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käsikirjoitusta

etsimässä

Onko elämäsi kirjoitettu tähtiin? Oletko mukana itseäsi 
suuremmassa suunnitelmassa, jonka käsikirjoitus on jo tehty? 
Yksi kristityn tunnusmerkeistä on Raamatun mukaan se, että 
hän elää johdatuksessa. Lampaat kuulevat Hyvän Paimenen 
äänen. Hän lupaa johdattaa rukoilevaa eteenpäin. Asia ei ole 
kuitenkaan tällä pureskeltu. Johdatus synnyttää joskus äärim-
mäisiä tunteita, ihanaa innostusta ja puistattavaa pelkoa. 

On hienoa lukea Jumalan miesten ja naisten elämäkertoja, 
joissa kerrotaan ihmeellisestä johdatuksesta.  Jos olet saanut 
kokea jotakin samaa, et unohda sitä koskaan. Kaipaat lisää! 
Toisaalta puhe johdatuksesta voi panna huolestuneena kysele-
mään, olenko varmasti muistanut ottaa huomioon kaiken mikä 
asiaan liittyy. Johdatuksessa eläminen voi tuntua samanlaiselta 
haasteelta kuin kymmenottelu, jossa menestyäkseen tulee hal-
lita kaikki lajit.

Johdatus ei kuitenkaan ole tar-
koitettu vain superuskoville, eikä 

sellaisia edes ole. Jumala on rakas-
tava Isä, joka pitää sitkeästi huolta 
lapsistaan, jotka hän on luonut ja lu-
nastanut. Johdatusta saa siksi etsiä 

levollisin mielin, ilman puserrusta. 
Luojasi on antanut sinulle Raamatun, 
tervettä järkeä ja luovuutta. Kun pyy-

dät, hän johdattaa sinua eteen-
päin myös olosuhteiden 

ja toisten kristittyjen 
kautta. Näillä pää-
set pitkälle! 

Lamassa räm-
pivä Suomi tar-
vitsee kipeästi 
johdatusta. Jot-
kut kaipaavat 
kansankunnal-

lemme uutta karismaattista johtajaa, joka löytäisi ja avaisi tien 
parempaan huomiseen. Kun poliitikot puhuvat tulevaisuudesta, 
heidän kasvonsa ovat karmivan vakavat. Verovarojen varassa 
toimivat seurakunnatkaan eivät enää joka paikassa saa raho-
jaan riittämään edes palkanmaksuun. Järjestöt kamppailevat 
samojen huolien kanssa. Myös OPKO. Millaisia valintoja tulisi 
nyt tehdä?  Suomi on taloudellisessa kriisissä, mutta vielä suu-
rempi ongelma on koko kansaa koskettava hengellinen kriisi. 
Tarvitsemme kipeästi Jumalan johdatusta! Tässä Arkissa on ai-
heesta lisää.

Opiskelija- ja Koululaislähetys valmistautuu juhlavuo-
teen. Vuonna 2014 OPKO täyttää 50 vuotta. Nämä vuosikym-
menet ovat olleet täynnä Jumalan johdatusta. OPKO on vakiin-
nuttanut paikkansa herätyshenkisten yhteisöjen joukossa. Se 
on opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustama nuorisojärjestö, 
joka keskittyy evankeliumin julistamiseen, Raamatun opetta-
miseen, kansainvälisyyskoulutukseen ja nuorten kokonaisval-
taiseen valmennukseen. Remmissä on lähes 30 työstään in-
nostunutta ja lahjakasta työntekijää. Rukoilethan kanssamme 
OPKOlle hyvän Jumalan johdatusta myös seuraaviksi 50 vuo-
deksi!
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Jussi Miettinen, 
pääsihteeri

PS. Tervetuloa avaamaan OPKOn juhlavuotta loppiai-
sena 6.1.2014 Espoonlahden kirkkoon!
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” Vastoinkäymiset ovat sitä varten, että 
ihminen voisi pysähtyä peilin eteen 
kysymään, missä olen ja mitä kriisi 

haluaa kertoa.
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- Jumala kouluttaa meitä panemaan hänet kaikessa etusijalle, jolloin tie-
dämme, mitä hän haluaa meidän tekevän, toteaa rovasti Johan Candelin. 
Hänet Jumala on johdattanut toimimaan muun muassa kansainvälisen us-
konnonvapausjärjestö First Step Forumin toiminnanjohtajana sekä Maail-
man Evankelisen Allianssin edustajana YK:ssa.

j ohan Candelin haluaa aluksi pai-
nottaa oikeaa lähestymistapaa Ju-
malan johdatukseen.

- Johdatus ei ole sitä, että elämme 
omaa elämäämme ja yhtäkkiä kysymme: 
”No niin Jumala, mitä haluat minun teke-
vän?” Olen tullut siihen lopputulokseen, 
että enemmänkin Jumala haluaa muova-
ta meidät ihmisiksi, jotka tietävät, miten 
toimia tietyssä tilanteessa. 

Candelinin mukaan lähtökohtana on 
antaa Jumalalle koko elämänsä, myös 
maineensa. 

- Moni miettii, mitä opiskelukaverit, 
vanhemmat tai sukulaiset ajattelevat 
hänestä. Emme ole vapaita seuraamaan 
Jumalan tahtoa, jos välitämme mainees-
tamme. Tärkeintä on kysyä itseltään: 
mitä Jumala minusta ajattelee?

Candelin puhuu vertauksenomaisesti 
kahdesta rakennusprojektista.

- Ihminen haluaa olla jotain, rakentaa 
korkeita torneja, olla kuuluisa ja menes-
tyä. Tässä voidaan käyttää myös uskon-
toja. Mutta armosta saamme olla muka-
na Jumalan rakennelmassa, jossa Hän 
on aina ensimmäisellä sijalla. Ammatti, 
raha, kulttuuri ja perhe ovat hyviä asi-
oita, mutta jos ne ovat tärkeämpiä kuin 
Jumala, niistä tulee epäjumalia.

Siunatessaan saa siunauksen
Johan Candelin koki aikoinaan kutsu-
musta papin ammattiin. Kirkkoherran 
poikana hän kertoo nähneensä, että isän 
elämä oli antoisaa.

- Opiskeluaikanani huomasin, että 

kristinusko on joko todella tylsää tai sit-
ten tosi mielenkiintoista, jos uskomme, 
että Jumala haluaa ohjata elämäämme. 
Aloin huomata pikkuhiljaa, että usko to-
della toimii. Jos en etsi omaa kunniaani 
vaan Jumalan kunniaa, hän kyllä johdat-
taa. Tässä on kuitenkin heitettävä itsensä 
täysin johdatukseen luottaen siihen var-
masti.

Candelin korostaa, että Jumalan johda-
tusta voi kokea missä tahansa ammatis-
sa. 

- Jumala tarvitsee ihmisiä yhteiskun-
nan joka alalla. Lähtökohta on, teenkö 
tämän itselleni vai palvelenko kanssaih-
misiäni. Nyky-yhteiskunta vahvistaa it-
sekeskeisyyttä: hanki rahaa ja tavaraa, 
niin olet onnellinen. Jumalan valtakunta 
taas on sitä, että unohdat itsesi ja rakas-
tat lähimmäistäsi.

- Kun lähtee opiskelemaan, kannattaa 
miettiä, onko valitsemallaan alalla ja 
uralla siunaukseksi muille ihmisille vai 
tuoko se vain hyvän palkan ja aseman. 

Mikään asia maailmassa ei anna niin pal-
jon tyydytystä kuin se, että saa siunata ja 
auttaa toista ihmistä.

aina ei tarvitse edes kysyä
Candelin toimii myös vainottujen kris-
tittyjen oikeuksia ajavan Marttyyrikir-
kon ystävät -järjestön puheenjohtajana. 
Hän oli mukana perustamassa yhdistys-
tä vuonna 1982, jolloin hän työskenteli 
Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan 
kirkkoherrana.

- Huomasin, että Suomessa elettiin laa-
tikossa: ei tiedetty, mitä tapahtuu Suomen 
rajojen ulkopuolella. Neuvostoliitossa ih-
misiä kidutettiin sen takia, että he uskoi-
vat Jeesukseen. Tämä herätti suuren ky-
symyksen, kuuluuko asia minulle. Jumala 
osoitti minulle, että he ovat veljiämme ja 
sisariamme, joita tulee auttaa.

Alkaessaan auttaa vainottuja kristittyjä 
Candelin ei epäillyt, etteikö olisi toiminut 
johdatuksessa. 

- Kun joku istuu vankilassa uskonsa 
tähden, minun ei tarvitse kauan rukoilla 
Jumalan tahtoa asiassa. Tiesin, että Juma-
la haluaa minun auttavan tätä ihmistä ja 
tekevän kaikkeni. 

- Jos ihminen ei uskalla ulos laatikos-
taan näkemään, kuinka suuri Jumalan 
valtakunta on ja kuinka Jumala toimii 
arjessa, uskonelämästä tulee joko hyvin 
itsekeskeinen tai hyvin tylsä. Uskon, että 
jos avaa sydämensä Jumalan antamille 
tehtäville, elämä ei ole tylsä minuuttia-
kaan.

Candelin koros-
taa, että Jumalan 

johdatusta voi ko-
kea missä tahansa 

ammatissa. 
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Työn hedelmä näkyy ajallaan
Marttyyrikirkon ystävät toimii nyt 33 
maassa. Työtä riittää, sillä maailmassa 
on arviolta 200 miljoonaa kristittyä, joita 
vainotaan uskonsa tähden.

Työssä kärsivien hyväksi voisi helpos-
ti lannistua, sillä tarve on niin suuri, et-
tei yksi ihminen tai järjestö ehdi auttaa 
kaikkia. Candelin toteaa, että oleellista 
on tehdä se, minkä voi. 

- Olen oppinut, ettei tuloksia tarvitse 
nähdä heti. Kun luottaa Jumalaan ja te-
kee hänen valtakuntansa hyväksi jotain, 
aikanaan se kantaa hedelmää. Minun ei 
tarvitse saada kiitosta, vaan ilo on siinä, 
että saan antaa tai tehdä jotain. Jumala 
antaa tulokset sitten, kun Hänen aikansa 
on, vaikka en koskaan näkisikään niitä. 

- Jumalan valtakunnan työhön ei pidä 
lähteä sillä mielellä, että ”jos en näe tu-
loksia, olen väärällä tiellä ja lopetan”. 
Meillä on usein niin kiire. Jumalan pers-
pektiivi on paljon pidempi. Kysymys on, 
luotammeko todella Jumalaan. Jos luo-
tamme, niin tiedämme että hän vastaa. 

Candelin ei kuitenkaan kannusta tuu-
dittautumaan passiivisuuteen.

- Jos ajattelemme, että vaikka en tekisi 
mitään, Jumala kuitenkin tekee jotakin, 
silloin aliarvioimme tehtävän, jonka hän 
on meille antanut. 

Mistä johdatuksen tunnistaa?
Jumalan johdatuksen tunnistamiseksi 
tarvitaan Johan Candelinin mukaan jär-

keä, Jumalan Sanaa ja Pyhää Henkeä. En-
simmäinen lähtökohta on, ettei Jumala 
koskaan johdata Raamatun vastaisesti.

- Järkeä tulee käyttää niin paljon kuin 
mahdollista, mutta se ei aina riitä. Jou-
dumme tilanteisiin, joissa emme voi jär-
jellä tietää, mitä Jumala haluaa. Tarvitaan 
jatkuvasti avointa suhtautumista Pyhään 
Henkeen, jotta hän voi vahvistaa meille, 
mitä tulisi tehdä. Itse en yleensä kuule 
ääntä ylhäältä vaan rukoilen, kun pitää 
tehdä ratkaisu. Seuraavana päivänä yks 
kaks vain tiedän mitä tehdä, ikään kuin 
joku olisi kertonut minulle.

Isojen valintojen tekemiseksi Candelin 
ehdottaa kolmen kohdan tsekkauslistaa: 
onko päätös Raamatun mukainen, onko 
se hyväksi muillekin ihmisille ja vahvis-
taako ympäristö tai toinen ihminen asi-
an. 

- Jos olisin epävarma jostakin asiasta, 
pyytäisin uskonveljeä tai -sisarta rukoi-
lemaan asian puolesta. Jumala ei tarkoit-

tanut meitä yksinäisiksi ratsastajiksi. Ei 
kannata äkkiä tehdä suuria ratkaisuja, 
vaan kannattaa pyytää kristittyjä ystäviä 
rukoilemaan asian puolesta.

Jumala kantaa vaikeuksien läpi
Vuonna 2002 Johan Candelin perusti 
First Step Forum -verkoston, joka koos-
tuu diplomaateista, poliitikoista, lakimie-
histä ja toimittajista. Verkosto pyrkii tun-
nistamaan uskonnonvapautta uhkaavia 
yhteiskunnallisia trendejä, ennakoimaan 
mahdollisia ongelmia ja puuttumaan nii-
hin jo varhaisessa vaiheessa.

Työssään Candelin kohtaa jatkuvasti 
kristittyjä, joille Jumalan johdatus ei ole 
merkinnyt helppoa tietä. 

- Jeesuksen seuraajan elämä voi jopa 
olla vaikeampi, koska uimme vastavir-
taan. Monesti helpompi olisi olla enem-
mistön kannalla, varsinkin jos uskon 
tunnustamisesta seuraa, että saat potkut 
tai joudut vankilaan. Jeesus on kuiten-
kin luvannut olla kanssamme joka päivä 
maailman loppuun saakka, vaikka oli-
simme vankilassa tai sairaalassa. Jumala 
ei vie meitä iankaikkiseen elämään vai-
keuksien ohi, vaan niiden läpi.

Candelin kertoo esimerkin luottamuk-
sesta Jumalaan vainojen keskellä, joka on 
tehnyt häneen syvän vaikutuksen.

- Tutustuin kymmenen vuotta sitten 
Pakistanin vähemmistöministeri Shah-
baz Bhattiin ja seurasin hänen elämään-
sä. Hän eli jatkuvasti murhauhan alla ja 

Monesti helpompi 
olisi olla enemmistön 

kannalla, varsinkin 
jos uskon tunnusta-
misesta seuraa, että 

saat potkut tai joudut 
vankilaan. 

Candelin tapaamassa Pakistanin entistä 
pääministeriä Benazir Bhuttoa. Hän selviy-
tyi kahdesta murhayrityksestä, mutta kuoli 

itsemurhaiskussa joulukuussa 2007. Tapaamassa Togon presidenttiä.



tiesi sen, mutta luotti Jumalaan ja sanoi 
olevansa valmis siirtymään iankaikki-
suuteen. 

- Kerran tapasimme Dubaissa ja ku-
vasin kahden minuutin todistuspuheen-
vuoron, jossa Bhatti kommentoi häneen 
kohdistuneita murhayrityksiä. Hän ha-
lusi kertoa koko arabimaailmalle, että 
Jeesus on voimakkaampi, koska Jeesus 
antaa anteeksi. 

Kolme kuukautta myöhemmin Bhatti 
ammuttiin kuoliaaksi. Candelin lähetti 
kuvaamansa videon kansainvälisille uu-
tisyhtiöille, joiden kautta se levisi maail-
malle. 

- Videolla Bhatti sanoi antavansa mur-
haajilleen anteeksi, koska oli itse saanut 
niin paljon anteeksi Jeesukselta. Tämä 
esitettiin kaikilla suurilla islamilaisilla 
tv-kanavilla ja internetsivuilla. Bhatti 
rukoili aina, että hänellä olisi tilaisuus 
todistaa Jeesuksen rakkaudesta arabi-
maailmalle, ja näin se tapahtui.

Uskolla on kädet ja jalat
Kertomukset marttyyreistä saattavat 
suomalaisesta uskovasta kuulostaa siltä, 
kuin kyse olisi erityisistä ”uskon sanka-

reista”. Johan Candelinin mukaan jokai-
nen voi kasvaa käytännön luottamukses-
sa Jumalaan.

- Ensinnäkin kannattaa kuunnella sel-
laista opetusta, joka vahvistaa uskoam-
me, eikä sellaista, joka kyseenalaistaa 
Raamatun totuutta. Tämä on tärkeä va-
linta. Toiseksi tulisi olla avoin vastaanot-
tamaan ja seuraamaan, mitä maailmassa 
tapahtuu hengellisesti. Suomalaisista 
lehdistä emme paljon lue siitä voimak-
kaasta herätyksestä, jota maailmalla ta-
pahtuu. 

Lopuksi Candelin kehottaa ottamaan 
uskon askeleita, mikä jää hänen mieles-
tään usein liian vähälle huomiolle. 

- Hyväksymme tiettyjä teologisia tee-
sejä, istumme kirkossa ja olemme samaa 
mieltä papin kanssa. Mutta Jumalan val-
takunta menee eteenpäin niin, että us-
komme sanan ja toimimme sen mukaan. 
Usko on jatkuvaa liikettä. Se ei ole vain 
keinutuolissa istumissa, vaan raamatul-
linen usko saa aina kädet ja jalat, joilla 
auttaa ja kävellä eteenpäin.
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Haastattelu: Sari Nuutinen
Kuvat: Marttyyrikirkon ystävät, 

Johan Candelinin arkisto

Lue lisää jutussa mainituista järjestöistä:
www.martyredchurch.net/fi
www.firststepforum.net

Katso TV7-arkistosta Shahbaz Bhattin 
muistoksi tehty Café Raamattu -ohjelma. 
Kristitty Bhatti toimi Pakistanin vähemmistö-
asioiden ministerinä vuosina 2008-2011.
Ohjelman löydät internetistä: www.tv7.fi/vod

Tanska/Ruotsi 7.-20.4.2014: Osallistumme sisarjärjestömme 
KFS:n pääsiäisleirille, tapaamme paikallisia opiskelijaryhmiä 
sekä teemme missionaalisen road tripin Ruotsin halki. Yhteys-
henkilö: Jussi Valkonen, jussi.valkonen@opko.fi. 

Jordania, kesäkuu 2014: Osallistumme opiskelijaliike JUCS:n 
leirille, jossa kerromme evankeliumia ei-kristityille opiskelijoille 
ohjelman ja henkilökohtaisten suhteiden kautta. Yhteyshenki-
lö: Topi Knihtilä, topi.knihtila@opko.fi. 

Intia, uusivuosi 2014-2015: Tutustumista paikallisen opis-
kelijaliikkeen toimintaan, käytännön hengellistä työtä ja koh-
taamisia paikallisten kristittyjen kanssa. Yhteyshenkilö: Lilian 
Lindén, lilian.linden@opko.fi. 

OPKO vie hyvää uutista Jumalan rakkaudesta eteenpäin 
koti-Suomen lisäksi ulkomailla. Vuonna 2014 järjestäm-

me yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa aktioita ja reissu-
ja mielenkiintoisiin paikkoihin. Mitä jos lähtisit mukaan? 

Lyhytaikainen lähetystyö tarjoaa mahdollisuuk-
sia kertoa Jeesuksesta, kohdata kristittyjä 
opiskelijoita, tutustua uusiin kulttuureihin 

ja itseensä sekä saada jopa koko elämän 
kestäviä vaikutteita. Aktioon lähtöön 
voit hakea tukea vaikka paikallisseura-
kunnastasi tai tutuiltasi.

Ilmoittautumiset ottaa vastaan ja 
lisätiedusteluihin vastaa kun-
kin aktion yhteyshenkilö.

Jordanian aktiossa puun alla 
vilvoittelemassa kesällä 2013. 
Kuva: Mimma Moisio. 



8 opko

Raamattuopetus

L ukiolaisena, kauan sitten, teki mie-
li lähteä Saksaan kesätöihin, kun 
sellaista mahdollisuutta koulussa 

esitettiin. Päätimme äidin kanssa, että 
rukoilemme asiaa viikon verran ja rat-
kaisemme sitten. Viikon kuluttua nostin 
raamatunlauselappulaatikosta yhden ns. 
mannalapun. Siinä oli teksti Ensimmäi-
sen Mooseksen kirjan luvusta 12: ”Lähde 
maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen 
maahan, jonka sinulle osoitan.” Koimme 
saaneemme rukousvastauksen. Seuraa-
van kesän olin Saksassa.

Johdattaako Jumala tällä tavalla? Kyllä 
ja ei. Luulen, että ilman kyseistä manna-
lappua olisimme muutenkin ratkaisseet 
lähtemisen puolesta. Minun teki mieli, 
eikä perhe pannut vastaan. Jos asia on 
näin, Raamattu vahvisti ajatuksen, jota 
pidimme oikeana. Jos sen sijaan olisim-
me suunnitelleet kesänviettoa maalla ja 
sitten kyseisen lapun innoittamana ryh-
tyneet miettimään, pitäisikö sittenkin 
lähteä jonnekin ulkomaille, pitäisin rat-
kaisua paljon epäilyttävämpänä. 

Huomasitteko eron? Raamattua ei tule 
käyttää oraakkelikirjana, jolta kysytään 
suoranaisia vastauksia Jumalan johda-
tukseen. Siihen meille on annettu muita 
välineitä. Se kyllä antaa elämänohjeita 
ja varoittaa vääristä teistä, mutta se ei 
ole horoskooppi eikä kristallipallo. Mitä 
edelliseen raamatunkohtaan tulee, olen 
joskus myöhemmin ajatellut, että se on 
toteutunut elämässäni silläkin tavalla, 
että olen lähtenyt lähetystyöhön. En kui-
tenkaan lähtenyt sen jakeen vuoksi vaan 
lähetyskäskyn.

Jos sallitte, kerron vielä toisen raama-
tunkohdan, joka täysin asiayhteydestään 
irrotettuna puhutteli minua. Muutama 

vuosi sitten olin eräässä elämäni tien-
haarassa. Ei ollut täyttä selvyyttä seu-
raavasta askelesta. Hiukan pelkäsin, että 
olin tyhmyyttäni sulkenut joitain ovia 
olettaen yhden olevan auki, ja sitten se-
kin näytti sulkeutuneen. Rukoillessani 
avasin Raamatun summassa ja panin 
sormeni yhteen kohtaan (näinhän Raa-

mattua ei pitäisi lukea). Avautui Jesaja 
33:4: ”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, 
hetkestä hetkeen, hänellä on varattuna 
apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa.” Suljin 
Raamatun ja kiitin Jumalaa rohkaisusta. 
Ovet olivat yhtä kiinni kuin äskenkin, 
mutta sydämessä rauha: Jumala tietää 
seuraavan askelen ja se riittää minulle 

Vaihtoehtoja punni-
tessa on hyvä pohtia 
luotettavien ystävien-
kin kanssa, miltä asiat 

heidän mielestään 
näyttävät. Heidän nä-
kökantansa voi avata 

jotain sellaista, jota itse 
en ole huomannut.

Silti joskus on kuljetta-
va tie, jota kukaan ei 

suosittele. 
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tänään.
Miten Jumala johdattaa? Pääasiassa 

siten että hän on antanut meille järjen, 
jota pitäisi näissä asioissa kohtuullises-
sa määrin käyttää. Miettiessäni elämä-
ni ratkaisuja minun on ajateltava, mikä 
vaihtoehto tuntuu järkevimmältä, mikä 
olisi minulle sopivin ja paras, mihin lä-

hinnä haluaisin ja mikä on edes jotenkin 
mahdollisuuksien rajoissa. Vaihtoehtoja 
punnitessa on hyvä pohtia luotettavien 
ystävienkin kanssa, miltä asiat heidän 
mielestään näyttävät. Heidän näkökan-
tansa voi avata jotain sellaista, jota itse 
en ole huomannut. Silti joskus on kuljet-
tava tie, jota kukaan ei suosittele. Omaan 
intuitioon kannattaa aika pitkälti luottaa. 
Järjen käytöstä hyvä rohkaisu on Paava-
lin sana Timoteukselle: ”Eihän Jumala ole 
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman, rakkauden ja terveen harkinnan 
hengen.” (2. Tim. 1:7). 

Tietenkin kristitty rukoilee johdatusta 
miettiessään. Minulle on syntynyt lisäksi 
sellainen vakaumus, että vaikka elämä-
ni pienissä käänteissä teen kaikenlaisia 
virheitä ja tyhmyyksiä, Jumala ei ole niin 
pikkumainen, että tästä syystä epäisi 
minulta johdatuksen suurissa asioissa. 
Koska hän on luvannut kuulla johdatus-
rukoukset (Jer. 31:9), hän myös pitää lu-
pauksensa. Yksi lupaus on tässä: ”Ihmi-
nen kaavailee monenlaista, mutta kaikki 
käy Herran tahdon mukaan.” (Snl. 19:21). 
Johdatukseen voi sisältyä kiertoteitäkin, 
kuten Israelin kansalle autiomaassa.

Pidän hyvänä ohjeena sitä joskus kuu-
lemaani, että Jumalan tahdon tie on se, 
jolla sisäinen rauha lisääntyy. Mietties-
säni ja rukoillessani jotkut vaihtoehdot 
herättävät levottomuutta ja jonkun koh-
dalla tuntuu, että sisin rauhoittuu sitä 
ajatellessa. Siis sinne! 

Kuten lukija huomaa, en ole innoissani 
profetioista ja ilmestyksistä johdatuk-
sen merkkinä. Toki Jumalan johdatus voi 
olla kuinka kummallinen tahansa, mutta 
liiallinen merkkien tarkkailu voi viedä 
hukkateille. Sisäiset äänet ovat epä-
luotettavia, vaikka joskus niissä saattaa 
piillä totuuden siemen. Saatan kuulostaa 
ristiriitaiselta, kun sanon, että johdatus 
etsitään lähinnä järkeä käyttämällä, mut-
ta sisäinen rauha antaa vihjeen oikeasta 
tiestä. Juuri näin kuitenkin ajattelen. 
Onhan niin, että eri ratkaisut saattavat 
näyttää yhtä järkeviltä, enkä aina voi lop-
pujen lopuksi tietää, mikä pitkällä tähtäi-
mellä olisi minulle parasta. Silloin vain 
punnitsen vaihtoehtoja niin hyvin kuin 
ikinä osaan, rukoilen hyvää johdatusta 
ja valitsen sen, joka sillä hetkellä tuntuu 
oikeimmalta.

Annan vielä yhden uhkarohkean neu-
von: arvosta unelmiasi. Jumalalla on 
taipumus toteuttaa meidän elämämme 
unelmia. Kulje sitä tietä, joka vie unel-
miesi suuntaan. Nyt saatan kuulostaa 
hirveän epäraamatulliselta. Voimme silti 
lukea vaikkapa Psalmin 21 jakeen 3: ”Hä-
nen hartaimman toiveensa sinä täytit, et 
kieltänyt häneltä, mitä hän pyysi.” Lopuk-
si ehdotan rukoiltavaksi seuraavan sa-
nan mukaan: ”Sinun tahtosi tielle, Herra, 
me ikävöimme, me kaipaamme sinua, me 
toistamme sinun nimeäsi.” (Jes. 26:8).

Pidän hyvänä ohjeena sitä joskus kuu-
lemaani, että Jumalan tahdon tie on se,  

jolla sisäinen rauha lisääntyy. 
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Teksti Eero Junkkaala
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Sinua tarvitaan!
Saadakseen valtiolta tukea OPKO tarvitsee jäseniä. Jäsenenä olet siis 
mukana tekemässä toiminnan jatkumista mahdolliseksi! Voit liittyä OP-
KOn paikallisyhdistyksen ja/tai liiton jäseneksi.
 
Jäsenet luokitellaan iän perusteella:
• alle 15-vuotiaana jäseniksi liittyneet ovat juniori- eli koululaisjäseniä
• 15-28-vuotiaat ovat varsinaisia jäseniä
• yli 28-vuotiaat ovat kannatus- eli seniorijäseniä
 
Mitä jäsenyys antaa?
Vaikka mitä! Kuulumisen tunteen lisäksi esimerkiksi alennuksia leiri- ja 
tapahtumamaksuista. Yli 15-vuotiaille jäsenille postitamme tiedotusleh-
temme Arkin ja alle 15-vuotiaille jäsenille Ruttureppu-lehden. Monien 
paikallisyhdistysten jäsenet saavat lisäksi paikallisyhdistyksen oman leh-
den. Jäsenenä voit vaikuttaa: jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton 
vuosikokouksessa, ja varsinaisilla jäsenillä myös äänioikeus. 

Mitä se ottaa?
Ei paljon mitään. Suomen OPKOn jäsenmaksu päätetään liiton vuosi-
kokouksessa ja on toistaiseksi ollut vapaaehtoinen. Paikallisyhdistysten 
jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksestä riippuen. Koululaisjäsenyys on ilmai-
nen.

Miten liityn jäseneksi?
Helposti: tulosta jäsenanomuskaavake osoitteesta www.opko.fi/jaseneksi 
ja lähetä sen OPKOn palvelukeskukselle. Paikallisyhdistyksen 
jäsenanomuksen voit pyytää yhdistyksen työntekijältä. 
Jäseneksi liittyvän on hyväksyttävä OPKOn oppiperus-
ta ja tarkoitus.

Jäsenyydestä voit kysyä lisää paikallisyhdistyk-
sen työntekijältä tai toimistosihteeri Juha Aholta, 
juha.aho@opko.fi, (09) 612 9940.

Miksi olen opKon jäsen?
Jäsenenä tuntee kuuluvansa johonkin. Jäsenyys li-
sää yhteyden tunnetta. OPKOssa on terveet kristil-
liset arvot, jotka kohtaavat omien ajatusteni kanssa. 
Jenna-Maria Heinonen, Lahti

Minulle tärkeää on OPKOn selkeä linja, tavoite ja 
tehtävä: tehdä Jeesus tunnetuksi opiskelijoiden ja 
koululaisten keskuudessa. Arvostan myös OPKOn 
opillista näkemystä Raamatun Sanasta Jumalan Sa-
nana, josta ei livetä.  Niilo-Kustaa Väätäinen, Oulu

Miksipä ei? Saa alennusta leireistä. 
Tuomo, Helsinki

OPKOn jäsenenä saa olla mukana tärkeässä kristil-
lisessä toiminnassa! Jäsenyys viestittää muille, että 
OPKOlla on aktiivista toimintaa, jota kannattaa olla 
tukemassa. Eevastiina Lappalainen, Jyväskylä

OPKO on hyvää vastapainoa opiskelijaelämän taval-
liselle tarjonnalle. Siellä tapaa muita, jotka haluavat 
kasvaa ihmisinä ja oppia tuntemaan Jeesusta.  
Daniel Klemets, Vaasa

Oulun OPKOn työntekijä Antti 
Leinonen opettaa syksyn opiskelija-
konffassa.
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6.-8.12. Syksyn Ruttureppu-leiri 2, Enä-Seppä• 
15.12. Jouluateria, Enä-Seppä• 
28.12.-2.1. Mission-Net, Saksa• 
6.1. Juhlavuoden avaus klo 10, Espoonlahden kirkko, • 
Espoo
1.3. Kirkkokansan Raamattupäivät, Kallion kirkko, • 
Helsinki

Lue juhlavuoden 2014 tapahtumista takasivulta. 
Lisätiedot www.opko.fi

veritas forumin ympärillä tapahtuu

tulevia tapahtumia

Olemme saaneet Veritas Forumille 
paljon kiinnostuneita ystäviä ku-
luvan vuoden aikana niin uskovi-

en kuin ei-uskovienkin joukosta. Verkos-
tomme on laajentunut ja kontaktimme 
kasvavat yliopistoissa, järjestöissä ja seu-
rakunnissa. Tulevaisuuden työnäkymät ja 
laaja-alainen verkostoituminen vaativat 
myös taloudellisia resursseja. 

Tämän työn mahdollistajina tukijat 
ovat ensiarvoisessa roolissa. Tarvisemme 
säännöllistä taloudellista tukea Veritas-
työn mahdollistamiseksi jatkossa. Voisit-
ko sinä olla tukemassa tätä työmuotoa?

Joulukuussa järjestämme kiinnosta-
van tilaisuuden:

Uskonto luonnontieteen tutkimus-
kohteena: mahdollisuudet, rajat ja 
seuraukset ke 11.12.2013 klo 16-18 
Helsingin yliopiston Metsätalolla, sali 6 
(Unioninkatu 40) 

Mitä biologinen ja psykologinen us-• 
konnontutkimus kertovat meille us-
konnoista? Mitä mahdollisuuksia ne 
antavat ja missä kulkevat tutkimuksen 
rajat? Millainen merkitys jää uskon-
nolliselle uskolle? 
Keskustelijoina teologian tohtori • Aku 
Visala ja mm. uskontojen kehittymis-
tä tutkinut Tomi Kokkonen 

Keväällä Veritas Forum on osana val-

takunnallista maailmankatsomuskam-
panjaa, jossa haastetaan pohtimaan 
omaa maailmankatsomusta. Järjestäm-
me Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, 
Tampereella ja Espoossa Veritas Forum 
-tilaisuudet ja illat suurten elämänkysy-
mysten ympärillä yhdessä muiden kris-
tillisten toimijoiden kanssa. 

Kampanjan työkaluksi julkaistaan kris-
tillistä maailmankatsomusta eri tavoin 
esittelevä laajamittainen lehtijulkaisu. 
Lehti soveltuu erinomaisesti pitkälläkin 
aikavälillä opiskelijatyön apuvälineeksi.

Kevään kampanjan päättää juhla-
forum Helsingin yliopistolla huhtikuun 
lopussa, jolloin Oxfordin yliopiston ma-
tematiikan professori ja maailmankuu-
lu apologeetta John Lennox saapuu 
Suomeen. Lennox keskustelee Turun 
yliopiston uskontotieteen lehtorin Matti 
Kamppisen kanssa otsikolla ”Has Scien-
ce Buried God?”. Keskustelua käydään 
Lennoxin samannimisen kirjan pohjalta. 
Matti Kamppinen on korostanut uskon-
nollisen uskon ja tieteen pitämistä eril-
lään. Hän on myös esittänyt yliluonnol-
lisiin olioihin uskomisen taustalla olevia 
uskontotieteen selitysmalleja. Tilaisuus 
pidetään 25.4.2014 klo 14-16 Helsingin 
yliopiston päärakennuksen sali 1:ssä.

Lennox vierailee 26.4. myös Kansan-
lähetysopiston ja OPKOn Apologia-foru-

John Lennox on 
kristitty akateemikko, 
joka on ottanut osaa 
julkisiin väittelyihin 
monien tunnettujen 
ateistien kanssa, 
mukaan luettuna 
Richard Dawkins, 
Christopher Hitchens 
ja Michael Shermer.  

Tule mukaan kokoontumaan joulun sanoman äärelle! OPKOn väki, 
jouluinen ruokapöytä, idyllinen Enä-Sepän puustelli odottavat si-

nua. Perinteinen jouluateria uusille ja vanhoille OPKOn ystäville, opis-
kelijoille ja koko perheelle Enä-Sepän leirikeskuksessa klo 16.30-
19.30, Enätie 45, Vihti. Ohjelmassa mm. näytelmä ja piparimyyjäiset.

Hinta 45/aikuiset, 25e/opiskelijat ja koululaiset. Ilmoittautumiset 
8.12. mennessä ma-pe klo 9-16 p. (09) 612 9940 tai opko@opko.fi. 

missa. 
Tykkää Veritas Forumista Facebookis-

sa osoitteessa www.facebook.com/veri-
tasforumfinland, niin saat kaiken ajan-
kohtaisen tiedon tulevista forumeista!

Markus Korri, 
Veritas Forum  Finlandin koordinaattori 

markus.korri@veritasforum.fi

Veritas Forum -työ on osa OPKOn työtä 
Suomessa. OPKO siis vastaa työntekijöiden 
palkka-ja sivukuluista sekä  Forumeiden toteu-
tuksesta, jotka useat järjestetään yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa.

Huomioithan OPKO:n Veritas-työtäkin kos-
kevan kampanjan: lahja.opko.fi



12 opko

Opiskelijatyö

o PKOn opiskelijakonferenssi 
Enä-Sepässä loka-marraskuun 
vaihteessa antoi eväitä sekä 

oman uskonelämän rakentamiseen että 
vastuun kantamiseen paikallistoimin-
nassa. Teeman ”Ihmiseksi tuleminen” alla 
tutkailtiin kristillistä ihmiskäsitystä, ih-
misen arvoa, Jumalan kuvana olemista, 
mieheyttä ja naiseutta sekä omaa paik-
kaa maailmassa.

Ideariihissä syvennyttiin mm. ruko-
uksen ihmeelliseen maailmaan, omien 
lahjojen löytämiseen, erilaisiin opiske-
lijoita tavoittaviin toimintamuotoihin 
sekä viestintätaitojen kehittämiseen. 
Päästiinpä eräässä riihessä myös askar-
telemaan lähetystyön hyväksi. Paikallis-
riihissä kokoonnuttiin pohtimaan, miten 
konferenssin antia voisi soveltaa oman 
paikallisyhdistyksen toimintaan.

Lähetyssihteeri Anne Gröhn rohkaisi 
etsimään omaa paikkaa lähetystyössä 
lähtijänä tai lähettäjänä. Hän muistutti 

myös, että jokainen kristitty 
on kutsuttu elämään Suo-
messakin Jeesuksen todis-
tajana.

Päätösmessussa OPKOn 
pääsihteeri Jussi Miettinen 
saarnasi elämästä kahden 
maan kansalaisina. Jeesus ke-
hotti kunnioittamaan esivaltaa 
antamalla keisarille verorahan, jos-
sa oli keisarin kuva. Meissä ihmisissä 
taas on Jumalan kuva, joten koko elä-
mämme kuuluu Jumalalle. Armon evan-
keliumi saa aikaan halun ja voiman antaa 
elämä Hänelle.

Konferenssin muina opettajina toimi-
vat OPKOn eri paikallisyhdistysten työn-
tekijät. Ohjelmaan mahtui opetusten 
lisäksi ulkoilua, saunomista, rukousta, 
lautapelejä ja tietysti hyvää ruokaa.

Teksti: Sari Nuutinen
Kuvat: Ilkka Kontturi

Ulkoseikkailun eräs suo-
situimmista rasteista oli 
Enä-Kanan lennättämi-
nen.  Rastin tehtävänä oli 
opettaa kana ”lentämään” 
jumppakuminauhan avulla 
ja ottaa kiinni viltillä. 

Kylväjän  lähetystyöntekijät Anne ja Aatu 
Gröhn opettivat lähetettynä olemisesta.  
Anne toimii myös OPKOn puolitoimisena 
lähetyssihteerinä.

Ryhmälimboaminen oli ulko-
seikkailun ensimmäinen rasti.

Iloista menoa 
ulkoseikkailussa!

”Lentämään 
opetteleva” 

Enä-kana joutuu 
rullalle.
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Mikä on ollut parasta konffassa?
Yhteys ja yhdessäolo; se, että olemme saa-
neet yhdessä kohdata Jumalaa.

Mikä jäi parhaiten mieleen ohjelmasta?
Ideariihet olivat sellaisia, joista sain tosi pal-
jon. Olin Löydä lahjasi -riihessä ja aktioriihes-
sä. Sain uusia ideoita siihen, miten tehdä ak-
tioita ja miten pystyisin itse toimimaan niissä 
ja tuomaan niihin omaa osaamistani.

Millaisia ajatuksia konffan 
opetukset herättivät?
Olen saanut vastauksia kysymyksiin, joita 
minulla oli mielessä, ja uusia näkökulmia. 
Esimerkiksi käsitykseni siitä selkeni, miten 
ihminen on Jumalan kuva ja miten mies ja 
nainen kuvastavat Jumalaa. 

Mikä on ollut parasta konffassa?
Tuomo: Ohjelma on ollut hyvä, ja kristittyjen 
yhteys. Vaikkei tunne läheskään kaikkia, on 
yhteys.
Reetta: Hyvä henki.

Mikä jäi parhaiten mieleen ohjelmasta?
Tuomo: Tykkäsin sosiaalinen media -idearii-
hestä. Se olisi voinut olla pidempikin; ehdittiin 
vasta päästä alkuun. Huomasin, että netistä 
löytyy paljon laadukasta kristillistä materi-
aalia, jota ei tarvitse hävetä, kuten videoita ja 
musiikkia, joiden kautta on helpompi evanke-
lioida. Pidin myös Löydä lahjasi -kanavasta. 
Sain siitä uusia ajatuksia. Pitäisi rohkeasti ha-
kea omaa paikkaa seurakunnassa.
Reetta: Lähetystyö oli minulle vähän vieras 
aihe. Opetus tuli lähelle: lähetystä voi tehdä 
omassa lähipiirissä, ei tarvitse aina lähteä ul-
komaille. Tämä ajatus vahvistui.

Mikä on ollut parasta konffassa?
Tulimme konffaan soluporukalla, joten on 
voitu pohtia asioita yhdessä solun kanssa. Se 
tiivistää yhteyttä.

Mikä jäi parhaiten mieleen ohjelmasta?
Tykkäsin käsityöriihestä. Olisi ollut kiva 
päästä muihinkin ideariihiin, ne vaikuttivat 
mielenkiintoisilta. Raamattukeskustelut oli-
vat hyviä.

Haastattelut ja kuvat: Sari Nuutinen

TuOMO JA REETTA TuRPEinEn, HElSinKi Jenna-Maria Heinonen, LaHti SuVi SAHAKARi, HElSinKi

Ryhmälimboaminen oli ulko-
seikkailun ensimmäinen rasti.

Konffan osallistujia ryhmäkuvassa 
kylätalon edessä.

”Jumala käyttää vain puutteellisia ihmisiä. Muunlai-
sia ei ole”, totesi OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen.Välillä Enä-Kana lensi päin kiinniottajaa.

Hei opiskelija!
Kaipaatko uskovien yhteyttä ja makeaa 
menoa omalla paikkakunnallasi? Tutkipa, 
toimiiko OPKO omalla paikkakunnallasi!
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www.opko.fi/opiskelijat



Kolumni

Juha Ylinen
Koululaistiimilinjan tutor-opiskelija
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Olen saanut oppia tuntemaan Ju-
malan henkilökohtaisella tasolla 
rippikouluikäisestä alkaen. Siitä 

lähtien myös Jumalan johdatus on tullut 
tutuksi, niin arkipäivän pienissä asioissa 
kuin elämän isoissa valinnoissa. 

Hain lukion abikeväänä opiskele-
maan Turun yliopistoon psykologiaa, 
mutta en päässyt sinne. Sain töitä, mikä 
johti minut reiluksi kolmeksi kuukaudeksi 
siivoamaan Säkkiväline Oy:lle laivoja sekä 
toimistoja. Se oli rankkaa hommaa, mutta 
kasvatti minua ihmisenä. Tämän jälkeen 
menin kuudeksi kuukaudeksi armeijaan.

Vuoden 2002 keväällä tuli yhteis-
haun aika. Muistan elävästi selailleeni 
opiskelupaikkaopasta armeijan metsä-
leirin aikana. Sieltä silmieni eteen pom-
pahti lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, joka 
liittyi sosionomi (AMK) -tutkintoon. Se 
tuntui iskevän kiinnostavalta vaihtoeh-
dolta. Uskon, että Jumala sai siinä het-
kessä minut ymmärtämään, että tähän 
paikkaan kannattaa hakea.

Kysyin luutnantilta lupaa pääsyko-
etta varten ja hän ei meinannut suostua 
siihen, koska ajankohta, johon hain lo-
maa, osui päällekkäin armeijajakson lop-
putaistelun kanssa. Tiesin oikeuteni enkä 
antanut periksi, vaan loma myönnettiin 
minulle.

Pääsykoe oli kesäkuun alkupuolella 
Kaarinassa. Siihen kuului mm. ryhmä-
haastattelu, luovuustehtäviä ja psykolo-
ginen testi. Minulla oli sellainen olo, että 
selviäisin ihan hyvin. Tosin jälkeenpäin 
ajatellen olin ollut viimeiset viisi kuu-
kautta sosiaalisesti kovassa ympäristös-
sä, jossa empatia ja tunnetaidot eivät 

olleet ykkösprioriteetteja. Se hei-
jastui väistämättä psykologisiin 

kokeisiin. Sain kuulla heinä-
kuussa, että en päässyt opis-
kelemaan. Pettymys oli suuri. 

Olin varasijalla 26 tai 27.
Elokuussa tapasin vanhan siivous-

kaverini Jannen. Kerroin hänelle, että 
joudun palaamaan takaisin siivoushom-
miin. Juuri sen jälkeen kännykkäni soi. 
Turun sosiaalialan oppilaitoksesta soi-
tettiin. Olin saanut varapaikan. Tunnel-
ma muuttui synkkyydestä iloon. Jumala 
päätti järjestää minulle ihmeellisellä ta-
valla opiskelupaikan. Inhimillisesti en lä-
päissyt pääsykoetta, mutta Jumala näki 
parhaaksi, että pääsen sisään huolimatta 
varasijastani. 

Kun katson elämääni siitä eteenpäin 
ja niitä hedelmiä, joita Jumala on saanut 
synnyttää, voin sanoa, että Jumalan joh-
datus vei minut polulle, josta valmistuin 
sosionomi (AMK) -tutkintoon lastentar-
hanopettajan pätevyydellä. Vuodesta 
2006 alkaen olen pääsääntöisesti tehnyt 
töitä päiväkodeissa. Olen kokenut sen 
suureksi siunaukseksi ja mahdollisuu-
deksi. Viime aikoina olen tajunnut tär-
keän paikkani isähahmona sekä miehen 
mallina lapsille.

Haluankin elämäni esimerkillä roh-
kaista erityisesti nuoria aikuisia, jotka 
miettivät opiskelu- ja työasioita, luot-
tamaan Jumalaan. Hän pitää omistaan 
huolen. Kun pyydämme häneltä asioita, 
hän vastaa meille hyvän Isän tavoin.

Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja 
etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyy-
tää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte 
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää 
on, niille, jotka sitä häneltä anovat! (Matt.7:7-11)



Kansainvälistä

Y ksi OPKOn kansainvälisistä 
kumppaneista on Burkina Fa-
son UGBB-opiskelijaliike. Liik-

keeseen kuuluu noin 30 opiskelijaryh-
mää, joiden koko vaihtelee kymmenestä 
yli sataan opiskelijaan, sekä yli 300 kou-
lulaisryhmää. Jäseniä liikkeellä on yh-
teensä 1500. Opiskelijat ovat sitoutunei-
ta ja innokkaita kertomaan evankeliumia 
ystävilleen. 

UGBB:n uudeksi pääsihteeriksi valit-

tiin kesällä Dieudonné Tindano. Hän lä-
hetti hiljattain terveisiä OPKOlle kertoen 
liikkeen ajankohtaisia kuulumisia. 

UGBB järjesti elokuussa viikon mittai-
sen kansallisen raamattupiirikoulutta-
jien koulutuksen, johon osallistui noin 
30 opiskelijaa ja senioria. Koulutuksessa 
käsiteltiin mm. erilaisia Raamatun tut-
kimisen tapoja sekä uuden teknologian 
käyttömahdollisuuksia Raamatun opis-
kelussa. Ensi kesänä UGBB isännöi Län-

si-Afrikan laajuista lähetyskonferenssia, 
jonka tavoitteena on syventää opiskeli-
joiden lähetysnäkyä. Konferenssiin odo-
tetaan 500 osallistujaa.

Tindano pyytää suomalaisilta esiru-
kousta kuluvan lukuvuoden toiminnan 
sekä työstä vastaavan vapaaehtoistiimin 
puolesta. UGBB:llä olisi myös tarvetta 
pääsihteerin lisäksi muille kokoaikaisille 
työntekijöille.

Arkin toimitus

OPKOn ystävyyskohteita ovat 
Jordanian, Burkina Fason ja 
Intian IFESin sisarjärjestöt.

COLOMBIA 

SLOVAKIA
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Tuore Burkina Fason IFESin pääsihteeri 
Dieudonné Tindano perheineen. 

Opiskelemassa raamattutyöskentelyä 
Togossa.

Edellinen pääsihteeri Elysée Badolo (vas) 
antaa vallan eteenpäin uudelle pääsihteerille, 
Tindanolle. 
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Koululaistyö

m issionaalinen koululaistiimi-
linja. Nimi itsessään kuulostaa 
varsinaiselta sanahirviöltä. 

Sijaintina Perheniemen evankelinen 
opisto, vanha kartano keskellä maaseu-
tumaisemaa. Mikä ihme sai minut – tai 
6 muuta nuorta – hakemaan kyseiseen 
kouluun?

En oikeastaan osaa itsekään sanoa. 
Itselläni oli vielä kesän puolessa välissä 
hyvin erilaiset suunnitelmat. Olin aja-
tellut aloittaa syksyllä amk-opinnot ja 
lisäksi osallistua seurakunnan nuoriso-
työhön, ehkä käydä iltatöissä. Samalla 
kuitenkin sisimmässäni kaipasin enem-
män Jumalaa, enkä ollut lainkaan varma 
itsestäni enkä suunnastani. Onko tämä 
todella Jumalan tahto minun kohdallani; 
mikä on minun tehtäväni; olenko edes 
kyllin kypsä tekemään isoja päätöksiä? 
Pitkän pohdinnan, itkunsekaisen kriisin 
ja monen muun eriskummallisen mut-
kan jälkeen päädyin lähettämään hake-
muksen koululaistiimilinjalle – ja vain 2 
päivää ennen linjan alkua vahvistin otta-
vani paikan vastaan.

Koulun ensimmäisillä viikoilla mi-
nua vaivasivat monet ahdistavat aja-
tukset: en kuulu tänne, en ole oikeassa 
paikassa, minun pitäisi olla tekemässä 
jotain aktiivista Jumalan valtakunnan 
hyväksi, ei vain istua täällä sessioissa. 
Sain kuitenkin paljon rohkaisua ja tukea 
alusta asti, ja se ehkä sai minut antamaan 
Jumalalle mahdollisuuden tehdä elämäs-
säni, mitä Hän haluaa. Ja voi, kuinka pal-
jon Hän onkaan jo tehnyt! Tässä pieni 
katsaus siihen.

Koululaistiimilinja on ollut jumala-
suhteelle hyvin hoitavaa aikaa. Olemme 
oppineet paljon ja käyneet läpi lukuisia 
eri teemoja. Omalla kohdallani merkittä-
väksi teemaksi on noussut kokemus Ju-

malan syvästä, aidosta rakkaudesta. Ai-
emmin olen ehkä ajatellut, että on joku 
tietynlainen malli ”hyvästä kristitystä”, 
johon minun pitää pyrkiä, että Jumala 
hyväksyisi minut paremmin. Ajattelin 
usein, että olen huono ja kelvoton pal-
velija, aina epäonnistuva ja kurituksen 
tarpeessa. Nyt kuitenkin olen alkanut 
ymmärtää, että Jumala oikeasti ja aidosti 
rakastaa minua ja hyväksyy minut, yksin 
Jeesuksen ansiosta. En voi tehdä mitään, 
että Jumala rakastaisi minua enemmän. 
Saan milloin tahansa tulla Hänen eteen-
sä, ja Hänellä aina on hyvä tahto minua 
kohtaan. 

Tämän kokeminen on puhutellut 
erittäin paljon. Se on alkanut muuttaa 

ajatusmaailmaani ja suhdettani Juma-
laan, itseeni ja toisiin ihmisiin, sekä al-
kanut vaikuttaa hyviä tekoja ja asioita. 
Eikä mikään ole ollut omaa ansiotani, 
vaan se on saanut kummuta yksin Ju-
malan rakkaudesta! Kuten 1. Joh. 4:17 
sanoo: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että 
me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan 
siinä, että hän on rakastanut meitä ja 
lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi.” Tämän ymmärtäminen on 
vain kasvattanut hengellistä kaipuutani, 
ja haluaisin vain entistä enemmän oppia 
tuntemaan Jumalaa ja Hänen ihanaa hy-
vyyttään. Tuntuu, kuin olisin saanut siitä 
vasta pienen ripauksen – eli olen vasta 
matkani alussa.

Jumalan rakkauden vaikutusta on 
luultavasti ollut myös se, että meillä on 
opiskelijoiden kesken aivan valtavan 
hyvä ja lämmin ilmapiiri. Ensimmäistä 
kertaa elämässäni olen saanut kokea, että 
voin olla porukassa oma itseni, ilman mi-
tään roolia, ja silti olla täysin hyväksytty! 
Tiimissä jaetaan ilot ja surut, nauretaan 
yhdessä, ylistetään ja rukoillaan toisten 
puolesta, rohkaistaan kokeilemaan uu-

Raamattutyöskentelyä muiden Perheniemen opiston opiskelijoi-
den kanssa (Koululaistiimi oikealla). Kuva: Tapio Luoma-aho.

Omalla kohdallani 
merkittäväksi tee-
maksi on noussut 
kokemus Jumalan 
syvästä, aidosta 

rakkaudesta. 
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sia juttuja ja käyttämään omia lahjojaan. 
Se jos mikä on itsetuntoa vahvistavaa ja 
innostavaa! Myös yksinololle sekä ren-
nommalle oleilulle, kuten lautapeleille 
ja juoksulenkeille, on jäänyt tilaa. Eikä 
Sääskjärven hyinen vesikään tuntunut 
yhtä kylmältä, kun sinne rynnistettiin 
yhdessä isommalla porukalla. 

Koululaistiimilinja ei muutenkaan 
ole ollut pelkkää luentotyyppistä opis-
kelua tai pänttäämistä. Monia opittu-
ja asioita olemme päässeet pistämään 
käytäntöön erilaisilla leireillä, aktioissa, 
nuortenilloissa ja muissa konkreettisis-
sa tilanteissa. Olemme kokeneet monia 
uusia asioita myös rukouksessa ja ylis-
tyksessä ja saaneet nähdä, miten Jumala 
voi oikeasti toimia kauttamme ja vaikut-
taa eri tilanteissa, rajoitteistamme huo-
limatta. Myös virheiden ja ”yrityksen ja 
erehdyksen” kautta olemme saaneet kas-
vaa ja oppia.

 Toki tiimin aikana on käyty läpi 
myös haastavia ja vaikeita asioita. Juma-

Järj. opKo & SEKl

la on paljastanut elämästä monia kipei-
täkin kohtia, sielunhaavoja, jotka ovat 
hiertäneet ja estäneet tulemasta täysin 
eheäksi Jumalan lapseksi. Niiden asi-
oiden kohtaaminen tuntuu ikävältä ja 
tuskalliseltakin. Täällä on kuitenkin on-
neksi sopivan turvallinen ilmapiiri nii-
den läpikäymiseen. Syville prosesseille 
voi ottaa riittävästi aikaa, niitä pystyy 
käymään läpi yhdessä Jumalan kanssa 
sekä jutella tarvittaessa mentorin, sie-
lunhoitajan tai tiimiläisten kanssa. 

En malta odottaa, mihin tämä tie 
vie seuraavaksi. Tiedän vain, että haluan 
mennä sinne, minne Jumala minua ohjaa 
ja luottaa siihen, että Hänen tahtonsa 
on hyvä ja reilusti omia suunnitelmia-
ni parempi. Ehkä seuraavaksi on sinun 
vuorosi? Suosittelen rohkeasti astumaan 
mukaan uuteen seikkailuun Jumalan 
kanssa!

Teksti: Minna Nousiainen,
Koululaistiimilinjan opiskelija

Kuvat: Sari Nuutinen

Koululaistiimi ja opettamassa käynyt OPKOn 
liittohallituksen jäsen Saara Kinnunen (oik. ylh.). 

Koululaistiimi tunnilla. 



Opko-kasvo

Kuka ja mistä olet?
Olen Markus Kari, 19-vuotias opiskeli-
ja. Asun virallisesti Helsingissä vanhem-
pieni ja Elisa-siskon kanssa mutta käy-
tännössä suurimman osan ajasta asun 
Iitissä, Perheniemen opistolla.

Mitä opiskelet tällä  
hetkellä ja miksi?
Tällä hetkellä olen mukana OPKOn Mis-
sionaalisessa Koululaistiimissä, koska 
Jumala johdatti minut tänne. Armeija-
vuoden myötä jouduin joka tapauksessa 
pitämään välivuo-
den, ja siksi tämä 
tuntui parhaalta 
vaihtoehdolta. Nyt 
tiimiin mukaan läh-
tö ei kaduta: täällä 
on hyvä olla, suo-
sittelen!

Miten päädyit mukaan  
opKon toimintaan?
Syyttäkää vanhempiani! 8-vuotiaana he 
veivät minua OPKOn ja SROn yhdessä jär-
jestämiin varhaisnuorten toiminnallisiin 
raamattupäiviin Arkadiankadulla. Olin 
ja olen edelleen erittäin kiitollinen siitä, 
että he veivät minua sinne ja sen jälkeen 
kaikkiin muihinkin OPKOn tapahtumiin. 
Selvennyksenä, että isäni on myös pitkän 
linjan opkolaisia.

Mihin toimintaan olet osallistunut?
Niiden raamattupäivien jälkeen olen 
osallistunut varhaisnuorten Ruttis-lei-
reille ensin leriläisenä noin 15 kertaa, 
isosena noin 10 ja apuvetäjänä neljä 
kertaa; Ruttis Action -päivillä isosena 
noin 10 kertaa, kävin OPKOn ja Kalvolan 
yhteisen rippikoululeirin ja olin kerran 

sellaisella isosena, nuortenilloissa kävin 
Helsingissä parin vuoden ajan, olen käy-
nyt raamiksissa neljä vuotta, nuortenlei-
rejä on takana useampi ja viime syksynä 
olin mukana opiskelijakonferenssissa. 
Tämän kaiken jälkeen Koululaistiimi lie-
nee looginen jatkopaikka!

Mitä opKon toiminta on  
merkinnyt ja antanut sinulle?
Elämäntapaa: hauskoja tapahtumia ja 
hetkiä, joita odottaa kuin kuuta nouse-
vaa, ystäviä ja uusia sisaruksia, paikan 

olla oma itsensä ja tutustua 
itseensä paremmin, vastuun-
kantamisen harjoittelua, Jee-
sukseen tutustumista ja tunte-
misen opettelua, Raamatun 
ja rukouksen syvempää 
ymmärtämistä, Jumalan 
valtakunnan toiminta-

periaatteisiin tutustumista, koko 
oman tunneskaalan läpikäymis-
tä syvimmästä surusta suurim-
paan iloon ja paljon muuta. 
Kuitenkin OPKOn toiminnassa 
eniten minulle on merkinnyt 
se, että olen siellä oppinut 
tuntemaan elävän Jumalan 
ja Jeesuksen sovitustyön 
ristillä.

Mitä harrastat?
Harrastan kitaraa, laula-
mista ja kaikkea mahdollista 
muuta musisointia sekä jalka-
pallon tuomarointia ja lenk-
keilyä. Lisäksi hyvää kirjaa on 
mukava lukea.

Mikä sinusta tulee isona?
Jumalan mielen mukainen 

mies! Mitä se sitten käytännössä tar-
koittaa? Sitä olen selvittämässä tämän 
vuoden aikana. Jos Jumala suo, niin dip-
lomi-insinööri kuuden ja puolen vuoden 
päästä.

Haastattelu ja kuva: 
Sari Nuutinen
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Tämän kaiken jälkeen 
Koululaistiimi lienee 

looginen jatkopaikka!



Talous

19

Yhdysvalloissa sanotaan, että jos 
haluaa tulla toimeen, kannattaa 
perustaa yritys, ja jos haluaa rikas-

tua, kannattaa perustaa uskonto. Rahas-
ta puhutaan kaikkialla myös kristillisten 
toimijoiden parissa melkoisesti. Lähin-
nä toisen sanonnan sanoin: siitä puhe 
mistä puute. Suurin osa pyörii Pyhällä 
Hengellä avarasydämisten ihmisten va-
rassa. OPKOkaan ei ole koskaan päässyt 
keräämään puskurirahastoja, vaan kaikki 
on käytetty kylvämiseen, istuttamiseen 
ja kastelemiseen. Taantuman iskettyä 
olemme erityisesti joutuneet sinnittele-
mään. Kuten oheisesta kaaviostakin voi 
lukea, taloustilanteemme on tukala. Toi-
vomme todella esirukoustanne OPKOn 
tilanteeseen!
 
Tällaisina aikoina raha sen puutteen 
johdosta valtaa tilaa ajatuksissa ja teois-
sa enemmän kuin kukaan toivoisi. Siksi 
on lohduttavaa, että rahasta puhutaan 
paljon kaikkialla Raamatussa. Jumalam-
me ei väheksy maallisiakaan huoliamme. 
Emme puhu rahasta kateellisena vero-
tietojen äärellä, vaan kiittäen Jumalan 
huolenpidosta, etsien Hänen viisauttaan 
ja pyytäen Hänen apuaan. Sanotaan, 
että lompakko tulee viimeisenä uskoon. 
Siinäkään askeleessa ei ole mitään pelät-
tävää, vain löydettävää.
 
”Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa ve-
den ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, 
ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa 

maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnit-
sette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole 
leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan 
siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa 
minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte 
nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa mi-
nua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin 
te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton 
teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani 
uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daa-
vidille.” (Jes. 55:1-3)
 
Kiitos kaikesta tuestanne!
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Kuva: Sxc / Robert Proksa
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Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 2020/2012/4178 
ajalle 1.2.2013-31.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta 
voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt 
varat käytetään välittömästi kaikille avoimien opiskelija- ja 
nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien 
järjestämiseen sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen varain-
hankinnan tili on FI26 8318 6710 0053 04.

Tiina Oinonen
Talous- ja hallintopäällikkö 

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys ry:n toimin-
nan mahdollistavat yksityis-
henkilöiden lahjoitukset.
Tuen kohdistamiseen voi käyt-
tää oheisia viitenumeroita.
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Rahankeräysluvan 2020/2012/4178 
tiedot voit lukea osoitteesta: 
www.opko.fi/tukijaksi.

Sinä voit vaikuttaa

Soita • 0600 13411 (puhelun 
hinta 20,45 e + pvm).

Voit antaa myös tukesi 
soittamalla:

Soita • 0600 14606 (puhelun 
hinta 10,26 e + pvm).

50-VUoTiSJUhlaVUodEn pääJUhla 
laUanTaina 5.4. Klo 16 aSToria-SaliSSa 
Helsinki, Iso Roobertinkatu 14.

SU 6.4. Klo 10 JUhlaJUMalanpalVElUS 
Vanha kirkko, Lönnrotinkatu 6, Helsinki.

Liturgia: Seppo S. Kosonen
Saarna: Jussi Miettinen. 

Tarvitsisimme erityisesti tukeasi loppu-
vuodelle. Jos tuet jo OPKOa, olisiko
sinulla mahdollisuus antaa ylimääräinen 
lahja? Lahjan voit osoittaa tilille
viitenumerolla 5050. Kiitos!

Keräystili: FI26 8318 6710 0053 04
Viite: 5050

lue lisää
Lue lisätiedot juhlavuodesta ja paikallis-
yhdistysten juhlista: 

www.opko.fi/juhlavuosi

Ma 6.1. Klo 10 JUhlaVUodEn aVaUS
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, Espoo.

Liturgia: Jouni Turtiainen, saarna: Jussi Miettinen. 
Messussa avustaa seurakunnan työntekijöitä, opiske-
lijoita ja OPKOn työn ystäviä. Messun jälkeen lounas, 
klo 13 juhlaohjelmaa, musiikkia ja 14.45 kakkukahvit. 
Messu ja juhla ovat kaksikielisiä.

Mukana juhlassa on lauluja Simon Kyreneläinen 
-musikaalista Lasse Heikkilän johtamana. Esitys kuljet-
taa kuulijansa, tämän ajan totuudenetsijät, kokeneiden 
ja eläytymiskykyisten laulajien johdolla kahden tuhan-
nen vuoden taakse, maailmanhistorian muuttaneisiin 
käänteisiin. Tämäkö on totuus vai suurta hulluutta?

Ilmoittautumiset lounaalle ja kakkukahveille 22.12. 
mennessä (opiskelijat ja koululaiset 9€, muut 14€), p. 
(09) 612 9940 (ma-pe klo 9-15) tai opko@opko.fi.

Takana 50 vuotta nuorten ja uskon puolesta. Luvassa on 
historian siipien havinaa ja yhteyttä yli sukupolvien. Olet 
sitten entinen opiskelija, työntekijä tai OPKOn ystävä, ter-
vetuloa juhlimaan!

Pukeuduthan juhlavasti. Pitkämatkalaiset, tulkaa hyvis-
sä ajoin paikalle. Juhla on kaksikielinen.

OPKOn valtakunnallinen liittokokous Astoria-salissa 
klo 10.15–14. Kokous on avoin jäsenille. 


