee hy-
vää, ettei hänellä ei ole sokeita 
seuraajia. Kukaan johtaja ei ole 
täydellinen. 

Kutsumus tuo hyvinvointia
Tapio Aaltonen on tutustunut 
antiikin ajan ajatteluun. Hän lai-
naa Aristoteleen ajatusta: Kut-
sumus on siellä missä intohimo 
kohtaa maailman tarpeen. Aal-
tosen mukaan kutsumus voi ke-
hittyä maailman sykkeen muka-
na.

– Tilanteet maailmassa muut-
tuvat ja kutsumuskin voi vaih-
taa muotoaan, mutta se on 
kuitenkin jotakin pysyvää. Se 
on joku, jota kohti kuljet. Voit 
ajoittain kadottaa sen, mutta 
sitten löydät sen taas.

Myös elämän kivut ja epäon-
nistumiset hiovat kutsumusta.

– Kutsumus kasvaa haaveis-
ta ja haavoista. Särkyminenkin 
on osa kutsumisen löytämistä. 
Särkymiseen liittyy pysähty-
minen ja myös palautteen ha-

keminen toisilta. Kun juttelet 
muiden kanssa, tulet tietoisek-
si tilanteestasi ja oletkin jo mat-
kalla kohti jotakin uutta.

– Kutsumus on tarkoituksen 
kokemisen taito. Se on se koh-
ta, missä koet syvimmän tar-
koituksen ja merkityksen.

Pappina ja yrittäjänä Tapio 
Aaltonen saa toteuttaa omaa 
kutsumustaan sekä työssään 
että vapaa-ajalla.

– Kristittynä koen tärkeäk-
si, että minulla on hengellinen 
palvelupaikka. Nyt olen eni-
ten mukana HelsinkiMissiossa. 
Koen myös ansiotyöni hengel-
lisenä kutsumuksena, vaikka se 
ei tapahdukaan hengellisissä 
puitteissa. Maallinenkin työ on 
hengellistä, kun sen ymmärtää 
oikein.

 Teksti ja kuvat: Ilkka Kontturi

Kutsumus kasvaa 
haaveista ja 
haavoista. 

Särkyminenkin on 
osa kutsumisen 
löytämistä.

”



ARKKI 4/20128 RAAMATUSTA

Jumala on uskollinen!
Psalmeissa kohtaavat pieni ihminen tunteineen ja tarpeineen sekä suuri ja 
ylistettävä Jumala. Kautta koko historian Jumalan kansalle on ollut ominais-
ta Herran ylistäminen. Häntä on ylistetty hänen pelastustyöstään ja avus-
taan. Häntä on ylistetty, koska Hän on täynnä rakkautta, hyvyyttä ja armoa. 
Psalmeissa kansan ja yksittäisten uskovien suusta pulppuaa aito ilo ja ylistys 
(Ps.145).

Israelilaiset ylistivät Jumalaa myös vaikeuksien keskellä. Vaikeina aikoina 
he muistivat Jumalan menneisyydessä tekemiä suuria tekoja. He kiinnitti-
vät katseensa Jumalan toivoa tuoviin lupauksiin tulevaisuudesta (Ps.103). 

Psalmit 
- rehellisiä rukouksia, 

aitoja tunteita
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Psalmien kirja tarjoaa meille ikkunan yli 2500 vuoden taakse Israelin kan-
san ja Jumalan väliseen suhteeseen. Se on laulu- ja runokirja, joka syntyi 

monen vuosisadan mittaan Israelin historian eri vaiheissa.  Psalmit olivat 
tärkeä osa Israelin kansan jumalanpalvelusta ja niissä voikin kuulla tuon ajan 
seurakunnan sydämenlyönnit. 

Psalmeissa kuvataan elävästi Israelin kansan historiaa sen myötä- ja vas-
toinkäymisissä, mutta niissä kerrotaan myös yksittäisten uskovien tuntoja 
ja rukouksia eri elämäntilanteissa. Vanhuudestaan huolimatta psalmit ovat 
ajankohtaisia tänäkin päivänä.

Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen 
eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa! 

Jumala on turvamme. 

(Ps.62:8)
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Koska Jumala on ennenkin aut-
tanut, auttaa hän lupaustensa 
mukaan nytkin. Vaikeuksienkin 
keskellä saa kääntää katseen 
Jumalan lupauksiin ja kiittää 
Jumalaa hänen uskollisuudes-
tansa. Pelastaja, Auttaja ja Va-
pahtaja ei jätä vaikeassakaan 
tilanteessa ja Hänen tahtonsa 
ihmisiä kohtaan on hyvä. 

Mekin voimme muistella sitä, 
mitä Jumala on tehnyt mennei-
syydessä ja tarttua uskossa Jee-
suksen lupaukseen tulevasta 
taivasten valtakunnasta. Se on 
täydellisen hyvä.

Vaikeuksien kautta 
voittoon
Useissa psalmeissa toistuu 
seuraava kaava: Alussa vuoda-
tetaan voimakkaalla tunteel-
la murheita, huolia, ongelmia, 
hylätyksi tulemisen kokemusta 
ja kaikkea maailman pahuutta 
Jumalalle. Psalmin loppua koh-
ti mentäessä teksti alkaa kui-
tenkin taipua Jumalan vuolaak-
si ylistykseksi, toivoksi ja iloksi. 
Ikävien asioiden purkamisen 
jälkeen sydän kevenee ja kiitos 
alkaa pulputa sisimmästä luon-
nostaan. Jumala ottaa kaiken 
pahuuden ja ongelmat vastaan 
ja antaa tilanteeseen oman nä-
kökulmansa (Ps. 22).

Kaikkien psalmien kohteena 
on Jumala. Jumala ei ole elä-
män ulkopuolella, vaan Hän on 
läsnä, hallitsee ja Häneen luo-
tetaan kaikissa tilanteissa (Ps. 
27). Jumala kuuntelee psalmi-

en kirjoittajaa ja Hän kuuntelee 
samalla tavalla myös meitä. Ju-
mala ei horju vuodatustemme 
edessä. Psalmeista huokuukin 
rehellisyys.

Tunteet, järki ja usko
Joskus ajattelemme, että tuntei-
den ja kokemusten sekoittami-
nen uskoon on vaarallista. Py-
rimme älyllistämään kaiken ja 
selittämään asiat järjen avulla. 
Se tuntuu turvalliselta ja tasai-
selta, ikään kuin kaikki olisi hal-
linnassamme. Tunteet taas voi-
vat vaikuttaa hallitsemattomilta 
ja ailahtelevilta. Ne voivat tun-
tua vierailta ja jopa pelottavilta. 
Psalmeissa tunteiden annetaan 
kuitenkin tulla ulos täydellä voi-
mallaan.

Vaikka tunteet ovat olennai-
nen ja tärkeä osa kokonaista ih-
mistä, se ei tarkoita, että kaikki-
en tunteiden mukaan kannattaisi 
tehdä valintoja ja toimia. Jumala 
ja Jumalan sana ovat tunteidem-
me yläpuolella. Onneksi näin on. 
Tunteet eivät määritä meitä, vaan 
meidät määrittää Jumalan sana. 
Tunteemme eivät aina puhu tot-
ta, mutta Jumalan sana puhuu 
totta. Tunteemme heittelehtivät, 
mutta Jumalan sana pysyy. Tä-
hän voimme luottaa ja voimme 
antautua tunteinemme elämään 
Jumalan sanan mukaisesti.

Tunteviksi luotuja
Jumalalla on tunteet ja hän on 
luonut meidätkin tunteviksi 
olennoiksi. Pietari kehottaa kir-

jeessään meitä olemaan tees-
kentelemättä (1. Piet.2:1). Us-
kon tämän tarkoittavan myös 
teeskentelemättömyyttä tun-
teissamme. Tunteissaan saa 
olla aito ja Jumalalle voi näyt-
tää ne kaikki.

On tärkeää löytää myös mui-
ta ihmisiä, joiden kanssa voi 
jakaa syvimpiä tuntojaan re-
hellisesti. Aitouden ilmapiiri 
on erityinen Jumalan kohtaa-
misen ja parantumisen paikka. 
Siinä yhteys Jumalaan, itseen 
ja toisiin ihmisiin syvenee. Näi-
den yhteyksien syveneminen 
on Jumalan tahdon ytimessä. 
Tunteemme ovat usein arkoja. 
Ne tarvitsevat yleensä hyväk-
syvää ja turvallista ilmapiiriä 
uskaltautuakseen ulos. 

Jumala on turvallinen. Jee-
suksen tähden hän on täynnä 
hyväksyntää meitä kohtaan. 
Jeesuksen ristintyö vapauttaa 
meidät olemaan aidosti sellai-
sia kuin olemme. Olemme hy-
väksyttyjä ja armahdettuja.

Aitouden kautta vapauteen
Kun kiusauksia tai muita vaikeil-
ta tunteita pukee sanoiksi, kat-
keaa niistä usein terävin kärki. 
Ne alkavat helpottaa ja niihin 
saa uutta näkökulmaa. Kun syn-

Jeesuksen ristintyö 
vapauttaa meidät 
olemaan aidosti 

sellaisia 
kuin olemme.

nin taakka painaa omaatuntoa, 
on nöyrtyminen ja syntien re-
hellinen tunnustaminen oikea 
lääke. Sen avulla Jumalan armo 
ja totuus voivat kirkastua ja tul-
la voimaksi elämään (Ps.32). 

Jumalan rakkaus ja armo kas-
vattavat ja motivoivat meitä 
hylkäämään synnit ja elämään 
Hänen tahtonsa mukaisesti 
(Tiit. 2:11–12). Omilla voimil-
lamme emme siihen pysty. Jos 
mahdollista, on hyvä kertoa 
vaikeat tunteet ja omaatuntoa 
painavat synnit myös jollekin 
luotettavalle ihmiselle. Se ei ole 
helppoa, mutta se kannattaa. 
Valoon tuleminen vapauttaa!

Topi Viitasalo,
Tampereen koulu- ja 

nuorisotyöntekijä

Psalmit ovat hyviä rukouk-
sia moniin tilanteisiin. Voit 
rukoilla psalmin sanoin hil-
jaa mielessäsi, ääneen tai 
vaikka laulaen. Voit kirjoit-
taa oman rehellisen psalmisi 
elämäntilanteestasi ja vuo-
dattaa siinä Jumalalle tämän 
hetkisiä tuntojasi. Kannattaa 
kokeilla!

Oma rukouksesi
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Historian kolmas Trans4-
mission-konferenssi kerä-

si Joutjärven kirkolle Lahteen 
noin 500 nuorta ja nuorta ai-
kuista lokakuun alkupuolel-
la. Tapahtuma oli osa vuonna 
2004 pidetyn E4-evankelioimis-
kongrenssin jälkeistä prosessia, 
jossa opitaan lisää lähetystyös-
tä ja Jeesuksen seuraamisesta.

Torstaista sunnuntaihin kon-
ferenssiväki sai kuulla innos-
tavia opetuksia rukouksesta, 
kristittyjen yhteydestä, maa-
hanmuuttajista ja aina ihmis-
kauppaan asti. 

Ota mallia kiinalaisista
– Haluan haastaa länsimaisia 
kristittyjä lukemaan Raamattua 
kuten kiinalaiset lukevat, alge-
rialainen pastori Youssef Ourah-
mane haastoi.

– He lukevat sitä ylhäältä alas, 
ylös, alas, Ourahmane näyttää 
mallia ja nyökyttää päätään. Äl-
kää lukeko niin kuin länsimaalai-
set lukevat, eli vasemmalta oi-
kealle, eli pudistaen päätänsä. 
Lukekaa niin kuin kiinalaiset, eli 
olkaa samaa mieltä!

Ourahmane kertoi algerialais-
ten kristittyjen oloista ja kristin-
uskon leviämisestä maassaan 
sekä omasta taustastaan.

–  Olen kasvanut muslimikodis-
sa. En ikinä ajatellut, että minus-
ta voisi tulla kristitty. Kuitenkin 
vuonna 1977 uskoni haastettiin 
käydessäni Ruotsissa ja lopulta 
minusta tuli kristitty. Myöhem-
min luterilaiset tekivät minusta 
Jeesuksen opetuslapsen.

Algeriassa on nykyään kau-
punkeja, joissa on enemmän 
kirkkoja kuin moskeijoita.

– Haluan rohkaista teitä tä-
nään. Jumalalle ei mikään ole lii-
an vaikeaa.

Loistava vai pimeä 
kristitty?
– Kun näin puheeni otsikon 
”Loistava kristitty”, ajattelin, 
että se on karmein aihe, mistä 
olen koskaan 40 vuoden aikana 
puhunut, Uusi Tie-lehden pää-
toimittaja Leif Nummela totesi.

Ja yleisö nauroi.
– Totuushan on kuitenkin, 

että on olemassa pimeä kris-
titty Leif Nummela ja sitten on 
loistava Herra Jeesus Kristus. 
Jos pimeä kristitty on yhteydes-
sä loistavaan Herraan Kristuk-
seen, tapahtuu jotain ihmeel-
listä: Jeesus loistaa, vaikka me 
olemme pimeitä.
– Sinä voit olla älykäs, sinä voit 
olla ystävällinen, sinä voit olla 
kohtelias, mutta ennen kuin si-
nut on kytketty Jeesukseen, si-
nulla ei ole mitään hengellistä 
elämää, Nummela opetti.

Palikat kohdalleen
Helsingin yliopiston opettaja ja 
OPKOn hallituksen jäsen Juha 
Parkkinen opetti kanavassaan 
Kristus-keskeisestä elämänta-
vasta.

– Me kristityt ajattelemme 
liian paljon sitä, mitä meistä 
ajatellaan. Älä anna toisten ih-
misen määritellä kuka sinä olet, 
mitä sinä teet ja millainen sinä 
olet. Anna Jeesuksen määritel-
lä kuka sinä olet, mitä sinä teet 
ja millainen olet. Silloin palikat 
osuvat kohdalleen.

Tapahtuman järjestivät Suo-
men Evankeliseen Allianssiin 
(SEA) ja Suomen lähetysneuvos-
toon (SLN) kuuluvat lähetysjär-
jestöt, kirkkokunnat ja yhteisöt, 
joista jälkimmäisiin myös OPKO 
kuuluu.

Miten tämän saa loistamaan? 
Tietenkin antamalla virtaa, 

opettaa Leif Nummela.

TRANS4mISSION
- lähetyskonferenssi innosti loistamaan

Konferenssiväkeä ä

Juha Parkkinen opetti 
Kristus-keskeisestä 

elämästä.
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Miksi tulit konferenssiin? 
Ystävän isän kautta päädyin 
tänne. Olen myös kiinnostunut 
kuulemaan lisää ihmiskaupasta, 
josta täällä opetettiin

Adjektiivi konferenssista? 
Antoisa.

Miksi tulit konferenssiin? 
Tulin tapaamaan muita kristittyjä 
nuoria ja kuulemaan mitä Jumala 
tekee Euroopassa lähetystyönte-
kijöiden kautta.

Adjektiivi konferenssista?
Innostava.

Janika Ahola, 21, Helsingistä Corey Caho, 21, Kaliforniasta, 
Yhdysvalloista

Jingwen Xuan, 23, Shi Jiang 
Zhuangista Kiinasta

Tien Thuy Phan Nguyen, 22, 
Ho Chi Minhista Vietnamista

Miksi tulit konferenssiin?
Halusin oppia lisää erilaisista us-
konnoista, kirkkokunnista ja 
siitä miten erilaiset kristityt te-
kevät yhteistyötä. Olen myös 
Kansanlähetysopiston Nuo-
risotyölinjan Nuotta-tiimissä 
ja sen kautta täällä töissä.

Adjektiivi konferenssista?
Se on ystävällinen, koska ih-
miset menevät toistensa luo 
juttelemaan.

Iiris Kohv, 22, Virosta, mutta nyt Ryttylästä. Tekstit ja kuvat: Ilkka Kontturi

Mitä teet Suomessa?
Opiskelen Lahden ammatti-
korkeakoulussa kansainvälis-
tä kauppaa. Suomeen päädyin 
koska olin kuullut aikaisemmin 
Suomesta Vietnamissa.

Mistä kuulit konferenssista?
Näin mainoksen Lahden hellun-
taiseurakunnassa, jonka jälkeen 
etsin netistä lisää tietoa.

Mitä olet oppinut täällä?
Olin taide ja Jumala -pajassa, 
josta sain uusia ajatuksia. Lisäksi 
olin haravoimassa lauantain pal-
velutempauksessa. Siellä sain 
keskustella ihmisten kanssa. Se 
oli todella mukavaa.

Mikä on ollut parasta?
Kun erilaisista taustoista tule-
vat kristityt kokontuvat yhteen 
evankeliumin tähden.

Mitä teet Suomessa?
Opiskelen Lahden ammatti-
korkeakoulussa kansainvälis-
tä kauppaa. Suomessa kävin 
ensimmäisen kerran vanhem-
pien kanssa 15-vuotiaana ja 
ihastuin Suomen luontoon. 
Halusin opiskella ulkomailla ja 
jossain missä ei ole niin paljon 
ihmisiä ja päädyin Suomeen.

Mistä kuulit konferenssista?
Poikaystävältäni.

Mitä olet oppinut täällä?
Olen oppinut mistä tietää, 
että Kristus on kanssani ja 
siitä miten voin kertoa toisil-
le evankeliumin. Olen myös 
oppinut Pyhästä Hengestä ja 
ettei pitäisi verrata itseään 
toisiin, vaan keskittyä Kristuk-
seen.

Mikä on ollut parasta?
Koen ihmisten ymmärtävän 
minua. He tietävät, millaista 
on elää kristittynä ja millaista 
oli, kun en vielä ollut kristitty.
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Aktiot Ukrainaan, Jordaniaan ja Intiaan

koonnut Ilkka Kontturi

Tule mukaan tervehtimään joulun lasta. OPKOn 
väki, notkuvat pöydät ja idyllinen entinen kruu-

nun puustelli-talo odottavat sinua. Perinteinen 
jouluateria uusille ja vanhoille OPKOn ystäville, 
opiskelijoille ja koko perheelle Enä-Sepän leirikes-
kuksessa klo 17, Enätie 45, Vihti.

Ukraina

Pääsiäisenä 26.3.-2.4.13
OPKO ja Kylväjä järjestävät 
aktiomatkan Ukrainan 
rantakaupunkiin Odessaan. 

Hinta on 230 euroa (sis. ma-
joituksen, aamiaisen ja liikkumi-
sen Odessassa sekä  MiniMissio 
-koulutusjakson majoituksi-
neen ja ohjelmineen Suomen 
Raamattuopistolla 15.-16.3.) +  
itse ostettavat lennot n. 285 e. 
Aktio on tarkoitettu 18- n. 30 
-vuotiaille.

Ilmoittaudu viimeistään 15.2. 
Lisätiedot ja hakulomake Anne 
Gröhniltä: ukraina@opko.fi

Jordania

Kesäkuussa 3.-12.6.13
Jordaniassa tutustumme 
paikalliseen OPKOn toimintaan 
ja osallistumme inspiroivalle 
evankelioivalle leirille sekä teemme 
retkiä Raamatun maisemiin. Aktion 
tavoitehinta on 200 euroa (sis. 
majoituksen, aamiaiset, illallisen ja 
matkat Jordaniassa) + lennot noin 
450 e. Aktio on tarkoitettu 18- n. 
30 -vuotiaille. Koulutuspäivä järj. 
toukokuussa.

Ilmoittaudu viimeistään 15.3. 
Lisätiedot ja hakulomake Lilian 
Lindéniltä: jordania@opko.fi. Ak-
tio järjestetään yhteistyössä Kan-
sanlähetysopiston kanssa.

Intia

Elokuussa 8.-21.8.13
Intian aktiomme starttaa 
Delhin suurkaupungista, josta 
suunnistamme kohti maakuntia 
tutustumaan mm. paikallisen 
OPKOn työhön. Luvassa käytännön 
hengellistä työtä ja kohtaamisia 
paikallisten kristittyjen kanssa. 
Elämää suurempia hetkiä! 

Aktion tavoitehinta on 350 e 
(mahdollisuus hakea matka-
avustusta Sansalta), (sis. ma-
joituksen, aamiaisen, illallisen 
ja matkat paikan päällä) + len-
not n. 650 e. Aktio on tarkoitet-
tu 18- n. 30 -vuotiaille. Koulu-
tuspäivä järj. toukokuussa. 

Ilmoittaudu viimeistään 15.5. 
Lisätiedot ja hakulomake Lilian 
Lindéniltä:  intia@opko.fi

Aktio järjestetään yhteistyössä 
Medialähetys Sanansaattajien 
kanssa.

Ruttureppu Action -päivät

Suosittuja puuha- ja raamattupäiviä järjestetään syyskaudella kahdella eri 
paikkakunnalla. Päivät on tarkoitettu 7-14 vuotiaille.

Helsingissä  10.11. Isän lapset klo 10-17
  8.12. Seimen ihme klo 10-17
  OPKOn palvelukeskus, Hämeentie 155 A 9.

Jyväskylässä  3.11. Totuuden sanat klo 10-17, 
  Lutherin Kirkko,  Kansakoulunkatu 5.

Enä-Sepässä 16.12.

Hinta:  40e/aikuiset, 20e/opiskelijat ja koululai-
set. Ilmoittautumiset 6.12. mennessä, p. (09) 
612 9940 tai opko@opko.fi. Kysy lisää! Ku
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Uusia kasvoja OPKOssa
Hanna Merenhei-
mo koululaistyön 
harjoittelijaksi
Nuoriso- ja vapaa-
ajan ohjaajaopiske-
lija Hanna Meren-
heimo on aloittanut 
lokakuussa koulu-
laistyön tiimissä. 
Hänen harjoittelu-

tehtäviinsä kuuluvat mm. nuortenillat, 
Ruttureppu-päivät ja kouluvierailut. 

- Syksyllä 2011 olin mukana Sytytä tämä 
sukupolvi -konferenssissa, jossa tutustuin 
OPKOn toimintaan ja työntekijöihin. Halu-
an olla tukemassa nuoria kasvamaan us-
kossa ja löytämään oman identiteettinsä 
Jeesuksessa. OPKO on mainio paikka teh-
dä tällaista työtä, Merenheimo kertoo.

Portugalissa rukoillaan OPKOn puolesta

Sampsa Neli-
markka siviili-
palvelukseen 
OPKOlle
OPKO on hyväksyt-
ty siviilipalvelus-
paikkarekisteriin 
ja ensimmäinen 
siivilipalvelusmies 
Sampsa Nelimark-
ka on aloittanut työnsä. Nelimarkan 
tehtäviin kuuluu mm. työskenteleminen 
OPKOn leirikeskuksessa Enä-Sepässä Vih-
dissä sekä avustaminen OPKOn palvelu-
keskuksessa Helsingissä. 

Syyskuussa Portugalin OPKOs-
sa (GBU) järjestettiin kansain-

välinen leiri, jonka aikana rukoiltiin 
myös Suomen OPKOn puolesta. 

Haluamme jättää teidät rukouk-
siimme ja rohkaista rukouksilla, joil-
la rukoilimme puolestanne: rukoi-
lemme, että Jumala käyttäisi teistä 
jokaista, jotka ovat tekemisissä opis-
kelijoiden parissa ja että työnne oli-
si siunattua ja menestyksekästä. Ru-
koilemme että Jumala voisi muuttaa 
Suomen. 

Terveisin GBUn opiskelijat Josué 
Campos, Daniel Almeida ja Catari-
na Fernandes.

Nyt sinulla on mahdol-
lisuus ilmoittautua OPKOn sähköisen rukous-kirjeen saajaksi. Ilmoittau-tumalla listalle, saat noin kerran kuussa koosteen ajankohtaisista rukousai-heista. 

Ilmoittaudu mukaan: 
rukous@opko.fi.

Tule mukaan 
rukoilemaan
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OPKOssa tapahtuu

23.11. - 25.11. Raamattu rakkaak-
si -leiri ja opiskelijaleiri ”Ihmeelli-
nen armo”
30.11.- 2.12. Syksyn Ruttureppu-
leiri: Toden totta, Enä-Seppä
16.12.  Jouluateria Enä-Sepässä 
klo 17
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Koululaistyön tiimimme sai olla vahvasti mukana toteuttamas-
sa Loistava elämä -tapahtumaa Lahdessa. Kannoimme vas-

tuuta mm. rukoushuoneella, vedimme työpajan kouluvierailujen 
järjestämisestä ja johdimme lauantai-iltapäivän palvelutempa-
uksen rukous&aktio tiimiä. Palvelutempauksen tarkoituksena 
oli yksinkertaisesti tehdä hyvää lahtelaisille ja sen aikana tapah-
tumaväki jalkautui ulos kaupungille. Osa porukasta järjesti il-
maisen tapahtuman lapsille, jotkut haravoivat lehtiä ja keräsivät 
roskia, muutamat tiimit kävivät laulamassa sairaaloissa, osa vei 

Tekee hyvää tehdä

Laulamassa ja rukoilemassa kauppakeskus 
Trion edessä. 

Haravointitiimiläinen 
nauttii työnsä jäljestä 

Laulamassa vanhusten 

palvelukeskuksessa
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ruusuja ja suklaata Thai-hieromoihin ja osa ru-
koili kaupungilla ihmisten puolesta. Moni osallistuja jäi 
miettimään, että miten vastaavanlaista voisi tehdä omassa 
kaupungissa. Tekee hyvää tehdä hyvää!

”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” Matt. 5:16

Teksti: Mervi Tiilikainen
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Lastentapahtumasta 
urheilutalolta

Loistava elämä- tapahtumaan Lah-
teen  Joutjärven kirkolle osallistui 
noin 500  nuorta ja nuorta aikuista. 
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Syksyn ensimmäiset Ruttureppu Action –päi-
vät ovat koonneet mukavan joukon koulu-

laisia OPKOn palvelukeskukselle. Ensimmäisellä 
kerralla oli aiheena Paavali pulassa. Lapset sai-
vat tehdä yhdessä esityksen, jossa kaikki olivat 
sekä yleisöä että esiintyjiä. Kun Paavali ja Silas 
olivat vankilassa, he eivät antaneet kahleiden 
ja kurjien olosuhteiden lannistaa. Päinvastoin! 
Kun he rukoilivat ja ylistivät Jumalaa tapahtui 
suuri ihme. Maanjäristys avasi vankilan ovet
ja kahleet kirposivat (Ap. t. 16:16-34). Mutta 
vielä hienompi ihme oli se, että Pyhä Henki ava-

si vanginvartian sydämen Jeesukselle. 
Toisella kerralla aiheena oli Totuuden 

sanat. Jumalan totuus, jonka Hän il-
moittaa Sanassaan, on kestävä pe-
rusta. Sille on turvallista rakentaa 
koko elämä. Koululaisen ei ole välttä-
mättä helppoa näyttää uskoaan koulus-
sa. Onneksi ihmisarvomme perustuu Ju-
malan totuuteen, eikä muiden ihmisten 
mielipiteeseen. 
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Ruttureppu Action -päivät

Thai-hieromoihin jaettiin 

ruusuja ja suklaata

Mervi Tiilikainen
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”OPKOssa olen saanut kasvaa kristittynä”

Mitä opiskelet?
Opiskelen viimeistä vuotta Jy-
väskylän Tiimiakatemiassa yri-
tystoiminnan kehittämisen 
koulutusohjelmassa. Olen val-
mistumassa tiimiyrittäjäksi. 
Suuntaudun myyntiin, markki-
nointiin ja johtamiseen.

Mitä harrastat? 
Harrastan monipuolisesti liikun-
taa: jääkiekkoa, käyn kuntosalilla 
ja juoksen. Lisäksi liikun eri lajien 
parissa vuodenaikojen mukaan. 
Soitan myös djembe-rumpua. 

Tänä talvena haluaisin kokeilla 
telemarkia. Vaimoni on innostu-
nut lajista, ja olisi itsekin mukava 
kokeilla sitä.

Kuinka olet tullut mukaan 
OPKOn toimintaan?
Tutustuin ihmisiin, jotka kävivät 
Porin OPKOlla, ja lähdin mukaan 
nuorteniltoihin. Nykyisin olen 
mukana Jyväskylän OPKOn toi-
minnassa.

Olen ollut mukana Opkon lei-
reillä mm. Enä-Sepässä ja opis-
kelijakonferenssissa. Enä-Seppä 
on mukava paikka ja siellä on 
hyvät ruoat :)

Mitä koet saaneesi OPKOn 
toiminnasta?
OPKOssa olen saanut kasvaa 
kristittynä, löytää omia lahjojani 
ja rohkaistua uskossa. Olen saa-
nut käyttää lahjojani ja opetella 
järjestötoimintaa. OPKO on hyvä 
paikka harjoitella vastuunkantoa 
ja yhteisten asioiden hoitamista. 
Omat lahjat voi laittaa käyttöön 
Jumalan valtakunnan hyväksi. 

Mitä sanoisit sellaiselle, 
joka miettii kannattaisiko 
lähteä etsimään omaa 
seurakuntayhteyttä
Jumalan tahto on, että jokaisella 
on seurakuntayhteys, jossa saa 
kasvaa uskossa ja jakaa elämää. 
Kannattaa lähteä mukaan toi-
mintaan! Messiin voi ottaa vaik-
ka kaverin. Ei ole hyvä jäädä yksin 
uskonasioiden kanssa. Yhteisestä 
uskosta ja elämän jakamisesta 
saa voimaa arkeen. 

Kristittyjen yhteys ja Juma-
lan sana rohkaisevat meitä nä-
kemään, ettemme ole täällä yk-
sin uskomme kanssa. Meillä on 
isompi yhteinen päämäärä, tai-
vas, jonne saamme olla kutsu-
massa myös muita.

Mainitse raamatunkohta 
joka on puhutellut sinua 
viimeaikoina?
Olen pohtinut raamatunpaikkaa 
1. Tess. 5:12, jossa kehotetaan 
arvostamaan johtajiamme, jotka 
näkevät vaivaa vuoksemme. Joh-
tajat ja varsinkin nuorisotyönte-
kijät ovat eturintamassa, joka on 
ajoittain tuulinen paikka. On tär-
keää kunnioittaa ja arvostaa nii-
tä, jotka taistelevat vuoksemme. 
Meidän tehtävä on tukea ja kan-
nustaa toisiamme, ei painaa alas 
ja masentaa.  

Yhteisestä uskosta 
ja elämän 

jakamisesta 
saa voimaa arkeen. ”

Tuomo Heinilä, 28-vuotias opiskelija, on Arkki-leh-
den vuoden 2012 viimeinen OPKO-kasvo. Tuomo 

on kotoisin Ulvilasta ja asuu nykyisin Jyväskylässä 
vaimonsa Minnin kanssa. Tuomo on myös OPKOn 
liittohallituksen innokas jäsen. 

”Pyydämme teitä, veljet, pi-
tämään arvossa niitä, jot-
ka keskuudessanne näkevät 
vaivaa, toimivat teidän joh-
tajinanne Herran nimissä ja 
ojentavat teitä. Osoittakaa 
heille aivan erityistä kunni-
oitusta ja rakkautta heidän 
työnsä vuoksi.” 
1. Tess. 5:12: 

Haastattelu: Ilkka Kontturi
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”Bond will bring hope”

Yhteys. Kuunteleva rukous. 
Kolossalaiskirjeen opetuk-

set. Todistukset evankeliumin 
muuttavasta voimasta. Näin 
kuvailivat suomalaiset osallis-
tujat Norjan Bergenissä loka-
kuussa pidettyä NOSA -konfe-
renssia, joka keräsi yhteen sata 
pohjoismaista opiskelijaa

   Koimme matkalla Jumalan 
vahvistavan uskoamme ja kes-
kinäistä rakkautta eri maiden 
opiskelijoiden välillä. Kun lau-
antai iltana rukoilimme pohjois-
maiden puolesta, yksi osallistu-
jista kertoi mieleensä tulleen 
lauseen: ”Yhteys tuo toivon”,  
kun hän rukoili Suomen puoles-
ta. Ehkä voimme rukoilla tätä 

myös OPKOn puolesta ja laa-
jemmin Pohjoismaiden puoles-
ta. NOSA:ssa vietettiin paljon 
vapaa-aikaa yhdessä, mikä tar-
josi hienon mahdollisuuden tu-
tustua Jumalan perheväen sis-
koihin ja veljiin. Samalla pääsi 
oppimaan siitä mitä Jeesus te-
kee naapurimaissamme. 

Tuttujen pohjoismaiden lisäk-
si NOSA :ssa näki myös eksootti-
sempia ihonvärejä. Pohjoismai-
det IFES-naapurijärjestömme 
ovat ottaneet vastaan lukuvuo-
deksi IFES vaihto-opiskelijoita. 
Eräs kenialainen vaihtari mää-
ritteli itsensä lähetystyönteki-
jäksi. Kuka tietää vaikka tällai-
nen voisi joskus toteutua myös 

Suomessa. 
Iltaisin evankelioimiskoulut-

taja Becky Pippert opetti hen-
kilökohtaisen evankelioinnin 
teologiaa ja miten vetää tavoit-
tavaa raamattupiiriä. Hänen ja-
kamat todistukset evankeliumin 
voimasta saivat opetukset elä-
mään  opiskelijoiden sydämis-
sä. Aamupäivisin Englannin si-
sarjärjestömme pääsihteeri 
Richard Cunninham avasi Ko-
lossalaiskirjeestä Kristuksen 
luonnetta ja työtä. 

Perjantai päivän päätteeksi 
maisteltiin InterNordic -illas-
sa pohjoismaalaisia herkkuja, 
jotka kukin olivat tuoneet koti-
maastaan. Islantilaiset tekevät 

ehkä maailman parasta marsi-
paanilakritsisuklaata! Suositte-
len :)  

Henkilökohtaisesti minua 
kosketti eniten Jumalan rakka-
us pohjoismaita kohtaan. On 
hienoa saada olla jäsenenä Ju-
malan pohjoismaisessa per-
heessä. NOSA pidetään ensi 
vuonna Köpiksessä. Mennään 
porukalla, tanskalaiset on tosi 
mukavia. :)

Jussi Valkonen,
koululaistyöntekijä

NOSA  (Nordic Student Alliance) 
on  Pohjoismainen opiskelijakonfe-
renssi, jonka järjestämiseen osallis-
tuvat opiskelijat ja työntekijät IFESin 
jäsenjärjestöjen  viidestä pohjoismaas-
ta: Tanskasta (KFS), Suomesta (OPKO), 
Islannista (KSF), Norjasta (Laget/NKSS) 
ja Ruotsista (Credo).

Vaasalaisia 

opiskelijoita

Islantilaiset 
tekevät ehkä 

maailman parasta 
marsipaani-

lakritsisuklaata!
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Suomalaisten herkkupöytä
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Iloitkaa aina Herrassa!

Iloitkaa jalkapuussa, 
koettelemuksissa, 
vaikeuksissa.

Jokin aika sitten julkaistiin tutki-
mus, jonka mukaan valittamiselle 

altistuminen tuhoaa aivosoluja. Us-
kotaan, että positiivinen tai nega-
tiivinen ajattelu voi vaikuttaa myös 
ihmisen terveyteen. Ja sanoohan 
Raamattukin: ”Terveydeksi on iloi-
nen sydän, mutta murtunut mieli 
kuivuttaa luut.” (Sananl. 17:22)

Minusta tuntuu, että meillä suo-
malaisilla on tässä paljon oppimis-
ta. Asioista valittaminen tuntuu 
meilläpäin olevan normaalia ja luo-
van jopa eräänlaista yhteyttä kes-
kustelijoiden välille. Yhteistä sävel-
tä keskustelukumppanin kanssa voi 
yrittää löytää vaikkapa valittamalla 
säästä tai siitä, miten paljon on hyt-

tysiä. Puhua voi minkälai-
set tilapäivitykset Face-
bookissa ärsyttävät tai 
jonkun ihmisen ärsyt-
tävistä piirteistä. Tämä 
voi yhdistää keskusteli-

joita ja antaa puheen-
aiheen, kunhan 

vain varotaan 
kritisoimasta 
ketään pai-
kalla olevaa 
ihmistä.

Raamattu 
opettaa kui-
tenkin toi-

senlaisen tavan reagoida ongelmiin. 
Tässä taannoin minua puhutteli 
psalmin 89 loppuosa. Siinä puhu-
taan Jumalan lupauksista Daavidil-
le ja sanotaan sitten: ”Ja kuitenkin 
sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä 
halpana ja olet vihastunut häneen.” 
Psalmissa puhutaan onnettomuuk-
sista, jotka Daa-
vidia ovat koh-
danneet. Kaikesta 
huolimatta psalmi 
päättyy näin: ”Kii-
tetty olkoon Her-
ra iankaikkisesti. Amen, amen.” Kai-
ken keskellä ja kaikesta huolimatta 
on varmaa, että Herra olkoon kiitet-
ty iankaikkisesti.

Puhuttelevaa on myös se, mitä 
Paavalista ja Silaasta kerrotaan 
Apostolien tekojen kuudennessa-
toista luvussa. Heitä pieksätettiin 
paljon ja heidät heitettiin vankeu-
teen, sisimpään vankihuoneeseen 
ja pantiinpa vielä jalkapuuhunkin. 
”Mutta keskiyön aikaan Paavali ja 
Silas olivat rukouksissa ja veisasivat 
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuunte-
livat heitä.” (Ap.t. 16:25) 

Ainakaan tämän päivän Suomes-
sa Paavalin ja Silaan tapa reagoida 
ei ole ihan normaali. Jos joku piek-
sätetään ilman hyväksyttävää syytä 
ja pannaan sitten vankilaan ja jalka-

puuhun, siinä tilanteessa ei veisata 
ylistystä Jumalalle vaan kiehutaan 
raivosta ja valitetaan.

Ehkä tämä onkin eräs tapa, jolla 
me uskovat voisimme loistaa Her-
ran valoa eteenpäin omassa lähipii-
rissämme. Meidän ei tarvitse valit-
taa pienistä eikä edes isoista, vaan 

me saamme iloita. 
Miksi? Siksi, että 
meidän ilomme ei 
ole säässä eikä hyt-
tysten vähyydessä, 
vaan Herrassa. ”Jee-

sus Kristus on sama eilen, tänään 
ja iankaikkisesti.” (Hebr. 13:8) Sik-
si olosuhteiden ei tarvitse meidän 
iloomme vaikuttaa. Olosuhteet ei-
vät koskaan muuta Jumalaa.

”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin 
minä sanon: iloitkaa!” (Fil. 4:4) Iloit-
kaa aina. Iloitkaa jalkapuussa, koet-
telemuksissa, vaikeuksissa. Iloitkaa 
Herrassa. Me saamme iloita sii-
tä, että näimme tai koimme sitten 
mitä tahansa, Jumala ei muutu. Hän 
on aina kanssamme, Hän ei hylkää 
meitä vaan Hän rakastaa meitä. Me 
saamme iloita siitä, että Jumala on 
hyvä. Me saamme iloita Jumalas-
tamme.

Sampsa Nelimarkka
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OPKON TYÖTÄ VOI TUKEA TILILLE:
FI10 8000 1301 0446 09
BIC: DABAFIHH
Työalojen viitenumerot:
Varhaisnuorisotyö 2053
Valtakunnallinen nuorisotyö 2060
Helsingin koululaistyö 2079
Yleinen koululaistyön tuki 2082
Helsingin opiskelijatyö 2118
Joensuun opiskelijatyö 2257
Jyväskylän opiskelijatyö 2121
Kajaanin opiskelijatyö 2134
Kuopion opiskelijatyö 2147
Lahden opiskelijatyö 2228
Oulun opiskelijatyö 2163
Pieksämäen opiskelijatyö 2176
Porin opiskelijatyö 2189
Savonlinnan opiskelijatyö 2192
Tampereen opiskelijatyö 2202
Turun opiskelijatyö 2215
Valtakunnallinen opiskelijatyö 2040
Kansainvälinen työ 2037
Veritas Forum Finland 2095
Pääsihteeri 2008
Tukityö (toimisto ja tiedotus) 2011
Svenska verksamheten 9108
Leiritoiminta Enä-Sepässä 3269
Yleinen kannatus OPKOlle 2998
Arkin vap. eht. tilausmaksu 7579

Ehyellä sydämellä

Kun aikoinaan Israelin oli aika raken-
taa luvattuun maahan saapumisen 

kruunuksi temppeli Jumalan kohtaami-
seen, kuningas Daavid kertoi koonneen-
sa voimiensa mukaan ”kultaa siihen mi-
hin tarvitaan kultaa, hopeaa siihen mihin 
tarvitaan hopeaa, pronssia siihen mihin 
tarvitaan pronssia, rautaa siihen mihin 
tarvitaan rautaa, puuta siihen mihin tar-
vitaan puuta, sekä onykskiviä ja muita 
jalokiviä, mustia ja erivärisiä kiviä, kai-
kenlaisia kalliita kiviä, ja suuret määrät 
marmoria.” (1. Aik. 29:2) 

Kaikella oli paikkansa ja tarpeensa. Ja 
kaiken tämän keskellä niin Daavid kuin 
kansa toimivat vilpittömästi, tai kuten 

aiempi raamatunkäännös sanoo, ehy-
ellä sydämellä. Ilmaisu on paitsi kaunis, 
myös kuvaava. Siinä on jotain samaa kuin 
2. Kor. 9:7:ssa: ”Kukin antakoon sen mu-
kaan kuin on mielessään päättänyt, ei 
vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista 
antajaa Jumala rakastaa.” Jumalamme 
on rauhan Jumala myös talousasioissa, 
ja tähän rauhaan mekin haluamme olla 
kutsumassa. Oletko sinä saanut jotain 
sellaista, josta haluaisit vapaasti ja rau-
hassa luopua Jumalan valtakunnan ra-
kentamiseksi?

Tiina Oinonen

Rahankeräyslupa
Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle rahankeräysluvan 2020/2010/4015 (15.2.2011) ajalle 15.2.2011-3 .12.2012. 
Luvanvarainen varainhankinta voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään välittömästi opiskelija- ja koululaistyöhön, 
opetus-, koulutus- ja luentotilaisuuksien, nuorten leirien, -iltojen ja -tapahtumien sekä rippikoululeirien ja raamattupiirien järjestämiseen sekä tiedotus- ja 
julkaisutoimintaan.

Kiitos tuestasi!

Haluatko jättää perinnön, joka kestää ai-
kaa? OPKOn toimintaa voi tukea myös 
testamenttaamalla omaisuutensa tai 
osan siitä. Testamenttia voi muuttaa tai 
sen voi perua milloin tahansa, ja sen si-
sällön voi pitää salaisena voimaansaatta-
miseen asti. OPKOlle testamentattu pe-

rintö on verovapaa, ja pienemmilläkin 
summilla voidaan saada aikaan paljon. 
Testamentin laatimiseen liittyy joitain 
muotovaatimuksia, joihin liittyen malli 
löytyy mm. kotisivuiltamme http://www.
opko.fi/testamentti. Autamme myös mie-
lellämme testamentin laatimisessa.

Testamentti OPKOlle?
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Varför Veritas Forum 
inte är apologetik

11/2012

Veritas Forum, diskussionstillfällen 
om livets stora frågor, kan vid en 

snabb anblick verka vara något slags 
kristen apologetik. Men det är inte 
egentligen fråga om det, även om det 
liknar apologetiska föreläsningar och 
debatter mycket. För att bättre förstå 
skillnaden ska vi först se vad apologe-
tik är.

Den enklaste definitionen på apo-
logetik är att det är ett försvar av den 
kristna tron. Den första egentliga apo-
logeten vi känner till är Justinus Mar-
tyren som levde i Mellanöstern på 
100-talet. Kring år 150 skrev han sina 
apologier, som blivit rätt kända. 

Filosofi och vardagliga bilder
Justinus var bara den första av många 
som med hjälp av filosofin och bilder 
från vardagen försökte förklara varför 
de kristna var hederliga romerska med-
borgare. 100- ca 300-talen har också 
kallats för apologeternas århundraden. 
Apologetikens första uppgift var att 
förklara de kristna trossatserna. Efter 
denna mycket aktiva apologetiska pe-
riod försvinner apologetiken, förutom 
några undantag, fram till upplysningens 
tidevarv.

Under upplysningen ifrågasätts de 
kristna dogmerna; teologerna krävs på 
bevis och logiska resonemang för sina 
påståenden. Genom att ställa upp reso-
nemang, satser, debattinlägg och reto-
riska finesser börjar teologerna försva-
ra dogmerna. Det handlar mer om en 
filosofisk-retorisk kamp vid allmänna 
föreläsningar än något annat. 

Aggressiv apologetik
Då vi kommer in på 1900-talet stiger 
det speciellt inom den nordamerikans-
ka kristenheten fram uttalade apologe-
ter. Dessa försöker ge svar, motargu-
ment och påstående för att omkullkasta 
de rådande naturvetenskapliga teorier-
na, vilka mer eller mindre påstås strida 
mot bibeln och kristendomen. Bland de 
mest kända rörelserna idag har vi intel-
ligent design, kreationism och i äktens-
kaps frågor. Det handlar alltså om en 
mycket offensiv försvarsmetod av de 
kristna dogmerna. Man vill mer omin-
tetgöra ”motståndarens” argument, än 
att bara förklara de kristna trossatser-
na.

Veritas Forum passar inte riktigt in 
i den senare kategorin, men det på-
minner om den första. Veritas Forum 

strävar efter att vara 
en mötesplats för ”båda sidor”, ett sk. 
”no man’s land”, där kristna, ateister, 
agnostiker, hinduer, etc. kan mötas för 
att diskutera och framföra respektive 
syner på livets stora och djupa frågor. 

Förebilder och experter
Genom Veritas Forum uppmanas pro-
fessorer och akademiker att ta sina 
platser som förebilder och experter för 
olika världsåskådningar. Till Veritas Fo-
rum anda hör att vara intresserad av an-
dra och att visa öppenhet om den egna 
tron. De unga vuxna som studerar vid 
universiteten ska själva få bestämma 
vad och hur de tror. Veritas Forum kan 
således anses vara ett slags pre-apo-
logetiskt-evangeliserande tillfälle. Där 
ateister kan bli agnostiker och skepti-
ker sökare. 

Genom Veritas Forum vill vi kommu-
nicera öppenhet, vänlighet och res-
pekt. Tillsammans utforska djupa och 
svåra frågor och deras relation till Kris-
tus Jesus.

Linus Stråhlman
Koordinator för Veritas Forum Finland
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Tredje veckoslutet i septem-
ber var det dags för Kyrk-

helg Nord i Karleby under te-
mat ”Helig Helig Helig”. Den 
ordnades för femte gången av 
Karleby svenska församling och 
flera lutherska organisationer 
och föreningar, bla Student-
missionen.

Tidigare års kyrkhelger har 
gett mersmak och eftersom jag 
den här gången fått följa med 
en del av planeringsarbetet är 
det ingen överdrift att säga att 
ett helt års väntan var till ända. 
Medan idéer för teman, tala-
re och rubriker har bollats, har 
också intresset för så gott som 
alla programpunkter väckts.  

Det var alltså med spänning 
och förväntan jag satte mig i 
bilen och körde till Karleby på 
fredagskvällen. Det var förs-
ta gången jag deltog under in-
ledningsmötet, så jag blev po-
sitivt överraskad av hur många 
mänskor som hittat dit. Lörda-
gen drog också så mycket folk 
att deltagarantalet totalt sett 
blev fler än tidigare år. Mötet 
innehöll lärorika tal av Markus 
Ventin och Rune Imberg, och 
sång av Evangelicum. 

Sången som aldrig ska 
tystna
Det som blev höjdpunkten för 
mig under det mötet var ändå 
sången: kyrkoherden i Karle-
by Peter Kankkonen inledde 

Hon fann tron på Jesus via Alphan

med att berätta om hur en man 
kommit att avbryta ett själv-
mordsförsök på grund av en 
andlig sång, och om hur en an-
nan sång nyligen gripit honom 
själv. Sedan fick vi alla sjunga 
den sången, som visade sig 
vara en gammal bekant, ”Liek-
kilaulu” kallad. 

Efter det följde ett inslag från 
Martyrkyrkans vänner, där en 
kort film visade tre exempel på 
kristna som lider och sjunger, 
och slutade med att uppma-
na oss att be att sången aldrig 
tystnar. Inledningen, filmen och 
psalmsången i kyrkan blev en så 
bra helhet att jag tror Gud själv 
hade varit med och ställt till det. 
Må vi aldrig sluta sjunga till Lam-
mets ära!         

Ungdomarna hade några egna 
programpunkter, däribland en 
ungdomsmässa på fredag kväll, 
och någon jag frågade sa: ”Vi 
var så glada i bilen på väg hem, 
och sångerna gav riktig höstdag-
skänsla”. 

Barn och vuxna behöver 
varandra
På lördagen fanns många ämnen 
att studera och mänskor att um-
gås med mellan morgonandak-
ten och festkvällen. Man kun-
de ta del av argumentationen 
för att inget i den vetenskapliga 
bevisföringen hindrar en från 
att tro att två av de tyg som Je-
sus begravdes i finns bevarade 

(!), höra olika vittnesbörd eller 
granska olika nyandliga feno-
men, som yoga och meditation 
ur ett kristet perspektiv. Bar-
nuppfostran, etikens grund, na-
turen och kristen mystik är an-
dra av de ämnen som togs upp. 

Själv deltog jag i ett semina-
rium om barnens plats i Guds 
rike. Krister Lillas tog upp den 
tankevärld och kultur som bar-
nen lever i idag, och visade bland 
annat att skolan inte längre ger 
samma kristendomskunskap 
som under förra århundradet. 
och vuxna behöver varandra, 
vilket några aktiva i Praise Club 
gav exempel på. 

Dukat bord 
Under söndagen höll Albert 

Häggblom ett personligt och 
bibliskt föredrag om den Heli-
ge Ande, innan det var dags för 
festmässa och avslutande lunch. 
Det är alltid en mäktig känsla att 
fira nattvard med hundratals 
andra! Festmässan bandades 
och sändes i radio Vega 21.10, 
och bibelstudierna och en stor 
del av programmet bandades så 
att det kan beställas, se www.
kyrkhelg.fi. Nästa års nordli-
ga kyrkhelg ordnas, om Gud så 
vill, 13-15.9 2012 i Karleby. Men 
före det hinner mycket hända, 
bland annat Kyrkhelg Syd under 
våren!    

Malena Ahlskog, 
Sarbus-senior

Malena Ahlskog från Purmo är med i planeringen av Kyrkhelg Nord.

Kyrkhelgen överträffade förväntningarna
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I slutet av oktober, närma-
re bestämt 18–21.10, hölls 

den årliga NOSA-konferensen, 
denhär gången i Bergen i Nor-
ge. Konferensen samlade över 
130 deltagare från alla nordiska 
länder men även från mer exo-
tiska länder som Brasilien, Ecu-
ador och Kenya. 

Studerande och medarbetare 
samlades för att ta del av inter-
nationell gemenskap, lovsång 
och undervisning samt för att 
bli inspirerade. Från Finland 
deltog 15 personer. 

Temat för konferensen detta 
år var Uncover Jesus och under 
konferensen lanserades Becky 
Pipperts bibelstudiematerial 
Uncover, som är tänkt för sö-
kare. Pipperts erfarenheter 
av bibelstudier för sökare var 
uppmuntrande och åtminsto-
ne vi i Vasa blev taggade att 
prova på Uncover-materialet. 
Richard Cunningham ledde bi-
belstudierna vi hade om morg-
narna och Pippert undervisade 
på kvällsmötena. Det som de 
båda poängterade var att Gud 
använder oss alla på olika sätt 
i vår svaghet och precis där vi 
finns. 

Efter bibelstudierna fick vi 
välja mellan tre olika ”respon-
se groups”, där vi fick fundera 
över bibelstudiet genom att ut-

liknande saker överallt i Nor-
den. Under en middag diskute-
rade jag och några andra med 
en från Kirgizistan, de krist-
na där blir förföljda för sin tro 
och familjerna vill inte veta av 
dem. Jämfört med det känns 
de problem vi har här i Norden 
ganska små.  

NOSA är ett bra tillfälle att 
bekanta sig med andra nordis-

ka studerande, lära sig om hur 
studentarbetet fungerar i de 
andra nordiska länderna och 
samtidigt få ny inspiration till 
att vara salt i vardagen. Om du 
får chansen att delta i en NOSA-
konferens, ta chansen och åk. 
Nästa NOSA ordnas i Köpen-
hamn 17 – 20.10.2013. 

Susanna Syrjälä, VSM

trycka oss på ett kreativt sätt, 
genom att fundera över det i 
stillhet eller genom att diskute-
ra det och ställa frågor till Cun-
ningham. 

Berikande gemenskap
Den internationella gemens-
kapen är berikande. Under de 
diskussioner jag hade lade jag 
märke till att vi kämpar med 
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Inspirerande på

Julianna, Heidi, Emma, 
Samuel, Hanna och Su-
sanna var några av de 
finländare som deltog i 
NOSA 2012 i Bergen.
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Apologetikweekend 
i Vasa
Helgen 23-25 november anord-
nas apologetikweekenden ”Alltid 
redo!” i Vasa. Under konferensen 
kommer bl.a. att behandlas beho-
vet av apologetik, argument för 
Guds existens, frågor om veten-
skap och kristen tro, nyateismens 
utmaningar, ondskans och lidan-
dets problem etc. Intressanta och 
inspirerande föreläsare som Hen-
rik Perret, Leif Nummela och Boris 
Salo kommer att medverka. Plat-
sen är Evangeliska folkhögskolan/
Vasa campus, Strandgatan 21-22, 
Vasa. Kursen kostar 90 €, studeran-
de betalar 45 €. Man bör anmäla 
sitt deltagande till konferensen före 
16.11, oberoende av om man sover 
på skolan eller ej. Program och an-
mälningar via slef.fi. 

Läs Till trons 
försvar! 
William Lane Craig är en så kal-

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf

Tavastvägen 155 A 9, 00560  HELSINGFORS 
tel (09) 612 9940   |   www.studentmissionen.fi  
studentmissionen@studentmissionen.fi 
e-post fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, led studentarbetare, HSSM, tel dagtid (09) 612 9940 
Toni Wentin, studentarbetare, VSM, tel 040 534 2527
Linus Stråhlman, studentarbetare, ÅSSM, tel 0400 485 263

Stöd vår arbete!
FSSM kontonr FI66 8000 0710 2297 93, BIC: DABAFIHH

 
Polismyndigheten har 15.2.2011 beviljat Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lingstillstånd 2020/2010/4015 för tiden 15.2.2011-31.12.2012. Tillstånd att samla in pengar gäller för 
hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för student- och skolungdomsarbete, 
undervisning, utbildning och föreläsningar, läger, samlingar och konferenser samt informations- och 
publikationsverksamhet. Kontot för privatpersoner är FI1080001301044609, BIC DABAFIHH.

av Lilian Lindén

Ref.nr för svenska verksamheten 9108       
Studentarbete i Helsingfors 9108 15
Studentarbete i Vasa 9108 31 
Studentarbete i Åbo 9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska 9399

I årets version av World Student Day of Prayer som firas i 
kristna studentföreningar runt hela världen, bad bla Portugal 
för Studentmissionen i Finland. Här en bild på några av dem 
som bad.

lad klassisk apologet, men i Till 
trons försvar har Craig också 
tillsatt personliga vittnesbörd 
från olika delar av sin livshis-
toria. Författaren har en ovan-
lig förmåga att göra invecklade 
tankegångar begripliga. Läs-
upplevelsen förhöjs också av 
träffsäkra humoristiska bilder, 
ordförklaringar, sammanfat-
tande diagram som åskådliggör 
argumenten och gör dem lätta-
re att memorera, faktarutor om 
de olika tänkarna som presen-
teras samt frågor som kan an-
vändas för diskussion eller per-
sonlig eftertanke. 

Det här enligt min personli-
ga åsikt det kanske allra bästa i 
apologetisk väg som kommit på 
svenska sedan Stefan Gustavs-
sons Kristen på goda grunder. 
Boken kan varmt rekommende-
ras för alla som vill lära sig mer 
om apologetik, särskilt för läs-
ning i ungdoms- och student-
grupper. William Lane Craig: Till 
trons försvar – handbok i kris-
ten apologetik. 2012.

Henrik Östman, Kristet Per-
spektiv 3/2012

Respons på hssḿ s 
info

Från en kristen: 
”Jag tänkte bara säga att jag 
blir lika glad varje gång jag får 
studentmissionens veckomail 
fastän jag hängt med på listan i 
över fyra år och aldrig varit på 
ett enda evenemang. Det känns 
bra att veta att det finns en hel 
del andra unga kristna här i 
stan och i våra universitet hög-
skolor. Ni gör ett fantastiskt ar-

bete! Välsignad fortsättning på 
hösten!”

Från en ateist: 
Vår informatör Hanna Järveläi-
nen skickade mail till alla äm-
nesföreningar i Helsingfors, och 
såhär såg ett svar ut ”Japp, jag 
vidarebefodrade mailet till våra 
studeranden. Även om jag är 
ateist och nästan anti-religiös, 
om ett sådant begrepp finns. 
Hoppas du hittar en bättre me-
ning med ditt liv. Mvh...”
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Raamattu rakkaaksi -leiri

Ihmeellinen armo
Vihdin Enä-Sepässä 
23.-25.11.2012

Leiri on suunnattu sekä opiskelijoille ja senioreille. Leirille osallistuu eri-
tyisesti Etelä- ja Länsi-Suomen OPKOjen opiskelijoita sekä OPKOn työn 

uusia sekä vanhoja ystäviä. Tänä vuonna leirillä ei valitettavasti ole järjes-
tettyä lastenhoitoa, mutta leirille voi osallistua myös päiväksi. Tervetuloa 
mukaan!

Mitä on luvassa?
Tänä vuonna Raamattu rakkaaksi -leirillä keskitytään oikein erikseen Juma-
lan armoon. Saamme unohtaa kaikki suorituspaineet ja opetella elämään 
armosta, armon alla ja armon varassa. Raamattuopetusten lisäksi paneu-
dumme aiheeseen raamattupiireissä ja hiljentymällä henkilökohtaisesti Raa-
matun äärellä. Tervetuloa lepäämään Jumalan ihmeellisessä armossa!

OhJELma:
Perjantai 23.11.
18:00 Päivällinen Enä-Sepässä
19:00 Tervetuloa! Tutustutaan toisiimme ja leirin teemaan
19:45 Opetus: Kristityn elämä - elämää armossa, Topi Viitasalo
20:30 Iltapala

Lauantai 24.11.
9:00 aamupala
10:00 Opetus: Jumala rakastaa mahdotonta (1.Joh.4:7-16), Anne Gröhn
11:00 Kaukasian kutsu, Anne & Aatu Gröhn
12:00 Lounas
13:00 Ulkoilua
14:00 Päiväkahvi

14:30 Opetus: Laki ja evankeliumi, Mikko Paavola
16:00 Saunavuoro 1. / vapaa-aikaa
17:30 Päivällinen
18:00 Saunavuoro 2. / vapaa-aikaa
19:00 Raamattupiiri: Kristityn vapaus (Gal.5:1-12)
20:10 Iltarukous
20:30 Iltapala

Sunnuntai 25.11.
9:00 aamupala
10:00 Jumalanpalvelus, liturgia Petteri Tuohino, saarna Mikko Paavola
11:15 henkilökohtainen tehtävä Raamatun äärellä
12:00 Lounas
13:00 Raamattupiiri
14:30 Päiväkahvi
15:00 Opetus: Todistajana armosta käsin, Petteri Tuohino

Hinnat                             jäsenet      ei-jäsenet
Opiskelijat            40€             60€
aikuiset                           120€           140€
Päiväkävijät (pe-su)            70€             90€

Ilmoittautumiset leirille tiistaihin 13.11. mennessä osoitteessa 
www.opko.fi/raamatturakkaaksi tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 (09) 
612 9940. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje leiriviikon alussa.

Lisätiedot: mikko.paavola@opko.fi


