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Helsinkiläisen punkrockyh-
tye Laman kuuluisin kap-

pale on Totuus löytyy kaura-
puurosta. Se kuvaa nasevas   
sukupolvemme skep  stä suh-
tautumista totuuteen. Moni-
en mielestä totuudesta puhu-
minen ei ole tärkeää. Usein se 
koetaan jopa taantumuksellise-

na. Totuuden voi löytää vaikka kalapuikoista.
Nykyään pidetään edistyksellisenä puhe  a 

epävarmuudesta, etsimisestä ja suvaitsevaisuu-
desta. ”Edistyksellinen” toteaa, e  ä kun ihmi-
sen aja  elu aikuistuu, hän ymmärtää muu  aa 
mustavalkoisen käsityksensä totuudesta.

Tämä kehitys kuvastaa hyvin sitä, mitä mo-
net suomalaiset aja  elevat Raamatusta. Yhä 
harvempi pitää Suurta Kirjaa Jumalan antama-
na ehdo  omana totuutena pelastuksesta ja hy-
västä elämästä. Edessä voivat olla sellaisetkin 
ajat, e  ei Raamatun kaikkea sisältöä saa enää 
julkises   ope  aa. Kris  nusko säilyy kabine   -
kelpoisena vain, jos se suostuu mukautumaan 
ajan henkeen.  Tätä hintaa emme halua hyvästä 
maineesta maksaa. 

Koska olet viimeksi kuullut saarnan Jumalan 
kulu  avasta vihasta syn  ä kohtaan tai iankaik-
kisesta kadotuksesta? Siellä missä yhteiskunnan 
lainsäädäntö tai kirkon päätökset ovat ris  rii-
dassa Raamatun opetuksen kanssa, syntyy va-
kaumuksensa takia vaino  uja kris   yjä.

Usko ankkuroituu historiassa todenne  aviin 
tapahtumiin, joista Kristuksen kuolema ja ylös-
nousemus ovat kaiken keskus. Jeesus edus   
täydellises   sitä, miltä totuuden tulisi näy  ää. 
Hän jopa sanoi olevansa totuus. Se mitä Juma-
la sanoo, on absoluu   ses   to  a, koska Hän 

itse on kaiken totuuden ruumiillistuma. Koska 
Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkises   
ei totuuskaan muutu ajan saatossa. Kris  tyn ei 
siksi tarvitse olla epävarma siitä, mikä on to  a. 
Jumala on sen meille ilmoi  anut Raamatussa. 
Totuudesta kiinni pitäminen ei rajoita vaan te-
kee vapaaksi, sanoo Jeesus. Totuuden vääristy-
minen puolestaan särkee sydämiä, koteja ja ko-
konaisia yhteiskun  a. 

Opiskelija- ja Koululaislähetyksen vuositee-
ma 2012 on Totuus ja tehtävä, tu  ua seura-
peliä mukaillen. Jumalan sanaan ankkuroituva 
usko tarjoaa toiminnallemme ee   sen perus-
tan. Tästä käsin 
toteutamme pe-
rustehtäväämme: 
Kristuksen tun-
netuksi tekemis-
tä etenkin tavoit-
tavan ja kutsuvan 
toiminnan kau  a. 
Haluamme, että 
arvomme näkyvät etenkin posi  ivisena ja elä-
mänmyönteisenä toimintana. Alkaneena vuo-
tena teemme laadukasta perustoimintaa jär-
jestämällä opiskelija- ja nuorteniltoja. Uusina 
avauksina mm. käynnistämme ensimmäiset 
Veritas Forumit yliopistoilla, lähetämme nuo-
ria ak  oon Jordaniaan ja rippikoululeirille Sveit-
siin sekä järjestämme uudenlaisen opiskelija- ja 
nuorisokonferenssin elokuun lopulla teemalla 
Valloi  ava yhteisö.

Totuudesta puhuminen ei ole trendikästä. Se 
on vastakul  uuria. Kiitos, e  ä olet matkassa 
mukana. Kristus kanssasi vuonna 2012!

Jussi Miettinen

OPKOn pääsihteeri
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Totuus löytyy 
kalapuikoista

PÄÄKIRJOITUS

Usko ankkuroi-
tuu historialli-
siin tapahtumiin, 
joista Kristuksen 
kuolema ja ylös-
nousemus ovat 
kaiken keskus.
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vaa tulkitaan siten, e  ä vain 
se, mikä voidaan todistaa ja ko-
keellises   toistaa, on to  a. Us-
konnot ja puhe Jumalasta ovat 
sulje  avissa pois arjesta; ne ei-
vät kuulu  eteelliseen maail-
mankuvaan. Kuten Immanuel 
Kant  ivis   valistusaja  elun: 
ihmisen täytyy kasvaa ”täysi-
ikäiseksi”, selvi  ää asiat omalla 
järjellään, Ahvio kuvailee ajat-
telutavan piirteitä.

Ahvio näkee huolestu  ava-
na naturalismin pelkistetyn 
todellisuuskäsityksen, joka ei 
ota huomioon todellisuuden 
ainee  omia, henkisiä ulo  u-
vuuksia.

- Jos ajatellaan e  ä ihminen 

on eläimeen verra  ava ja pelk-
kää materiaa, myös e  ikasta 
tulee naturalis  sta: on vain in-
himillisiä vie  ejä ja vaistoja, ja 
e  ikan perustaksi tulevat kär-
simyksen väl  äminen ja hyvän 
olon maksimoin  . Tällä voi olla 
vakavia seurauksia, kun puhu-
taan vaikka abor  sta, eutanasi-
asta ja ihmisarvosta.

Sekulaarihumanismiin lii  yy 
yleensä myös evolu  onis  nen 
käsitys maailmasta ja ihmises-
tä: ajatellaan, e  ä kaiken ole-
massaolo seli  yy evoluu  on 
kau  a.

- Evoluu  osta voidaan puhua 
myös puhtaasti biologisena 
teoriana, mu  a kun siitä teh-

toisen osapuolen totuuskäsi-
tyksestä. Mitkä ovat lähtökoh-
tamme, ja löytyykö niille kun-
non perustelut?

Onko totuus 
aineessa?
Teologian tohtori, dosen    Juha 
Ahvio näkee eräänä yhteiskun-
tamme johtavana ajatussuun-
tana sekulaarin humanismin. 
Tähän sisältyy naturalis  nen 
totuuskäsitys, jonka mukaan 
ais  havainnot ja  ede ovat luo-
te  avin keino saada  etoa to-
tuudesta. Pohjimmiltaan kaikki 
on aine  a; sielua tai henkeä ei 
ole.

- Tieteellistä maailmanku-

Totuus. Harva sana herät-
tää yhtä paljon kiistoja ja 

kuumia tunteita. Erilaisia maa-
ilmankatsomuksia edustavil-
la ihmisillä saa  aa olla täysin 
vastakkaiset näkemykset siitä, 
mitä totuus on ja kuinka siitä 
voidaan saada  etoa. Kris  n-
uskon käsitys totuudesta näyt-
täytyy monille vanhanaikaisena 
ja rajoi  avana.

Kuitenkin Raamatun mu-
kaan kris  tyn tehtävä on mo-
nien ”totuuksien” keskellä pi-
tää esillä Jumalan ilmoi  amaa 
totuu  a. Jo  a tämä onnistuisi, 
keskustelussa tarvitaan kunni-
oi  avan asenteen lisäksi perus-
ymmärrystä sekä omasta e  ä 

vaa tulkitaantoisen osapuolen totuuskäsiotuus Harva sana herät

Yksi vai monta Yksi vai monta 
totuutta?totuutta?
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dään kokonaisvaltainen maa-
ilmankatsomus, se ei pysty oi-
keas   seli  ämään kaikkea mitä 
yri  ää, Ahvio toteaa ja hei  ää 
esimerkin: 

- Olisiko maailma voinut itses-
tään muotoutua sellaiseksi kuin 
se on? Onko biologisissa orga-
nismeissa havai  ava järjestys 
voinut syntyä sa  umalta? Moni 
hahmottaa, että harvemmin 
sa  umasta ja suuntautuma  o-
masta prosessista tulee mitään 
mielekästä ja järkevää, jollai-
nen tämä olevaisuus kuitenkin 
näy  ää olevan. 

Liekö totuu  a 
ollenkaan?
Toinen aikamme yleisimpiä 
aja  elutapoja on rela  vismi, 
jonka mukaan totuus on suh-
teellista ja subjek  ivista. Toisin 
sanoen jokainen voi itse päät-
tää, mikä on to  a. Tämä kuu-
lostaa mukavan sovi  elevalta 
ratkaisulta eri totuuskäsitysten 
välisiin kiistoihin. Juha Ahvio 
näkee kuitenkin myös tässä lä-
hestymistavassa ongelmia.

- Jos joku esi  ää väi  een ”to-
tuus on subjek  ivista”, onko 
tämä lause minulle to  a, jos se 
on minulle sisällöltään jotain 
muuta? Väite edelly  ää yleis-
maailmallisuu  a, joka on ris  -
riidassa itse väi  een kanssa. 

- Täydellisen relativismin 
(kaikki on suhteellista) tai skep-
 sismin (mistään ei voi  etää 

mitään varmaa) ongelma on se, 
e  ä ne eivät voi lausua omaa 
ohjelmaansa julki väi  ämä  ä, 
e  ä ainakin sillä väi  eellä on 

jonkinlainen yleismaailmallinen 
sitovuus.

Ahvio arvioi, e  ä monille to-
tuuden suhteellistaminen ja 
kaiken epäily ovat helppoja pi-
karatkaisuja, joiden omaksumi-
nen ei vaadi paljon.

- Kuulostaa hienolta sanoa: 
”olen keskustelun yläpuolella, 
en ota kantaa”. Usein tämä kui-
tenkin kumpuaa siitä, e  ei ole 
jakse  u mie   ä asioita, ja on 
välinpitämä  ömyyden ja hen-
kisen vel  ouden osoitusta. 

- Viime vuosikymmeninä täl-
laisia ratkaisuja on myös mark-
kinoitu ohjelmallises  . Viimeis-
tään 80-luvulla marxilainen 
aatemaailma oli osoi  autunut 
hedelmä  ömäksi ratkaisuksi, 
ja monet en  set marxis  t heit-
täytyivät skep  sismin valtaan: 
mikään muukaan selitys ei saa-
nut olla pätevä. Selite   in, e  ä 
mikään ”suuri kertomus” ei voi 
tavoi  aa todellisuu  a, vaan to-
tuus on puhtaas   valtapoli  ik-
kaa. Kuitenkin myös nämä kir-
joitukset pyrkivät väli  ämään 
jonkinlaista yleismaailmallista 
totuu  a.

Entä jos rakennan 
totuuden itse?
Monen suomalaisen arjes-
sa elää naturalismille täysin 
vastakkaisia käsityksiä. Horo-
skooppien, meditaa  on ja ok-
kul  smin suosio kertoo uushen-
gellisyydestä, joka ammentaa 
aineksia niin itämaisista uskon-
noista kuin kris  llispohjaisesta 
mys  ikasta. Siinä missä natura-
lis  lle todellista on vain aineel-

linen ja näkyvä, tämä ns. New 
Age -suuntaus etsii totuu  a nä-
kymä  ömästä maailmasta. 

- New Age -aja  elu nousee 
panteistisesta ajattelutavas-
ta: kaikki on jumalallista, myös 
ihminen itse on jumalallinen. 
Kris  nuskon näkökulmasta tä-
hän  ivistyy koko syn  inlan-
keemuksen idea. Jos ihminen 
itse korotetaan korkeimmaksi 
auktoritee  ksi, tulevat vastaan 
samat ongelmat kuin  eteisus-
kossa ja ra  onalismissa.

Juha Ahvio näkee modernis-
sa ihmisessä kaksi puolta: va-
listuksen ajalta periytyvä järjen 
korostus  ivistyy  eteisuskoon, 

kun taas roman  ikan ajan yksi-
löllisyy  ä ja tunne  a korosta-
va subjek  vismi näkyy uushen-
gellisyytenä. 

- Molempia yhdistää se, e  ä 
ihminen subjek  na on kaiken A 
ja O. Olipa normina järki tai tun-
ne, se on subjek  n järki ja tun-
ne. Molemmat ovat yksimielisiä 
siitä, e  ei ihmisen ulkopuolelta 
saa tulla mitään käskyjä.

Palataanpa uushengellisyy-
teen, joka ei ole yhtenäinen us-
komusjärjestelmä. Pikemmin-
kin se esi  ää, e  emme tarvitse 
ero  avia oppeja ja määritelmiä 
totuudesta, jotka synny  ävät 
vain riitoja. Kun rakastamme 
toisiamme, riidat ratkeavat. Jo-
kainen voi itse löytää itsestään 
rakkauden ja sen myötä totuu-
den. Eikö tämä kuulostaisi hy-
vältä?

- Tämä ajatus kärsii samois-
ta ongelmista kuin rela  vismi. 
Lisäksi siinä on sisäinen ris  rii-
ta: tämäkin teoria pitää tuoda 

Jos joku väittää, 
että totuus on 
subjektiivista, 
onko tämä lause 
minulle totta?

© Darrenw | Dreams  me.com
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- Kaikki uskovat johonkin. 
Tieto on perimmiltään eräs us-
komisen muoto. Klassinen  e-
don määritelmä on, e  ä  eto 
koostuu perustelluista tosista 
uskomuksista. Väi  ämä, e  ä 
usko ja  eto ovat erillään, on 
vanhanaikainen.

- Henkilö, joka lähtee sii-
tä, e  ä hän  etää ja kris   y 
uskoo, joutuu usein myöntä-
mään, e  ä ”vielä ei ole kokeelli-
ses   osoite  u, mu  a uskotaan, 
e  ä jatkossa…” Hän voi uskoa, 
e  ä ensi viikolla asiat selviävät, 
mu  a hänen täytyy myöntää, 
e  eivät ne ole vielä selvinneet 
rii  äväs   hänen omilla kritee-
reilläänkään. 

- Kun ollaan kaikki samalla 
viivalla, voidaan ruveta tarkas-
telemaan, kenen uskomusjär-
jestelmä on mielekäs ja joh-
donmukainen itsensä kanssa. 
Tällöin voidaan osoi  aa, e  ä 
kris  llisistä uskonkohdista kä-
sin saadaan esite  yä hyvinkin 
mielekäs kokonaisuus.

Jumalan totuus 
kestää
Juha Ahvio uskoo, e  ä kris  n-
uskossa ihmisiä kauhistu  aa 
eniten ajatus Jumalan auktori-
tee  sta.

- Jos kris  llinen maailman-
katsomus on tosi, totuus tulee 
ihmisen ulkopuolelta, Jumalal-
ta, joka on korkein auktoriteet-

TEEMA

esille sanallises   ja ole  aa, e  ä 
se pystytään ymmärtämään oi-
kein. Näin osoi  autuu, e  ä to-
tuudessa on oltava myös  e-
dollinen ulo  uvuus. Pelkkään 
tunteeseen vetoava ei pysty 
esi  ämään johdonmukaista kä-
sitystä totuudesta, Ahvio ana-
lysoi.

Kris  llinen totuuskäsitys
Mitä si  en kris  nusko ope  aa 
totuudesta, ja voidaanko se ot-
taa vakavas  ? Juha Ahvio näkee 
kris  llisessä totuuskäsityksessä 
monta ulo  uvuu  a – siinä ni-

voutuvat yhteen eri totuuskäsi-
tysten näkökulmat. 

- Viime kädessä Jumala itse 
on totuus, eli totuus on per-
soona. Samalla totuus on myös 
Jumalan sanallinen ilmoitus, 
Raamatun sana – siis tosia väit-
tämiä. Samoin Jumalan käskyt 
ilmentävät totuu  a. 

Kristinusko tarjoaa Ahvion 
mielestä myös parhaat perus-
teet totuuden perinteisimmäl-
le määritelmälle, jonka mukaan 
totuus on väi  ämän vastaa-
vuu  a vallitsevan todellisuu-
den kanssa.

Kristinusko 
tarjoaa parhaat 

perusteet totuuden 
perinteisimmälle 
määritelmälle. 

- Jumala on luonut sekä to-
dellisen maailmankaikkeuden 
e  ä ais  mme ja mielemme ky-
vyt. Hän on huoleh  nut siitä, 
e  ä ihmisen ais  t ja ymmärrys 
pystyvät olemaan aidos   vuo-
rovaikutuksessa luomakunnan 
kanssa, Ahvio perustelee. 

- On fi losofi oita, jotka halu-
avat ylläpitää totuuden vas-
taavuusteoriaa mutta lähte-
vät siitä, e  ä ihmisen minuus 
on totuuden lähtökohta. Niille 
tulee ongelma, miten ihmisen 
mielen ulkopuolinen maailma 
voidaan osoi  aa todelliseksi. 
Tämä on edistänyt ääri-idealis-
 sia katsantoja, jotka pyrkivät 

ratkaisemaan asian niin, e  ä 
koko ulkomaailma on tajun-
tamme tuote  a. Nämäkin ovat 
toki ongelmallisia ajatuksia.

Jokainen uskoo 
johonkin
Sekulaarihumanis  , jonka mie-
lestä  ede on ainoa luote  ava 
keino saada  etoa totuudesta, 
saa  aa kri  soida kris   yä siitä, 
e  ä tämä tyytyy ”uskomaan” 
aidon ”  etämisen” sijasta. Ah-
vio huomau  aa, e  ä tällainen 
usko naturalis  sten selitysten 
kaikkivoipuuteen on uskoa sii-
nä missä kris  nuskokin. 
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 . Näin ollen ihminen ei ole 
itse oma totuutensa. Ihmisen 
langenneisuuteen kuuluu, et-
tei hän halua myöntää omaa 
 laansa. Silloin ihminen haluaa 

torjua mielestään kaiken, mikä 
vetäisi hänet vastuuseen kor-
keamman auktoritee  n eteen. 

Ahvio haluaa sil   kannustaa 
kris   yjä rohkeaan keskuste-
luun eri totuuskäsitysten edus-
tajien kanssa.

- Asiaa helpo  aa, jos on kiin-
nostusta lukea kirjallisuu  a ja 
tutustua eri maailmankatso-
muksiin. Nyrkkisääntö on, e  ä 
raamatullisen totuuden rohkea 
esille tuominen sellaisenaan on 
hyvä asia. Tähän kykenee kuka 
tahansa kristitty. Jos kerran 
elämme maailmassa, jossa jo-
kaisella on ”oma subjek  ivinen 
totuutensa”, on täysin oikeu-
te  ua pitää esillä myös Raama-
tun totuu  a.

- Monet ehkä ajattelevat, 
että Raamatun kertomusten 
esillä pitäminen sinänsä ilman 
muuta tukea on noloa tai vie 
alakynteen. Tällaisesta alem-
muuskompleksista tulisi pääs-
tä ir  . Ihminen on edelleen Ju-
malan luoma olento, vaikkakin 
langennut. Kun ihminen joutuu 
Jumalan totuuden kanssa te-
kemisiin, jotain tapahtuu, kun 
Pyhä Henki vaiku  aa hänessä.

Sari Nuutinen

Tero Mikkonen - Savonlinnan 
uusi opiskelijatyöntekijä 

”Asun Savonlinnassa vai-
moni Tiinan ja 4-vuo-

tiaan poikamme Aamoksen 
kanssa. Olen koulutukseltani 
lakimies. Pidän musiikista ja 
kiiree  ömistä hetkistä. Talvel-
la nau  n lumisessa metsässä 
hiihtämisestä ja kesällä venei-
lystä Pihlajavedellä. Auringon-
lasku kesäisellä Saimaalla on 
muuten sanoinkuvaamaton 
kokemus!

Olen lähtöisin Savonlinnas-
ta, Pihlajaveden rannalta, jos-
ta muu  n Helsinkiin opiskele-
maan vuonna 2003. Vuonna 
2010 muutimme perheeni 
kanssa takaisin Savonlinnaan. 

Itä-Suomeen oli mukava palata 
Helsingin vuosien jälkeen.

Koen työni etuoikeutena ja 
siunauksena. Olen kiitollinen 
Taivaan Isälle siitä, e  ä saan tu-
kea nuoria aikuisia löytämään 
paikkansa Jumalan valtakun-
nan työssä omilla lahjoillaan, 
kukin omilla paikoillaan. OPKO 
tarjoaa tähän ainutlaatuisen ja 
hienon yhteisön, jossa on  laa 
varsin erilaisille ihmisille, joita 
yhdistää yhteinen usko Kris-
tukseen ja Jumalan ilmoituk-
seen Raamatussa.”

Mikkonen toimii Savonlinnan 
opiskelijatyössä kevään ajan.
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dän ais  mme kykenevät välit-
tämään oikeaa  etoa ympäris-
töstämme. Samoin meidän on 
luote  ava muis  imme, e  ä se 
tallentaa oikein ais  en väli  ä-
mää kokemus  etoa. Edelleen 
aja  elumme on oltava päte-
vää; huomioidemme ja johto-
päätöstemme välillä on vallit-
tava perusteltu yhteys. 

Viime kädessä näiden seik-
kojen oikeellisuu  a ei voida to-
distaa  eteellises   paikkansa 
pitäviksi. Ne ovat lähtökoh  a, 
jotka oletamme oikeiksi. Me 
uskomme niin – ja niiden poh-
jalta me kaikki elämässämme 
toimimme. Hahmotamme to-
dellisuu  a, maailmaa, tapahtu-
mia, historiaa erilaisin menetel-
min: estee   ses  , kemiallises  , 
fysikaalises  , matemaa   ses  , 
loogises  , juridises   ja histori-
allises  , kuten alun esimerkeis-

sä, ja monin muin tavoin. 

Kaikella on 
alkusyy
Millä tahansa tavalla todelli-
suutta pyritäänkin tavoitta-
maan ja kuvaamaan, kaikkien 
erilaisten tapojen takana on 
yksi kysymys yli muiden: miksi 
jotakin on olemassa, sen sijaan 
e  ä mitään ei olisi olemassa? 
Mikä on kaiken alku? 

Vastauksella on ratkaiseva 
vaikutus kaikkeen muuhun. Ell-
emme voi  etää, mikä perim-
mäinen todellisuus on, emme 
voi löytää myöskään vastausta 
siihen, kuka itse olen, mistä tu-
len, minne menen, mikä on ole-
massaoloni tarkoitus.

Pohjimmiltaan siihen, mikä 
on kaiken alku, voidaan vas-
tata vain kahdella tavalla: pe-
rimmäinen todellisuus on joko 

Miksi kristinuskoMiksi kristinusko
on totta?on totta?

dän ais
tämää
töstäm
luote  
tallent
mää k
aja  el
vää; h
päätöss
tat va pe

Viim
kojen o
distaa 
pitävikkk
jotkaa a ooo
uskokoooommm
jajajajajj ltlttttttttta a a aaaa a aa m
totoooot imimimimimimimim
deddededeedededddelllllllll isissuuu
mimimmimmimimimim aaa,a,a,aa,a,aa,,, hh h hhiii
mimimimimimimmmimiiimim n:nn::n:n::nn  e  eeeeeeeeeeeeeee sssssss
fyfffffyfyyfffyfyfyfyfyfffyfyyfyyfyffyyssssisisissisiikakakakakakakakaaaaaaaaaa
loogissssssseeeee
allisess

Me kaikki kohtaamme ja 
teemme arkisessa elä-

mässä lukema  omia väi  eitä 
koskien mitä erilaisimpia asioi-
ta. Väitämme, e  ä jokin asia on 
niin tai näin – eli e  ä se on tot-
ta tai se ei ole to  a. Jollei meillä 
olisi tätä mahdollisuu  a tehdä 
eroa asioiden välillä, elämä kä-
visi hyvin pian mahdo  omaksi. 

Mu  a mitä oikeastaan tar-
koitamme sanoessamme, e  ä 
jokin asia on to  a? Harvempi 
taitaa tulla poh  neeksi, mitkä 
kaikki seikat vaiku  avat siihen, 
e  ä voimme pitää jotakin tote-
na. Ilman näitä tekijöitä totuu-
delta putoaa pohja. 

Ensiksikin meidän täytyy olla 
vakuu  uneita siitä, e  ä on ole-
massa meistä itsestämme riip-
pumaton todellisuus, jossa val-
litsee järjestys. Toiseksi meidän 
on luote  ava siihen, e  ä mei-

”Mozar  n Pieni yösoi  o on upea musiikkiteos.” 

 ”Vesi on vedyn ja hapen muodostama yhdiste.” 

      ”Maan ja auringon välinen etäisyys on 150 miljoonaa kilometriä.” 

  ”2+2=4.” 

”Auton ajaminen päihtyneenä yli sallitun rajan on liikennerikkomus.” 

      ”Yhdysvaltain asevoimien erikoisjoukot surmasivat 
      terroris  johtaja Osama bin Ladenin.” 
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persoonaton tai persoonalli-
nen. Länsimaisessa, maallistu-
neessa kul  uurissamme ääni 
on käytännössä anne  u edelli-
selle vaihtoehdolle. Todellisuu-
tena pidetään sitä, mikä on ais-
tein havai  avissa,  eteellises   
tutkittavissa ja selitettävissä 
fysiikan sisällä vaiku  avien syi-
den ja seurausten ketjun avulla. 
Tähän käsitykseen sisältyy kak-
si suurta heikkou  a. 

Maailmankaikkeus ei ole ikui-
nen. Sillä on alku. Luonnon  e-
teellinen menetelmä soveltuu 
maailmankaikkeuden tutkimi-
seen nyt, kun se on olemassa. 
Se ei kuitenkaan kykene vas-
taamaan kysymykseen, mi-
ten maailmankaikkeus voi olla 
olemassa. Tässä kaikkeudessa 
kaikella, mitä on olemassa, on 
myös syy. Onko maailmankaik-
keuden oma olemassaolo vail-
la syytä, kuten fi losofi  Quen  n 
Smith toteaa? Hänen mukaan-
sa ”kaikista järkevin uskomus 
on, e  ä me tulimme tyhjästä, 
tyhjän kau  a, vailla mitään tar-
koitusta”. Tällainen väite ei ole 
luonnon  eteellinen. Lisäksi se 
on vastoin kaikkea kokemus-
tamme ja  etoamme siitä, e  ä 
tyhjästä ei synny mitään. 

Toiseksi luonnon  ede ei ky-
kene seli  ämään kaikkea to-
dellisuuteen sisältyvää. Se ei 
voi vastata kysymykseen tar-
koituksesta. Siitä ei voida joh-
taa moraalia tai este  ikkaa. Se 
ei kykene seli  ämään ihmisen 
persoonallisuu  a, vapau  a ja 
vastuullisuu  a. Sen avulla ei 
voida ratkaista kysymystä Ju-

malan olemassaolosta. 
Samat kysymykset ovat on-

gelma länsimaista kulttuuria 
hallitsevalle naturalis  selle fi -
losofi alle. Miksi elämällä olisi 
tarkoitusta tai arvoa, jos olem-
me peräisin tyhjyydestä ja siitä 
seli  ämä  ömäs   syntyneestä 
maailmankaikkeudesta, jossa 
kaikki on pohjimmiltaan ener-
giaa ja materiaa – ja todelli-
suus vain kertomus siitä, miten 
mikrohiukkaset muodostavat 
yhdistelmiä, joilla on yhä moni-
mutkaisempi rakenne?

Jokainen tunnistaa 
Jumalan lain
Elämällä on arvo ja tarkoitus 
silloin, kun sen lähtökohta on 
persoonallinen Jumala. Silloin 
olemassaolollamme on todel-
linen perusta viisaudessa, voi-
massa, totuudessa, hyvyydessä 
ja rakkaudessa, joka on ääretön 
ja ikuinen, ja samalla aisteillem-
me tavoi  amaton. Sitä vastoin 
hänen luomansa todellisuuden 
kanssa me olemme tekemisissä 
kaiken aikaa. 

Viime vuosisadan tunnetuim-
piin kris   yihin aja  elijoihin 
kuuluva C.S. Lewis on todennut 
tästä: ”Ihmisellä on kaksi vihjet-
tä maailmankaikkeuden tarkoi-
tuksesta. Ensimmäinen on  e-
to laista, jota hän ei ole luonut, 
mu  a jota hän on velvollinen 
nouda  amaan. Toinen on  eto 
siitä, e  ei hän pidä tätä lakia 
eikä pysty sitä pitämään.” 

Tämä laki ei ole inhimillinen 
keksintö saati sopimus. Me 
emme luo sitä; se on olemas-

sa meistä riippuma  a. Se ei 
ole peräisin persoona  omas   
syntyneestä kaikkeudesta. Me 
tunnistamme sen ja myös rea-
goimme siihen tavalla tai toi-
sella. Voimme olla väli  ämä  ä 
siitä tai pyrkiä vakuu  amaan 
itsellemme, e  ei tuon lain rik-
kominen voi olla kovin vakava 
asia. Se ei kuitenkaan muuta 
muuksi sitä seikkaa, e  ä lain 
rikkomiseen lii  yy aina oikeu-
denmukainen tuomio ja sitä 
seuraava rangaistus.

Koska kukaan meistä ei tuo-
ta lakia pidä, me kaikki olemme 
sen edessä syyllisiä, mitä tahan-
sa itsestämme aja  elemmekin. 
Kuitenkin itse edellytämme 
tässä vääryyksien, valheiden ja 
rikosten maailmassa sitä, e  ä 
saamme osaksemme oikeut-
ta. Mitä varten tahdomme so-
tarikollisten joutuvan kansain-
välisen oikeuden eteen vielä 
vuosia, vuosikymmeniä tapah-
tumien jälkeen? Siksi, e  ä hei-
dän rikoksensa eivät vanhene. 
Laki on voimassa.

Sen, mitä vaadimme toisilta, 
täytyy koskea meitä itseämme-
kin. Luulemmeko siis, e  ä se, 
minkä täytyy päteä ihmisten 
välillä, ei päde ihmisen ja Ju-
malan välillä? Jumalan silmissä 
tekomme tai tekemä  ä jä  ä-
misemme eivät vanhene. Niis-

tä on vasta  ava. Miten meidän 
silloin mahtaa käydä? Sanas-
saan Jumala nimi  äin ilmoit-
taa, e  ä häntä vastaan rikko-
va ansaitsee kuoleman, ikuisen 
eron hänestä, joka on elämän 
ja hyvyyden lähde. 

Tarjolla yhteys 
persoonalliseen totuuteen
Kenties tätä taustaa varten 
voimme ymmärtää, miksi kris-
 nuskon y  messä on aivan ai-

nutlaatuinen sanoma siitä, e  ä 
toinen on kantanut sijastamme 
meille kaikille syyllisille kuulu-
van tuomion. Oikeudenmukai-
nen rangaistus on jo pantu täy-
täntöön ja kärsi  y. 

Golgatan ris  llä on kerran 
riippunut tuomi  una kärsien 
mies, joka itse oli viaton. Hä-
net Jumala antoi kuolemaan – 
oman Poikansa – jo  a hän voisi 
armahtaa meitä, vaikka emme 
ole sitä ansainneet. Sitä on Ju-
malan käsi  ämätön rakkaus. 
Sen hän on tuonut ilmi Poikan-
sa kau  a, ja enemmänkin: Ju-
mala antaa meidän tuntea it-
sensä Poikansa välityksellä.

Kysymys kuuluukin, miten 
häneen ja hänen tekoihinsa 
itse suhtaudut. Kuluneet vuo-
sisadat, maailman ja aikakausi-
en muu  uminen eivät tee nii-
tä tyhjiksi tai tarpee  omiksi. 
Armahdus, uusi elämä ja yhte-
ys Jumalaan ovat löyde  ävissä 
tänäänkin, Jeesuksessa Kristuk-
sessa. Ja niihin kuuluu pysyvä 
lupaus: jokaiselle anovalle an-
netaan, ja etsivä löytää.

Ilkka Rytilahti

Elämällä on arvo 
ja tarkoitus, kun 
sen lähtökohta on 
persoonallinen 

Jumala.
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keskeisyyden ja kul  uurienvä-
lisyyden. Vaikka tapahtuma ei 
jä  änyt epäselväksi lähetyksen 
globaalia luonne  a, oli erityi-
nen kiintopiste kuitenkin omal-
la vanhalla mantereellamme. 

Eurooppa, jota pitkään pidet-
 in maailman kris  llisimpänä 

maanosana ja joka on lähe  ä-
nyt lähetystyöntekijöitä kaikki-
alle maailmaan, on muu  unut 
itse lähetyskentäksi. Maan-
osamme väestö on moninainen 
ja sen ongelmat ovat monet, 
mu  a Kristuksen evankeliumis-
ta loistaa valo sen pimeydenkin 
keskellä. Maahanmuuton myö-
tä myös useat tavoi  ama  o-
mista kansanryhmistä ovat 
eduste  uina nyt meidän kes-
kellämme. 

Koin erityisen rohkaisevana 
Mission-Ne  ssä sen, e  ä kris  -
tyt vaiku  ajat eri aloilta rohkai-
sivat nuoria uskovia o  amaan 
paikkansa niin työ- ja opiskelu-
paikoilla, poli  ikassa kuin tai-
teen ja musiikin maailmassakin. 
Konferenssin vies   oli selkeä: 

Euroopalla on toivoa, ja Jumala 
toimii täälläkin!

Erfur  ssa Mission-Net vie  in 
myös isäntäkaupungin kaduille. 
Kolmantena konferenssipäivä-
nä tämä Tampereen kokoinen 
Thüringenin osaval  on pääkau-
punki sai kokea yllätyksen, kun 
neljäsataa konferenssivierasta 
jalkautui sen kaduille yhdessä 
paikallisten uskovien kanssa 
viemään evankeliumia erfur  -
laisille palvelun, todistusten ja 
draaman keinoin.

Painopisteinä rohkaisu, 
varustaminen ja esirukous
Raama  uopetuksen aihealuee-
na Mission-Ne  ssä käsitel  in 
Danielin kirjaa. Tämä profeet-
takirja on ken  es ajankohtai-
sempi kuin koskaan – ei yksin 
sen sisältämien lopunajallisten 
kuvausten takia, vaan myös sen 
esimerkin kau  a, joka Danielin 
elämällä on meidän ajallemme. 
Tarvitsemme Euroopassa Da-
nieleja – nuoria miehiä ja naisia, 
jotka Jumala varustaa tuntemi-
sellaan ja viisaudellaan ja jotka 
hän ase  aa valtakuntansa kan-
nalta strategisiin asemiin. 

Mission-Ne  ssä myös rukoil-
 in paljon: esirukous kansojen, 

vaikuttajien ja seurakuntien 
puolesta ja oli ero  amaton osa 
ohjelmaa. 

Mission-Net 2011:n suunnit-
teluun oli suomalaista näkökul-
maa tuonut OPKOn pääsihteeri 
Jussi Miettinen. Meitä suo-
malaisia olikin paikalla pienen 
pohjoisen maamme kokoon 
nähden kiite  ävä määrä: yli 
120 henkeä, joista tusinan ver-
ran oli OPKOn ak  iveja eri puo-
lilta maata. 

Euroopan uskovat yhdessä 
todistajina Euroopalle
Mission-Net pyrkii olemaan lii-
ke, joka yhdistää nuoria kris  t-
tyjä lähetysjärjestöihin ja va-
rustaa heitä löytämään oman 
paikkansa läh  jöinä tai lähet-
täjinä. Se nimeää perustavik-
si arvoikseen muiden muassa 
eurooppalaisuuden, Kristus-

Sain  laisuuden vie  ää uut-
tavuo  a monipuolisessa ja 

kansainvälisessä tunnelmassa 
osallistu  uani vuodenvaihtees-
sa euroopanlaajuiseen nuorten 
aikuisten Mission-Net -lähetys-
konferenssiin. Konferenssi oli 
järjestyksessä toinen ja jär-
jeste   in Erfur  ssa, Saksassa 
28.12.2011–2.1.2012. 

Usean kansainvälisen lä-
hetysjärjestön ja Euroopan 
Evankelisen Allianssin järjestä-
mä tapahtuma keräsi yli 2500 
osallistujaa. Viisipäiväinen 
konferenssi oli tarkoite  u yh-
distämään ja varustamaan eu-
rooppalaisia nuoria kris   yjä, 
jotka tahtovat elää Jeesuksen 
lähetyskäskyä todeksi elämäs-
sään.

Mission-Net innosti nuoria 
aikuisia maailmanlähetykseen

Eurooppa on 
muuttunut maailman 
kristillisimmästä 

maanosasta 
lähetyskentäksi.
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Jordania kutsuu 
kesäkuussa aktioon

Aloita kesälomasi parhaan 
sanoman eteenpäin vie-

jänä Jumalan armosta! OPKO 
toteu  aa yhteistyössä IFES:n 
kanssa ak  omatkan Jordanian 
Ammaniin kesäkuun kahden 
ensimmäisen viikon aikana. 
Päivämäärät tarkentuvat hel-
mikuussa.

Ak  olaiset osallistuvat pai-
kallisten opiskelijoiden evanke-
lioivalle leirille, jolle on tulossa 
yli 150 osallistujaa. Näistä yli 
puolet kuulee leirillä selkeää 
sanomaa Kristuksesta ensim-
mäistä kertaa. Ak  olaiset saa-
vat hyvän kosketuksen kris  tyn 
elämän aloi  amiseen Lähi-idän 
kul  uurin keskellä. Samalla he 
voivat antaa paikallisille kuvan 

KANSAINVÄLISTÄ

länsimaalaisen kris  tyn opiske-
lijan elämästä. 

Leirin jälkeen  imiläiset viet-
tävät kolme vuorokau  a pai-
kallisten kodeissa, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua pai-
kalliseen elämäntapaan ja sol-
mia ystävyyssuhteita. Tänä ai-
kana toteutetaan myös yhteisiä 
retkiä vali  uihin kohteisiin. Ak-
 on vetävät Jussi Mie   nen ja 

Jussi Valkonen. Ak  o kestää 10 
päivää. 

Ak  on hinta on 495€. Paikko-
ja  on rajoitetus  . Ilmoi  autu-
miset ja kyselyt 29.2. mennes-
sä: jussi.valkonen@opko.fi  

Tervetuloa mukaan rukouk-
sen täyteiseen missioon!

Jussi Valkonen

Viimeisen ilta  laisuuden pää-
puhujaksi vara  u Kalevi Leh  -
nen oli estynyt muute  uaan 
Herran luokse viime kesänä, 
ja häntä tuurasi lähetysjärjes-
tö Operaa  o Mobilisaa  on pe-
rustaja George Verwer. Verwer 
rohkaisi nuoria radikaaliin ope-
tuslapseuteen ja al   uteen olla 
Jumalan käytössä puutteista 
huolima  a. Lähetyksen konka-
ri valaisi Jumalan uskollisuu  a 
kertomalla rajujakin esimerk-
kejä lankeemuksista oman elä-
mänsä varella. 

Mission-Net 2011/12 oli roh-
kaiseva, informa  ivinen ja kris-
  yjen yhtey  ä luova tapah-

tuma. Sain sen kau  a uusia 

ystäviä ja kontakteja sekä vah-
vistusta oman paikkani hah-
mo  amiseen lähetyskäskyn to-
teu  amisessa. Rukoukseni on, 
e  ä vuodenvaihteen Mission-
Net -konferenssin seuraukset 
näkyvät maailmanlähetykses-
sä pitkään.

Teksti ja kuvat: Mikael Isoaho

Helsingin OPKO

Tarvitsemme 
Euroopassa Danieleja 
- nuoria miehiä ja 

naisia, jotka Jumala 
asettaa strategisiin 

asemiin. 

Györ, Unkari 5.-10.4.2012

Pääpuhujana John Lennox

Ilmoittaudu: opko.fi /undivided2012

www.undivided2012.org

Student Evangelism Conference

OM:n perustaja George Verwer  haastoi Mission-netin osallistujia 

kantamaan oman vastuunsa maailman evankelioimisesta.
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Nuoret loppiaisena 
ristin luona

Vaikka OPKOn perinteinen 
opiskelijakonferenssi pi-

detään tänä vuonna vasta elo-
kuussa, ei Enä-Sepän leirikeskus 
jäänyt loppiaisena tyhjilleen. 
Kolmisenkymmentä nuorta ko-
koontui nuorten omaan loppi-
aiskonff aan Sun ris  s luo, joka 
järjeste   in yhdessä Kalvolan 
seurakunnan kanssa. 

Nuoret pääsivät itse suunnit-
telemaan leiriä, ja opetusten 
aiheet tulivat suoraan nuorten 
kysymyksistä: Miksi koulussa 
on niin vaikeaa olla kris   y? 
Miten ymmärtäisin Raama  ua 
paremmin? Miten Jumalan ää-
nen voi kuulla? 

Pajoissa pela   in lautapelejä, 
soite   in fago   a ja muita soit-
 mia, paini   in, leivo   in eh-

toollisleipä ja pullaa, mie    in 

armolahjoja ja rukoil  in sekä 
ammu   in ilmapistoolilla. 

Taakat jäivät 
ris  lle
Yhtenä iltana kirjoi  mme la-
puille niitä asioita, jotka mei-
tä painavat ja jotka haluamme 
jä  ää ris  lle. Laput laite   in 
ris  nmuotoiseen pahvilaa  k-
koon. Menimme hiljaisuuden 
vallitessa ulos ja pol  mme laa-
 kon nuo  ossa. 

Eräs leiriläinen kertoi oman 
kokemuksensa leirin jälkeen: 
”mä oon ton leirin jälkee ollu 
vaan iha pilvissä koko ajan :--) 
nousisin oikees   lentooo jos se 
ois vaan mahollista! se kosket-
  mua ihan hulluna, kun oli se 

ju  u e  ä polte   in se ris  . ja sit 
sen jälkeen mä vaan itkin ja it-

kin ja jengi rukoili mun puoles-
ta. mä tunsin niin vahvas   ju-
malan läsnäolon ja sen kuinka 
kauhee taakka putos harteilta. 
toi leiri oli siis melkeinpä paras-
ta ikinä.”

Raama  u ja rukous 
alkoivat maistua
Jokainen sai leirillä kerran päi-
vässä kalan tai kalapuikon muo-
toisen lapun, jossa oli jokin 
Raamatun kohta. Monet ker-
toivat leirillä ja sen jälkeenkin, 
kuinka osuvia koh  a he olivat 
saaneet.

”Joo on kyllä iha ihmeellinen 
fi ilis kiehunu sisäl. Ja seki viel et 
kalajalosteet ja muutki fi sut on 
viel hyvii. Oo  e varmaa mais-
tanu niit Raamatun lauseit? Ne 
maistuu sielussa ja sydämessä (:”

”Raama  u alkaa elää ;---)”
Iltaisin halukkaat saivat jää-

dä ylistämään yhdessä Jumalaa 
ja päivä alkoi vapaaehtoisella 
aamurukouksella. ”Parasta oli, 
kun iltaisin sai jäädä sinne ylä-
kertaan laulamaan ja rukoile-
maan!” totesi eräs leiriläinen. 

Leirin jälkeen perustimme 
Facebookiin ryhmän, jonka ni-
meksi tuli Kalakerho. Ideana on, 
e  ä nuoret voivat jakaa siel-
lä raamatunkoh  a toisilleen ja 
vahvistua yhteisessä uskossa. 

Ryhmässä on myös keskus-
telutoiminto ja viikko leirin jäl-
keen syntyi idea, e  ä sitä voi 
hyödyntää rukoukseen. Nyt 
tuo chat-toiminto on pyhitet-
ty rukouskäy  öön ja jokainen 
voi kirjoi  aa rukousta siihen ja 
muut voivat yhtyä rukoukseen. 
Näin jaksamme paremmin 
odo  aa seuraavaa leiriä. 

Mervi Tiilikainen

Kuvat: Julianna Rantanen
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Matkalle
Matkalle  

mukaan

Ilmoittaudu: (09) 612 9940 Ilmoittaudu: (09) 612 9940 
tai ruttureppu@opko.fitai ruttureppu@opko.fi

Hinta 60 e, OPKOn jäsenille 50 eHinta 60 e, OPKOn jäsenille 50 e

www.ruttureppu.fiwww.ruttureppu.fi

Raamattu- ja puuhaleiri 9–14-vuotiaille

Raamattu- ja puuhaleiri 9–14-vuotiaille

Enä-Sepässä 30.3.
Enä-Sepässä 30.3.––1.4.20121.4.2012

Vuosi si  en käynnis  mme 
uudelleen Ru  ureppu Ac-

 on -päivät. Ensimmäinen niis-
tä kokosi kuusi varhaisnuorta 
Sanan äärelle ja puuhaamaan 
yhdessä. Vähitellen lapsia on 
tullut lisää, ja tämän vuoden 
ensimmäinen Ac  on-päivä ko-
kosi 31 lasta OPKOn palvelukes-
kukselle! 

Päivän nimi oli Kahden maan 
kansalainen, ja pohdimme mil-
laisia kansalaisoikeuksia ja -vel-
vollisuuksia on Suomen kansa-
laisella ja Taivaan kansalaisella. 
Passi todistaa, että olemme 
Suomen kansalaisia ja Taivaan 
kansalaisuuden passina on kas-
tetodistus. 

Ru  ureppu-toiminta on uu-
dessa nousussa, ja se näkyy 
leiriläisten sekä muuhun toi-
mintaan osallistuvien määräs-
sä. Enä-Sepän majoituskapa-
sitee  n lisääminen on todella 
tärkeää jo varhaisnuorten leiri-
toiminnankin kannalta. Tämän 
kesän Ru  ureppu-leirillä luul-
tavas   palataan vanhoihin hy-
viin aikoihin ja Enä-Sepän piha-
piiriin rakentuu tel  akylä.

Koululaistyössä
Jumalan antamaa kasvua

KOULULAISTYÖ

Kouluvierailutyö 
laajenee
Marras-joulukuussa teimme 
kolmisenkymmentä koulu-
vierailua, joista suurin osa oli 
pääkaupunkiseudulla. Tämän 
vuoden toimintasuunnitelman 
mukaan tulemme tekemään 
100 kouluvierailua. Kolmihen-
kiselle  imille se on iso haas-
te. Siksi tahdomme kutsua ja 
varustaa kolme kouluvierailu-
 imiä eri puolille maata teke-

mään tätä työtä kanssamme. 
”Työtä on paljon ja työmiehiä 

vähän.” Saamme onneksi kou-
lulaistyöhön kaksi harjoi  elijaa 
tänä keväänä. Toinen heistä 
tekee opinnäytetyönä opetus-
materiaalia kouluvierailuille. 
Tästäkin saamme olla kiitollisia 
Jumalalle. 

”Mistä saisin 
Raamatun?”
Ennen joulua ope  n yhdessä 
alakoulussa useassa luokassa 
joulun todellisesta merkityk-
sestä. Kerroin eräässä luokassa, 
e  ä joulupukki on itse asiassa 
Jeesuksen kaveri, sillä  joulupu-
kin tuomat lahjat muistu  avat 
Jumalan suurimmasta lahjasta, 
Jeesuksesta. Eräs pikkupoika 
kysyi minulta: ”Jos pukeudun 
joulupukiksi, niin onko Jeesus 
si  en minunkin kaveri?” Sain 

kertoa, e  ä hänen ei tarvitse 
pukeutua miksikään. Jeesus ha-
luaa olla hänen kaverinsa. 

Toinen poika oli todella kiin-
nostunut Raamatusta ja kyseli, 
mistä sellaisen voi ostaa ja mikä 
on hinta. Muiden lähde  yä vä-
litunnille hän jäi selailemaan 
Raama  uani ja horjuvalla luku-
taidollaan luki sieltä pätkiä. 

Hämmästyn yhä uudestaan 
sitä, kuinka vähän suurin osa 
koululaisista tuntee Raama  ua 
ja kris  llisiä perinteitä. Heillä 

on paljon kysymyksiä ja janoa 
 etää lisää. Yksi oppitun   on 

todella lyhyt aika kertoa maa-
ilmankaikkeuden tärkeimmästä 
asiasta. Mu  a onneksi heidät 
voi kantaa Jumalalle ja pyytää, 
e  ä joku kastelisi kylvön. 

”Minä istu  n, Apollos kaste-
li, mu  a Jumala antoi kasvun. 
Istu  aja ei siis ole mitään, ei 
myöskään kastelija, vaan kaik-
ki on Jumalan kädessä, hän suo 
kasvun.” (1. Kor. 3:6-7)

Mervi Tiilikainen

”Jos pukeudun 
joulupukiksi, 

onko Jeesus sitten 
minunkin kaveri?”
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OPKOssa tapahtuu
Lisä  etoa: opko.fi /tapahtumat

17.-19.2.  Revoluzone-ak  okoulutus, Ry  ylä
9.-10.3.  MiniMissio: Lähetys Raamatussa, SRO, Kauniainen
30.3.-1.4.  Varhaisnuorten Ru  ureppu-leiri sekä rukouksen ja 

talkootyön Ora et Labora -tapahtuma, Enä-Seppä
30.3.-1.4.  Lii  okokous, Oulu

5.-10.4.  IFES Europe Evangelism Conference, Györ, Unkari
13.-15.4.  ApologiaForum, Kansanlähetysopisto, Ry  ylä
13.-15.4.  Nuorten ja Itä-Suomen OPKOjen leiri, Mikkeli
17.-19.4.  Profi ili - nuorisotyön koulutuspäivät, Lah  
27.-28.4.  MiniMissio: Lähetys tämän päivän maailmassa, SRO
27.-29.4.  Ora et Labora sekä Ru   s Ac  on (28.4.), Enä-Seppä
27.-29.4.  Isoskoulutus, Enä-Seppä

2.6.  School’s Out, Enä-Seppä
vk 23-24 Ak  omatka Jordaniaan
17.-21.6.  Ru  ureppu-leiri, Enä-Seppä

Veritas Forum 
-kiertue pureutuu 
onnellisuuteen
Suomen ensimmäinen Veritas 

Forum -kiertue järjestetään 
maalis-huhtikuussa teemalla 
Onnellisuuden sietämätön vai-
keus. Aiheesta keskustelee kak-
si onnellisuuden ja hyvinvoin-
nin huippututkijaa, professorit 
Markku Ojanen Tampereen 
yliopistosta ja Timo Airaksinen 
Helsingin yliopistosta. 

Keskustelussa ruoditaan mm. 
mitä onni oikeastaan on, mikä 
tekee ihmisen onnelliseksi ja 
onko onnemme hetkellistä vai 
pysyvää. Tilaisuuksia pidetään 
Jyväskylässä, Turussa, Kuo-
piossa ja Oulussa yhteistyös-
sä OPKOn paikallisyhdistysten 
kanssa.

- Elämme onnellisuuden ora-
vanpyörässä sitä huomaamat-
ta. Mitä innokkaammin onnea 
etsitään, sitä varmemmin se 
pakenee, toteaa ”onnellisuus-

professorina” tunne  u, kris  t-
ty Ojanen.

- Onnellisuus on tuskan pois-
saoloa ja mielenrauhaa, määrit-
telee puolestaan ateis  ksi tun-
nustautuva Airaksinen.

Veritas Forumit ovat yliopis-
toilla pide  äviä keskustelu- ja 
luento  laisuuksia, joissa elä-
män tärkeitä kysymyksiä käsi-
tellään eri maailmankatsomus-
ten näkökulmista.

Onnellisuuskiertueen 
aikataulu:
ma 5.3. Jyväskylän yliopisto
ma 12.3. Turun yliopisto
  3.4. Kuopio, Itä-Suomen yli-

opisto (Timo Airaksisen  lalla 
professori Juho Saari Itä-Suo-
men yliopistosta)
ma 23.4. Oulun yliopisto

Tarkemmat  edot päivi  yvät 
sivulle www.veritasforum.fi 

koonnut Sari Nuutinen

Markku Ojanen Timo Airaksinen
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Liittokokous 
Oulussa 30.3.-1.4.
Opiskelija- ja Koululaislä-

hetyksen lii  okokous pi-
detään tänä vuonna Oulussa 
lauantaina 31.3. Kokouksen 
yhteydessä järjestetään virkis-
tävää ohjelmaa koko viikonlo-
puksi perjantai-illasta sunnun-
taipäivään.

Tule pää  ämään OPKOn yh-
teisistä asioista ja vie  ämään 
viikonloppua hyvässä seurassa! 
Lii  okokoukseen ovat terve-
tulleita kaikki OPKOn jäsenet. 
Kokouksessa mm. valitaan liit-

tohallituksen jäsenet kaudelle 
2012-2013 ja käsitellään muut 
sääntömääräiset asiat.

Viikonlopun ohjelma:
Pe 30.3. klo 18.30 Hencca & 
Bigband -konser   
La 31.3. klo 12.00 lii  okokous, 
klo 18.30 elokuvailta
Su 1.4. klo 10.00 jumalanpalve-
lus ja kirkkokahvit

Paikka- ym.  edot tarken-
tuvat myöhemmin. Lisä  etoa: 
opko.fi /lii  okokous

Työntekijäuutisia

Tampereen ja Porin opiskeli-
jatyöntekijä Heikki Leh  mäki 
pää    vuodenvaihteessa pitkä-
aikaisen työsuhteensa OPKOs-
sa. Kiitokset Heikille kuluneista 
vuosista!

Porin OPKOn opiskelijatyötä 
jatkaa Leh  mäen  lalla Mikko 
Paavola Turun opiskelijatyön 
ohella. Tampereella haetaan 
uutta starttia hiljaisemman 
kauden jälkeen ja vahvistetaan 
työtä. Työstä vastaa huh  kuun 
loppuun as   koululaistyönteki-
jä Jussi Valkonen, ja vakituista 
työntekijää haetaan jatkajaksi.

Savonlinnan OPKOn opiske-
lijatyöntekijänä toimii kevään 
2012 ajan Tero Mikkonen ja 
Joensuun OPKOn yhteyshenki-
lönä Jouko Mar  kainen.

Enä-Seppä 
entistä ehommaksi
OPKOn leirikeskus Enä-Sepässä 
Vihdissä tehdään tänä vuonna 
monia uudistuksia. Tarkoitukse-
na on, e  ä Enä-Seppä voisi yhä 
paremmin palvella sekä OPKOn 
omaa leiritoimintaa e  ä erilais-
ten asiakasryhmien tarpeita. 

Tammikuussa uusi   in majoi-
tusrakennuksen vuoteet muka-
vammiksi ja lisä   in vuodepaik-
kojen määrää 28:sta 40:een. 
Kevään aikana suunnitelmissa 
on rantasaunan sisä  lojen re-
mon    ja loppukeväästä kun-
nalliseen jätevesijärjestelmään 
lii  yminen. Myös ns. punaisen 
talon peruskorjaus- ja laajen-
nussuunnitelma on työn alla.

Tutustu Enä-Sepän palvelui-
hin: opko.fi /enaseppa

Hencca & Bigband esiintyy liittokokoustapahtumassa perjantaina.

www.myspace.com/henccabigband

OPKOn kesäleiri
”Totuus ja tehtävä”
Valkealassa 18.-22.7.2012

 Ajankohtaisluentoja ja seminaareja 
Raamatun tutkimista ja rukousta

Lapsille ja nuorille omat ohjelmat
Mukana Eero Junkkaala, Timo Junkkaala, 

Saara Kinnunen, Arja ja Reino Kalmari, 
Jussi ja Danielle Miettinen, Kirsi Smeds

opko.fi /kesaleiri
Ilmoittaudu: (09) 612 9940 | opko@opko.fi 
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Mentorointi alkaa OPKOssa: 
Matkatovereita 
etsitään 
Pitänee paikkansa, e  ä hen-

gellisten järjestöjen ja seu-
rakun  en kohtalonkysymys on 
se, miten ne onnistuvat kasvat-
tamaan uusia vastuunkanta-
jia. Sil   tätäkin tärkeämpää on 
saada heidät pysymään uskon 
 ellä ja rakentamassa Jumalan 

seurakuntaa koko elämänsä 
ajan – oman kutsumuksensa ja 
armoituksensa mukaises  . 

Tämä on suuri haaste, jossa 
on todennäköisempää epäon-
nistua kuin onnistua. Esimer-
kiksi Raamatussa mainituista 
noin 400 johtajasta vain nel-
jäsosa pää    elämänsä ja pal-
velutehtävänsä hyvin. Luulen, 
e  ä  lastot eivät tänä päivänä 
ole sen mairi  elevampia. Liian 
moni väsyy, pe  yy, ajautuu elä-
mässänsä haaksirikkoon, jä  ää 
hengellisen palvelutehtävänsä 
tai jopa luopuu uskostaan.

Eräät tutkimukset 
osoittavat, että elä-
mänsä hyvin pää  äneil-
lä johtajilla on kaksi yh-
teistä seikkaa: he ovat 
käsitelleet systemaat-
 ses   elämänsä syviä 

kysymyksiä ja heillä on 
ollut rinnallaan mer-
ki  äviä tukihenkilöitä. 
(Lähde: Mar  n Sanders, 
Global Leadership -or-
ganisaa  on johtaja.)

Olemme aloittamassa OP-
KOssa Kristus-keskeinen val-
mennus -mentoroin  ohjelmaa. 
Sen tarkoituksena on koulu  aa 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
vastuunkantajia, kuten OPKOn 
senioreita, toimimaan tukihen-
kilöinä ja kasvukumppaneina 
koululaisille ja nuorille. Tuki-
henkilöiltä ei vaadita ammat-
 osaamista – henkilökohtainen 

usko, kyky kuunnella, halu kas-
vaa ja oppia sekä kulkea nuoren 
rinnalla rii  ävät. 

Tule mukaan tukemaan tä-
män päivän ja huomisen vai-
kuttajia! Vastuunkantajat 
koulutetaan tehtävään. Lisä-
 etoa antavat pääsihteeri Jus-

si Miettinen (jussi.miettinen
@opko.fi ) ja koulu  aja Juha 
Parkkinen (juha.parkkinen@
edu.jyu.fi ).

Jussi Miettinen

William Lane 
Craig Suomeen

Tunne  u kris  nuskon puo-
lustaja, professori William 

Lane Craig vierailee Suomes-
sa huh  kuussa. Hän on pää-
puhujana Kansanlähetyksen ja 
OPKOn järjestämässä Apolo-
giaForumissa Ry  ylässä  13.-
15.4. (lisä  etoa tapahtumasta 
takakannessa). Lisäksi Craig on 
vieraana HOPKOn ja HSSM:n 
järjestämässä kahvilaillassa pe 
13.4. klo 18.30 Nya Vindenissä, 
Korkeavuorenkatu 22.

William Lane Craig on fi lo-
sofi an tutkijaprofessori Talbot 
School of Theologyssa Kalifor-
niassa, Yhdysvalloissa. Hän on 
väitellyt filosofian tohtoriksi 
kosmologisesta jumalatodis-
teesta ja teologian tohtoriksi 
Jeesuksen ylösnousemuksesta. 
Craig on julkaissut lukuisia  e-
teellisiä ja populaaritason ar-
 kkeleita ja kirjoja, joista suo-

meksi ilmestyy pian Valveilla 
- Uskon perusteltu puolustami-
nen. 

Craig on ak  ivises   puolus-
tanut kris  llistä uskoa julkisis-
sa väi  elyissä ja keskusteluissa. 
Hän on debatoinut menestyk-
sekkääs   uusateismin nimek-
käitä edustajia, kuten Sam Har-
risia ja Christopher Hitchensia 
vastaan. 

Tutustu Craigin ajatuksiin: 
www.reasonablefaith.org

...ja sinä Unkariin?
IFES Euroopan evankelioimis-

konferenssi Undivided kokoaa 
2000 opiskelijaa Unkarin Gyö-
riin pääsiäisenä 5.–10.4.2012. 

Pääpuhujana on bri   läinen 
John Lennox, matematiikan 
professori ja kuuluisa uskon-
puolustaja hänkin. Vali  avana 
on myös runsaas   kanavia ja 
seminaareja, joissa käsitellään 
erilaisia evankelioinnin, kris  l-

lisen elämän ja opin kysymyk-
siä sekä laitetaan opi  ua käy-
täntöön.

Lähde mukaan – tilaisuus 
toistuu vain kerran neljässä 
vuodessa! Konferenssin hinta 
on 170 e. Ilmoi  audu pian Ant-
  Leinoselle, an   .leinonen@

opko.fi . Tapahtuman verkkosi-
vut löytyvät osoi  eesta www.
undivided2012.org © Helmut Gevert | SXC
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Valloittava yhteisöValloittava yhteisö
Opiskelija- ja nuorisokonffaOpiskelija- ja nuorisokonffa
Enä-Seppä, Vihti 23.-26.8.2012Enä-Seppä, Vihti 23.-26.8.2012

opko.fi/konferenssiopko.fi/konferenssi

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys etsii 
1.5. alkavaan työsuhteeseen

JOHTAVAA OPISKELIJATYÖNTEKIJÄÄ sekä 
TAMPEREEN OPISKELIJATYÖNTEKIJÄÄ
Tehtäväalueena on johtaa ja kehi  ää OPKOn opiskelijatyötä 
sekä kehi  ää ja toteu  aa Tampereen opiskelijatyötä. Teh-
tävässä arvostamme evankelioimisnäkyä, Raamatun ope  a-
misen taitoja, aloi  eellisuu  a, luovuu  a, organisoin  kykyä, 
nuorisokompetenssia ja hyviä yhteistyötaitoja. Toimenku-
vassa voidaan o  aa huomioon hakijan erityisosaaminen ja 
toiveet.

Tehtävään vali  avalla tulee olla soveltuva korkeakoulutut-
kinto kuten teologi. Johtavan opiskelijatyöntekijän ja Tampe-
reen opiskelijatyöntekijän toimi on yhteensä täysiaikainen. 
Toimipisteenä on Tampere. Hakemukset 23.3. mennessä.

Lisäksi etsimme opintovapaan sijaisuuteen

TIEDOTTAJAA

Tehtäväalueena on kehi  ää ja toteu  aa OPKOn vies  ntää 
sekä tai  aa mainosmateriaalia ja julkaisuja. Tehtävässä ar-
vostamme evankelioimisnäkyä, vies  nnällistä osaamista, vi-
suaalisuu  a, aloi  eellisuu  a, luovuu  a, organisoin  kykyä, 
nuorisokompetenssia ja hyviä yhteistyötaitoja. Käytämme 
Adoben CS3-ohjelmistoa ja Joom la-julkaisujärjestelmää.

Hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Toimi on 
täysiaikainen sijaisuus ajalle 6.8.2012–11.8.2013 toimipistee-
nä Helsinki. Hakemukset 30.4. mennessä.

Hakemukset lii  eineen tulee toimi  aa osoi  eella OPKO, 
Hämeen  e 155 A 9, 00560 Helsinki. Kuoreen merkintä 
”opiskelijatyö” tai ”  edo  aja”. Lisä  etoja antaa 1.3. alka-
en pääsihteeri Jussi Mie   nen, jussi.mie   nen@opko.fi , p. 
050 373 9341.
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Olin joululomalla Sun ris  s luo -nuor-
tenleirillä Enä-Sepässä. Tuntui mie-

le  ömän mahtavalta vie  ää loppuloma 
hyvässä seurassa Jumalaa ja elämää ihme-
tellen. Iltaisin meillä oli mahdollisuus jää-
dä päärakennuksen yläkertaan laulamaan 
ja rukoilemaan. Omasta mielestäni se oli 
aina päivän kohokohta. 

Yhtenä iltana meille kerro   in laminii-
nista. Laminiini on proteiini, joka toimii 
sideaineena soluseinien välillä, se siis liit-
tää soluja toisiinsa. Ilman laminiinia me 

emme pysyisi kasassa, 
se on meille elintärkeä. 
Koko jutun käännekoh-
ta oli tämä: Laminiini 
muistu  aa rakenteel-
taan ris  ä! Meidän si-
sällämme on miljoo-
nia mikroskooppisen 
pieniä ristejä pitämäs-
sä meitä koossa, niin 
kuin Jeesuskin pitää 
meitä koossa. ”Hän on 
ollut olemassa ennen 
kaikkea muuta, ja hän 
pitää kaiken koossa.” 
(Kol. 1:17) 

Minua ne ris  t muistu  avat siitä, kuin-
ka olemme Jumalan kuvia. Tekijä on jä  ä-
nyt jälkensä teokseen. Ris  t muistu  avat 
myös siitä, e  ä Kristus on meissä ja me 
saamme loistaa hänen valoaan. ”Hän on 
tahtonut antaa heille  edoksi, miten häi-
käisevän kirkas on tämä kaikille kansoille 
ilmaistava salaisuus: Kristus teissä, kirk-
kauden toivo.” (Kol. 1:27) 

Kun katselin ympärilleni, huomasin 
hämmästyneitä katseita. Olihan se aivan 
uskomaton ju  u, Jumala on suunnitellut 
kaiken pienintäkin yksityiskohtaa myöten. 
Hyvä ystäväni sanoi: ”Mulla on sellainen 
olo, e  ä viimeisetkin epäilykset Jumalan 
olemassaolosta on nyt karissu pois”. Olin 
kyllä täysin samaa mieltä!

 Leirin viimeisenä päivänä tunnelma oli 
haikea. En olisi millään halunnut lähteä ko-
 in, sillä olo oli aivan mahtava sen kaiken 

oivaltamisen jälkeen. Yllätyin kun huoma-
sin, e  ä mahtava olo on jatkunut leiristä 
asti samanlaisena. 
Kaikki tuntuu pal-
jon todellisemmalta 
ja ihmeellisemmäl-
tä. Aivan kuin olisin 
avannut silmäni uu-
destaan ensimmäis-
tä kertaa ja kaikki, 
mitä näkee, vaiku  aa niin ihmeelliseltä ja 
välillä jopa hämmentävältä. 

”Nyt minä ymmärrän, e  ä kaikki on si-
nun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi 
ole mahdoton sinun toteu  aa. Sinä kysyit: 
”Kuka on tämä, joka näin pei  ää minun 
tarkoitukseni miele  ömillä puheillaan?” 
Minä se olen. Olen puhunut mitään ym-
märtämä  ä asioista, joita en käsitä – ne 
ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit: 
”Kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä 
kysyn sinulta, ja sinä vastaat.” Vain korva-
kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni näh-
neet sinut.” (Job 42:2-5)

Julianna Rantanen

Mikroskooppinen
totuus 

Sisällämme 
on miljoonia 

mikroskooppisen 
pieniä ristejä 
pitämässä meitä 

koossa.

seseeee
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tatatatata
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tatatatata
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OPKON LAHJOITUSTILI: 
FI1080001301044609
BIC: DABAFIHH
Työalojen viitenumerot:
Varhaisnuorisotyö 2053
Valtakunnallinen nuorisotyö 
ja kouluvierailutyö

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  edotus) 2011
Svenska verksamheten 9108
Leiritoiminta Enä-Sepässä 3269
Yleinen kannatus OPKOlle 2998
Arkin vapaaehtoinen 
 lausmaksu (20 e)

7579

Kiitos tuestasi!

tuksensa osalta alijäämäisiä, 
mu  a kuitenkin jonkin ver-
ran tuloja tuovia. Seuraamme 
tulevia euroja kuukausi  ain 
kohteiden perusteella ryhmi-
teltynä, ja toimimme si  en 
mm. työosuuksista pääte  ä-
essä kehitys huomioiden, Ju-
malalta viisautta rukoillen.

Tilinpäätöstietomme ovat 
hyväksymisen jälkeen, huh-
 kuun alussa, ko  sivuillam-

me katsottavissa osoittees-
sa opko.fi /vuosikertomus, ja 
kiinnostuneille voimme nii-
tä pos   aakin. Kerron myös 
mielelläni lisää  etoja yksityis-
kohdista. Toivomme ja rukoi-
lemme, e  ä Jumala soisi tänä-
kin vuonna varat siihen, miten 
teemme Kristusta tunnetuk-
si opiskelijoille ja koululaisil-
le. Kiitos kaikille teille, jotka 
ole  e halunneet olla mahdol-
listamassa tätä esirukouksin, 
teoin ja lahjoitusten kau  a!

Tiina Oinonen

OPKOn talouspäällikkö

Totuus OPKOn rahoista?
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toteutuma budjetti

OPKOn lahjoitustulot 2011 
ilman kolehteja

henkilöiltä suoraan tulleiden 
lahjoitusten määrä on kas-
vanut hyvin, paikaten aikai-
sempien vuosien alijäämää. 
Lahjoitusten osalta kaikki tu-
levat rahat kohdennetaan 
joko viitenumeron tai vies  n 
perusteella johonkin kohtee-
seen, ns. kannatusrenkaal-
le, tai vaikka si  en nimen-
omaan vapaas   harki  avaksi. 

Kolehtirahat kerätään ja 
käytetään varhaisnuorten, 
nuorten ja opiskelijoiden ta-
pahtumiin, kerhoihin, iltoihin, 
leireihin – samaan toimintaan, 
mihin lahjoituksiakin kerätään 
ja mistä myös Arkissa kerro-
taan. Jos rahaa halutaan antaa 
johonkin uuteen projektiin, 
joka sääntöihimme sopii, py-
rimme senkin toteu  amaan. 

Moni hanke myös jää pois 
rahan puu  een vuoksi. Varo-
jen käy  ötarkoitukset mene-
vät hieman päällekkäin, koska 
monet kannatusrenkaista ja 
hankkeista ovat oman rahoi-

Viime vuosi on ollut mo-
nessa mielessä yhtä ai-

kaa totuudelle suuri voi  o ja 
tappio. Monissa diktatuureis-
sa sulkeutuneisuuden ajan 
pää  ymiseen tuli uudenlaiset 
edellytykset. Suuryritysten 
palkkiojärjestelmistä ja val  -
oiden varallisuusasemista on 
keskusteltu julkisemmin kuin 
ehkä koskaan. Kaikille avoimen 
oikean ja väärän informaa  on 
ja arvailujen määrä interne  s-
sä kasvaa joka hetki. 

Mikä si  en on to  a? Aina 
kris  llisetkään palvelut eivät 
osu tietojenhankinnassaan 
oikeaan. Esimerkiksi koleh-
 keskusteluissa on ollut liik-

keellä monensuuntaisia il-
maisuja siitä, mihin kirkossa 
kerä  yjä koleh  varoja käyte-
tään, ja mihin suuntaan lah-
joitusvarojen kehitys johtaa. 

Vuonna 2011 sekä seura-
kuntien että kirkkohallituk-
sen kau  a OPKOlle tulleiden 
koleh  varojen sekä yksityis-

Rukouksen ja työnteon viikonloput Enä-Se päs sä kaikenikäisille. Rukousta, laulua, 
Sanaa ja erilaisia talkootöitä. Viikonloput ovat maksu  omia. Samaan aikaan varhais-
nuorille Ru  ureppu-leiri 30.3.-1.4. sekä Ru  ureppu Ac  on -päivä 28.4. 

Ilmoi  audu: markus.korri@opko.fi  tai 050 468 7501. Lue lisää: opko.fi /oraetlabora

30.3.-1.4.
27.-29.4.ORA ET LABORA
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Kaff et svalnar på bordet. Vi   ar varan-
dra djupt i ögonen. Kan det stämma? 

Hur kan vi vara säkra? Vi måste göra nå-
got!

E  er a   få   veta det går det inte a   si  a 
s  lla. Studierna, arbetet, uppsatsen, che-
fen, disken, tvä  en, de obetalda räkning-
arna får vänta! Det här är vik  gare! 

Det började igår då jag stö  e på min vä-
ninna på gatan. Hon hade den mest kons  -
ga historia a   berä  a. Det var svårt a   tro 
henne. Jag visste inte om jag skulle skra  a 
eller gråta, så löjligt lät det då hon berät-
tade den. Jag trodde henne inte, så hon tog 

med mig så jag kunde se med egna 
ögon. Jag måste varit i något slags 
chock  llstånd e  er det. När jag 
kom hem märkte jag a   det fanns 
överallt, på tv internet, radio och i 
 dningen.

Nu s  rrar vi varandra i ögonen 
och funderar vad vi ska göra. Om 
det här är sant förändrar det på 
all  ng. Precis allt. Det skulle vän-
da upp och ned på vår världsbild, 
ekonomi, rela  oner, utbildning. 
Euro-krisen skulle vara småpota-
 s i jämförelse. 

Jag kan inte annat än gripas av 

Sanning och 
konsekvens
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fruktan, men sam  digt s  ger en obeskrivlig 
glädje fram ur mi   hjärta. Kan jag verkligen 
lita på här? Kan vi lita på det? Hur kommer 
det a   förändra våra liv? Nej, det här går 
så djupt i oss a   det redan har förändrat 
oss. Vi kan inte hindra det från a   nå andra. 
Sanningen måste få sina konsekvenser.

Om Guds son kroppsligen gå   omkring 
på våra gator och vi mö  e honom eller fi ck 
höra av våra vänner om allt han gjorde, hur 
skulle vi reagera? Vad skulle jag ha gjort? 
Vad hade du gjort? Förkastat nyheten för 
a   den inte verkade trovärdig. Konstaterat 
a   det är fruktansvärt som jordbävningen 
i Asien, och allt annat på tv-nyheterna och 
några dagar senare glömt bort det? Eller 
hade du gjort något åt det? Lå  t det för-
ändra dig och försökt förändra hela värl-
den?

Om berä  elsen om Kristus är sann, så 
kan den inte gå utan konsekvenser. Den för-
ändrar oss på djupet. Så djupt a   vi inget 
annat kan än leva våra liv på e   ny   sä  . 
E   sä   som tar över vårt liv på alla plan och 
områden. E   sä   som sprider nyheten vi-
dare. E   sä   som förbereder alla andra på 
a   ta emot Honom.

Linus Stråhlman

Studentarbetare i Åbo
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I december intervjuade HSSM 
studerande på Arcada, vad de 

skulle fråga Gud om de fi ck en 
chans. Här är frågorna vi fi ck in: 

Om lidande:
Varför måste människor in-• 
sjukna i olika sjukdomar om 
Gud har all makt borde han 
inte låta någon lida av t.ex. 
cancer?
Varför måste människor lida? • 
Varför finns det oskyldiga 
som lider?
Varför drabbas vissa männis-• 
kor av svåra sjukdomar?
Varför blir vissa helade från • 
sjukdom men inte alla?
Kan förbön på rik  gt hjälpa?• 

Om ondska och orä  visor:
Hur kan Gud som är så alls-• 
mäk  g  llåta det onda?
Varför fi nns det så många • 
orä  visor i världen?
Varför förbä  ras inte läget • 

Frågor till Gud
i Afrika snabbare än vad det 
gör?
Varför fi nns det fa   ga i Fin-• 
land?
Varför får såna som hatar • 
människor i sin omgivning 
leva e   mycket bä  re liv än 
vissa oskyldiga?
Varför fi nns krig?• 
Vad anser Gud om rasism, • 
hudfärg, hårfärg mm.?

Om döden:
Vad händer med världens • 
diktatorer då de dör?
Skärselden – fi nns den fort-• 
farande?
Varför dog min pappa så • 
ung?
Varför måste småbarn dö?• 
Vad händer e  er a   man • 
dör?
Varför tog du min sambo för • 
 digt?

Varför måste en del dö unga • 
innan de hunnit leva?

Om Gud:
Finns du på rik  gt?• 
Var är du?• 
Varför fi nns Gud?• 
Vem är Guds högra hand?• 
Vem är Guds bästa kompis?• 
Varför borde man tro just på • 
den kristna Gud då det fi nns 
många otaliga Gudar i värl-
den?
Är inte Gud självisk då HAN • 
säger a   han fi nns?
Finns det andra gudar?• 
Jag tycker a   Gud, Allah, Jah-• 
ve osv. är densamme för en 
människa, vad tycker du/ni?

Personliga frågor:
Vad är meningen med livet?• 
Varför är vi här?• 
Vilken är vår uppgi  ?• 
Hur vet man om man uppfyllt • 
sin mening?
Hur kommer mina studier a   • 
gå?
Har jag valt rä   bransch?• 
Hur kan jag veta vad som är • 
rä   för mig?
Varför är jag den jag är?• 
Vad är jag?• 
Hur ska jag leva mi   liv?• 

Hur länge får jag leva?• 
Varför fi nns just jag?• 

Rela  oner:
Hur får man människor a   • 
vilja hjälpa varandra mer?
Hur kan jag bä  re möta män-• 
niskor jag inte tycker om?
Hur ser Gud på homosexuali-• 
tet t.ex. accepterar han det?
Kommer du all  d a   fi nnas • 
som en trygg famn för mina 
barn, fast jag inte all  d själv 
orkar?

Vetenskap:
Vad är din favorit av alla ma-• 
tema  ska bevis och vad är 
det?
Hur gammal är jorden?• 

Övrigt:
Hur mår Elvis?• 
Kan du värma en maträ   så • 
varm a   du inte själv kan äta 
den?
Varför har inte studiestödet • 
varit indexbundet förut?

Renskrivna av Eva-Lina Sandell

Foto: Juliana Enfors
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Den 10-13 november samla-
des ca 120 deltagare från 

hela Norden för årets NOSA-
konferens i Stockholm. 18 del-
tagare var hemma från Finland, 
och nästan häl  en av dem var 
svenskspråkiga. Temat för 
konferensen var Faith & Cul-
ture med huvudtalare Lindsay 
Brown från England. 

Förutom de stora mötena 
med alla deltagare samlades 
också smågrupper med repre-
sentanter från olika länder för 
a   diskutera. Man fi ck välja 
bland fyra spårinriktningar – 
kultur, evangelisa  on, apologe-
 k eller ledarskap.

Spänningen var hög när del-
tagaren från Sverige, Norge, 
Danmark, Island och Finland 
samlades för a   dela sina erfa-
renheter som kristna i sin  ds 
kultur. Som det står i Johannes-

Tro och kultur på årets 
NOSA-konferens i Stockholm

Talarna på NOSA-konferen-
sen undervisade på e   prak  skt 
sä   som väckte många tankar 
om hur man skall gå vidare. Till 
exempel, i Kolosserbrevet 3 be-
skriver Paulus de egenskaper 
som en gemenskap i Kristus 
har: ”Låt Kris   ord bo hos er i 
hela sin rikedom och med all sin 
vishet. Lär och vägled varandra, 
med psalmer, hymner och and-
lig sång i kra   av nåden, och 
sjung Guds lov i era hjärtan” 
(Kol. 3:16). Hur är det då i Stu-
dentmissionen? Skapar vi en ny 
kristen gemenskap, så som den 
Paulus beskriver? Hur kan vi bli 
bä  re på det?

A   engagera sig i andra 
är nyckeln
Vi kristna har också uppgi  en 
a   föra det budskap som vi få   
höra vidare, så a   andra bör-
jar känna, tro på, följa och äls-
ka Jesus. Det fi nns många sä   

a   göra det här. När man bör-
jar engagera sig i andras liv och 
kultur får man möjligheter a   
diskutera. Det blir också lä  a-
re när man vet vilka behov el-
ler vilken längtan som fi nns i 
andra. Nästa steg är a   överty-
ga människor och utmana dem 
a   leva i tro. 

I Apostlagärningarna reser 
Paulus  ll många olika länder 
och predikar. E  ersom de olika 
befolkningarna har egna kultu-
rer formar Paulus si   budskap 
baserat på vad de redan tror 
och tänker. Genom a   sä  a sig 
in i deras kultur bemöter han 
människor på e   sä   som de 
förstår och svarar på deras uni-
ka behov. Jag tror a   vi kan lära 
oss mycket från Paulus exempel 
även idag.

Nästa NOSA-konferens hålls 
den 18-21 oktober 2012 i Ber-
gen. Kanske vi ses där?

Emma Krugle, ordf för VSM

evangeliet 17, vi  llhör inte 
världen men är sända  ll den. 
Under NOSA-konferensen fi ck 
vi höra biblisk undervisning om 
hur man kan engagera sig i kul-
turen på e   ny   gt sä  . Det 
handlar om a   använda kultu-
ren för a   skapa broar och an-
knyta  ll öppnar dörrar för dis-
kussioner om Jesus.  

Prak  sk inspira  on
Det var mycket givande och lä-
rorikt a   samlas som kristna 
studeranden från de Nordiska 
länderna. Vi har mycket ge-
mensamt och kan därför dra 
ny  a av a   höra om varandras 
erfarenheter. Det fi nns en styr-
ka i a   samlas som kristna och 
fundera kring hur man kan re-
latera tron  ll livet, studierna, 
och medstuderanden. Man blir 
helt enkelt inspirerad.

Foto: Marius Nicolaysen



ARKKI 1/2012 23FSSMNYTT

William Lane 
Craig kommer till 
Finland! 
William Lane Craig är fi loso-
fi e och teologie doktor, specia-
list på  d,  dsuppfa  ning och 
evighet. Han har doktorerat 
både på Guds existens och Jesu 
uppståndelse. Craig är huvud-
talare i e   veckoslut om apolo-
ge  k, ApologiaForum, i Ry  ylä 
13-15 april. Som seminariehål-
lare deltar bla Henrik Östman 
och Linus Stråhlman. I övrigt 
går programmet på fi nska och 
engelska. Mer info här: www.
kansanlahetysopisto.fi/apolo-
giaforum

Henrik Östman ordnar buss-
transport  ll konferensen från 
Österbo  en. För mer info, kon-
takta henrik.ostman(at)evl.fi . 

Craig kommer också a   del-
ta i Fredagscafé på Nya Vinden, 
Högbergsgatan 22, Helsingfors, 
på kvällen den 13.4.

Gemenskapshelg 
i Åbo i mars 

Den 23-25 mars 2012 kommer 
Studentmissionen och SLEF 
i Åbo a   ordna en bibelhelg 
kring temat lärjungaskap. Per 
Wallin, präst och bibelskollä-
rare, från Sverige kommer a   
undervisa om hur bli, vara och 
göra lärjungar  ll Kristus. Under 
helgen kan man dessutom väl-
ja a   gå på några kortare semi-
narier om andra teman och det 
kommer a   bli mycket lovsång 
och bön. Studerande från Vasa 
och Helsingfors är också väl-
komna med! Mer info av Linus, 
linus(at)studentmissionen.fi .

Till Ungern 
på påsken! 

Det är dags igen för den eu-
ropeiska evangelisationskon-
ferensen till påsken! Temat 
denna gång är Undivided och 
konferensen hålls i Györ, Ung-
ern. Vi siktar på a   få med en 
bra grupp från Finland, och 
man kan anmäla sig redan nu 

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.e  ernamn@studentmissionen.fi 

Lilian Lindén, led studentarbetare, HSSM, tel dag  d (09) 612 9940 
Victoria Grönlund, studentarbetare, VSM, tel 050 565 8052
Linus Stråhlman, studentarbetare, ÅSSM, tel 0400 485 263

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

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
Polismyndigheten har 15.2.2011 beviljat Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lings  llstånd 2020/2010/4015 för  den 15.2.2011-31.12.2012. Tillstånd a   samla in pengar gäller för 
hela Finland utom på Åland så, a   resurserna används direkt för student- och skolungdomsarbete, 
undervisning, utbildning och föreläsningar, läger, samlingar och konferenser samt informa  ons- och 
publika  onsverksamhet.

Höjdpunkter i år 
2.2. Gospelsitz i Vasa.
16-18.3. Kyrkhelg i Helsingfors. Talare Olof Edsinger.
21.3. Veritas Forum evenemang i Vasa.
24-25.3. Bibelhelg i Åbo med ÅSSM och SLEF. VSM och HSSM 
inbjudna!
30.3.-1.4. FSSMs årsmöte i Uleåborg.
5-10.4. (påsken) Europeisk evangelisa  onskonferens Undivi-
ded i Györ, Ungern. Huvudtalare John Lennox, UK.
13.4. kl 18.30 Fredagscafé i Hfors med William Lane Craig
13-15.4. ApologiaForum i Ry  ylä med bla William Lane Craig
17.5. Vängudstjänst i Kronoby kl 10.
23-26.8. Studentkonferens på Enä-Seppä med OPKO och in-
terna  onella kyrkan.
18-21.10. NOSA-konferens i Bergen, huvudtalare Richard Cun-
ningham, UK. Mission Bergen e  er konferensen 22-24.10.

av Lilian Lindén

via undivided2012.org/registra-
 on! Mer info tex om semina-

rierna på undivided2012.org/
seminars. Ta kontakt med an   .
leinonen(at)opko.fi  om du vill få 
 ps om hur man reser dit! 

Nytt kontonummer

Sedan årsski  et har svenska 
verksamheten igen eget kon-

tonummer. De  a för a   lä  a-
re kunna hålla koll på vad som 
kommer in. Det sköts som förut 
av ekonomisek  onen.

Betala alltså från och med nu 
in di   bidrag  ll svenska verk-
samheten på vårt nya konto: 
FI66 8000 0710 2297 93, BIC är 
DABAFIHH. Använd också all-
 d referensnummer, så går din 

gåva rä  !
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Moni seuraa hämmentyneenä kehitystä yhteiskunnassa ja kirkossa. Kirkkokansan raamattupäivä 

kutsuu etsimään Raamatusta tietä eteenpäin. Uskomme, että Jumalan sana on oikea opastaja niin 

koko kansakuntaa koskevissa kuin kunkin oman elämän ongelmissa. Teemamme Jeesus, pahan 

vallan voittaja, tahtoo rohkaista turvautumaan Vapahtajaan, seuraamaan häntä ja tottelemaan hä-

nen sanaansa. Olet sydämellisesti tervetullut kirkkokansan raamattupäivään.

10.00 Jeesus

11.00 Paha
 

ja Topi Knihtilä

12.00 Lounas ja kahvi
Agricolan kirkon alasalissa

13.00 Liikkeet kirkossa 
– kirkko liikkeessä

Tilaisuudet ovat maksuttomia.  

Mikael Agricolan kirkko,  

Tehtaankatu 23, Helsinki.

Järjestäjät ja lisätiedot:

www.kylvaja.fi | www.sekl.fi | www.sro.fi | www.opko.fi | www.sansa.fi   

Agricola-liike/Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

Paneelikeskustelu:

Laajasalo, Hanna Salomäki 
ja Jouko Talonen

14.30 Valta
 

ja Juha Vähäsarja

15.30 Kahvi
Agricolan kirkon alasalissa

16.00 Voittaja 
 

ja Danielle Miettinen

17.00 Herran Pyhä  
Ehtoollinen


