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Palasimme OPKOssa 
tänä keväänä tukevas-

  juurillemme vahvistamal-
la apologiatoimintaamme 
entisestään. Järjestimme 
huh  kuussa Kansanlähetys-
opiston kanssa onnistuneen 
Apologia-forumin. Myös OP-
KOn Suomeen tuomat yli-
opisto  laisuudet, Veritas Fo-
rumit, ovat saaneet osakseen 

myönteistä huomiota. Tilaisuudet ovat koonneet lu-
entosaleihin paljon opiskelijoita eri puolilla Suomea. 
Filosofi an professori ja teologian tohtori William 
Lane Craigin ja kosmologian professori Kari Enqvis-
 n deba    Helsingin yliopistolla ve   niin paljon väkeä, 

e  ä ulkopuolelle jäi toista sataa kiinnostunu  a. 
Tänä vuonna käynnistyneellä Veritas Forum -toi-

minnalla voi olla arvaama  oman tärkeä tehtävä 
yliopistomaailmassa. Parhaimmillaan käy niin, e  ä 
Veritas Forumit luovat Suomeen uu  a keskustelukult-
tuuria. Ne voivat tarjota paikan, jossa voimme kes-
kustella myös klassisen kris  nuskon kannalta keskei-
sistä uskontofi losofi sista kysymyksistä akateemisen 
vapauden hengessä. Unelmoin siitä, e  ä kris   yjen 
vaikutus yliopistoilla kasvaisi ja saisimme nähdä OP-
KOn ja muiden kris  llisten opiskelijajärjestöjen renes-
sanssin. Herra, anna yliopistoihin opiskelijaherätys!

Keskiajalta 1900-luvulle as   kris  nuskolla oli kes-
keinen asema yliopistomaailmassa. Legendaarisen 
Harvardin yliopiston tunnuksessa olivat alun perin 
sanat Veritas Pro Christo et Ecclesia – totuu  a Kris-
tuksen ja seurakunnan hyväksi. Harvard on jä  änyt 
Kristuksen ja seurakunnan pois tunnuksestaan. Sa-
malla yliopisto on o  anut etäisyy  ä yksin kris  llisen 
ilmoituksen pohjalta nousevaan totuuskäsitykseen. 
Sekulaari ei kuitenkaan ole synonyymi neutraalille. 
Se, millaiset arvot ja niiden takaa löytyvä maailman-

kuva yliopistolla vallitsee, vaiku  aa väistämä  ä kou-
lutuksen sisältöön ja opiskelijoiden tulevaisuuteen. 
Veritas Forumin pyrkimyksenä on tuoda kris  nuskon 
arvomaailma esille perusteltuna vaihtoehtona mui-
den arvomaailmojen rinnalla. Näin voimme rakentaa 
tulevaisuu  a, jossa Raama  u ja Jeesus ovat ohi  a-
ma  omia puheenaiheita.

Pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle saapuneet nai-
set näkivät, e  ä kivi oli vierite  y pois haudan suulta. 
Jäljellä oli vain siis  s   taite  u hikiliina. Liinalla oli sel-
keä sanoma. Uuden testamen  n ajan puusepät jä   -
vät valmiiksi saatetun työn merkiksi paikalle liinan, 
johon he olivat kuivanneet hikisen naamansa ja jä-
senensä. Galilealainen puuseppä Jeesus teki samoin. 
Hänen ylösnousemuksensa todistaa maailman histo-
rian suurimmasta käännekohdasta. Kaikki on täytet-
ty! Jeesus voi    kuolemallaan kuoleman. 

Ylösnousemuksen todellisuu  a epäileville opetus-
lapsilleen Jeesus todis   tapahtuneen aitouden veto-
amalla heidän neljään ais  insa. Opetuslapset saivat 
koske  aa Jeesusta, katsoa häntä, kuulla hänen ää-
nensä, maistaa hänen Gennesare  n järven rannalla 
paistamaansa kalaa. Jeesus myös näy   , kuinka kaikki 
kirjoitukset todis  vat hänestä. Se on to  a!

Kris  llisen opiskelija- ja koululaisliikkeen haasteena 
on antaa kokonaisvaltainen todistus ylösnousseesta 
Jeesuksesta koulu- ja opiskelijamaailmassa. Tämä 
vaa  i, e  ä otamme vakavas   nuorten kysymykset 
ja hei  äydymme rohkeas   monipuoliseen keskuste-
luun heidän kanssaan. Kiitos, e  ä olet  hengessä mu-
kana. Toivon sinulle siuna  ua kevä  ä!

Jussi Miettinen, OPKOn pääsihteeri

PS. Opetus- ja kul  uriministeriö leikkasi OPKOn tukia 
merki  äväs  . Olen menossa keskustelemaan ministeri-
öön leikkauksien syistä.  Joka tapauksessa  joudummekin 
poh  maan nyt erilaisia säästötoimenpiteitä. Kiitos järjes-
tömme jäsenet ja ystävät, jos voi  e antaa nyt ylimääräistä 
taloudellista tukea OPKOlle!
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kunnioi  amaan yhä enemmän 
sen luojaa ja suunni  elijaa.

- Joskus meitä kehotetaan va-
litsemaan joko Jumala tai  ede 
selityksenä maailmankaikkeu-
delle. Tämä on kuin pyytäisi 
valitsemaan selityksen Ford-
autolle: onko se tekniikka vai 
Henry Ford?

Myös evankelioinnin perus-
tana on Jumalan tunteminen 
persoonana, jonka voimme 
tuntea ja jonka kanssa voimme 
olla vuorovaikutuksessa. 

- Olet olemassa, koska Juma-
la tahtoi sinun olevan.

Mistä elämäni todistaa?
Danielin kirjasta Lennox nos   
esille, kuinka Daniel ja tämän 

ystävät säily   vät uskonsa Ju-
malaan vieraassa kul  uurissa 
Babylonian kuninkaan ”yliopis-
tossa” ja kieltäytyivät osallistu-
masta epäjumalien palvontaan. 
Tämän päivän yliopistoissa  e-
teestä tai inhimillisestä vii-
saudesta voi tulla epäjumala, 
jos se korotetaan Jumalan ylä-
puolelle auktoritee   na.

- Monet luo  avat aivoihinsa 
ja käy  ävät Jumalaa kuin jota-
kin voimaa. Meidän tulee luot-
taa Jumalaan ja käy  ää aivo-
jamme.

Lennoxin mukaan uskon puo-
lustaminen, apologia, kuuluu 
jokaiselle kris  tylle. Se tarkoit-
taa paitsi vastausten antamista, 
myös koko elämää. Elämämme 

topher Hitchensin kanssa.
Lennox aloitti opettamalla 

luomisesta 1. Mooseksen kirjan 
ensimmäisen luvun pohjalta. 
Jumala loi maailman sanallaan, 
mikä voidaan ilmaista toisin sa-
noin, e  ä kaiken taustalla on 
älykäs persoona. Tiede ja usko 
ovat sopusoinnussa, kun maa-
ilmankaikkeuden ymmärtämi-
nen  eteen avulla saa meidät 

Konferenssin pääpuhuja, Ox-
fordin yliopiston matema-

 ikan professori John Lennox 
on hieno esimerkki siitä, kuinka 
akateemisessa maailmassa voi 
elää Jumalan kunniaksi. Lennox 
ei ole piilotellut vakaumustaan, 
vaan on julkises   puolustanut 
kris  nuskoa lukuisissa keskus-
teluissa ateis  professorien ku-
ten Richard Dawkinsin ja Chris-

IFES Euroopan pääsiäiskonferenssi Undivided:IFES Euroopan pääsiäiskonferenssi Undivided:

Jakamaton sydän on Jakamaton sydän on 
kristityn paras todistuskristityn paras todistus
IFESin (Interna  onal Fellowship of Evangelical Students) 
Euroopan evankelioin  konferenssi kokosi 2200 opiskeli-
jaa pääsiäisviikonlopuksi Unkarin Györiin. Neljän vuoden 
välein järjeste  ävän tapahtuman teemana oli Undivided 
(suom. jakamaton). Konferenssi haastoi osallistujia miet-
 mään omaa jumalasuhde  aan, aikamme epäjumalia ja 

sitä, kuinka todistus Jeesuksesta voisi ulo  ua kokonaisval-
taises   kaikille elämän ja yhteiskunnan osa-alueille.
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antaa ihmisille todistuksen sii-
tä, millainen Jumala on. 

- Jos kris  nusko ei saa aikaan 
muutosta elämässä, se menet-
tää usko  avuutensa. 1. Piet. 
3:15 sanoo: ”Pyhi  äkää Kris-
tus sydämissänne”. Onko Jee-
suksen nimi pyhä minulle? Nä-
kyykö elämästäni, e  ä se on 
minulle tärkein arvo, joka mää-
ri  ää e  ikkani?

Rakenna siltoja
Ateis  en kanssa keskustelles-
saan John Lennox on huoman-
nut, kuinka suuri merkitys on 
keskustelukumppanin kunni-
oi  amisella. Ystävyyden kehit-
täminen on todistamisen kan-
nalta tärkeämpää kuin väi  elyn 
voi  aminen.

- Jeesus oli rakastava, mu  a 
hän oli myös luja. Meidän tulee 
olla totuudenmukaisia olemat-
ta sotaisia.

On myös tärkeää tuntea kult-
tuuri, jossa elää. Paavali tun-
si Ateenan kul  uurin ja pystyi 
sen pohjalta luomaan yhteyden 
kuulijoihinsa saarnatessaan.

- Jos haluat olla kiinnostava, 
sinun tulee olla kiinnostunut: 
kyetä keskustelemaan monis-
ta asioista ja käy  ämään niitä 
siltoina evankeliumiin. Mikään 
ei vahvista uskoasi yhtä paljon 
kuin se, e  ä yrität nähdä asiat 
ei-uskovan näkökulmasta.

Näky Jeesuksesta 
varustaa työhön
Pääsiäisaamuna Lennox 
puhui Jeesuksen ylösnou-
semuksesta, joka on us-
kon perusta ja evanke-
liumin ydin.

- Ainoa asia, joka antaa 
voiman todistaa ylösnous-
seesta Jeesuksesta, on 
henkilökohtainen kohtaa-
minen hänen kanssaan. 
Jos haluamme, e  ä meillä 
on maailmalle sano  avaa, 
meidän tulee vie  ää aikaa 
Jumalan kanssa, Hänen sa-
nansa äärellä.

Viimeisen konferens-
sipäivän tekstinä oli Il-
mestyskirjan 1. luku, jos-
sa Johannes näkee Jeesuksen 
kirkkaudessaan. Me tarvitsem-
me samoin näkyä, ymmärrys-
tä siitä, millainen Jeesus on. 
Johannes näki näyssä myös 
seitsemän lampunjalkaa, jotka 
edus  vat seitsemää seurakun-
taa. Meidänkin ajassamme seu-
rakunnan tehtävä on kantaa Ju-
malan valoa.

Päätöstilaisuudessa IFESin 
Euroopan aluekoordinaatto-
ri Mar  n Haizmann muistu    
lähetystyön lopullisesta pää-
määrästä, jota kuvataan Ilmes-
tyskirjan 7. luvussa:

- Jumala haluaa kaikki ihmi-
set osallisiksi hänen kirkkau-
destaan. Lähetys ja evankeli-
oin   on sitä, e  ä kutsumme 
ympärillämme olevia ihmisiä 
palvomaan Jumalaa ja tunnus-
tamaan hänen herruutensa.

IFES Euroopan pääsiäiskonferenssi Undivided:

Jakamaton sydän on 
kristityn paras todistus

Kuvat: Sari Nuu  nen, 
Alex Torres, Kaylene Ball

>>

Uskon puolustami-
nen kuuluu kaikille. 
Sitä on paitsi vas-
tausten antaminen, 
myös koko elämä.

John Lennox
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Monipuolista 
ohjelmaa...
Jokainen konferenssipäivä alkoi 
Raamatun lukukappaleella, jota 
pohdi   in ensin henkilökohtai-
ses   ja si  en pienryhmissä. 
John Lennoxin opetuksen jäl-
keen oli vuoro paneutua teks-
 in valinnaisryhmissä eri ta-

voin, kuten keskustelemalla, 
rukoilemalla, mie  skelemällä 
tai maalaamalla.

Lounaan jälkeen oli aikaa ul-
koilla, urheilla, kierrellä ”lähe-
tystorilla” tai hiljentyä erilaisis-
sa rukoushuoneissa. Lepotauko 
au  oikin jaksamaan pitkät päi-
vät virkeänä loppuun saakka.

Iltapäivän seminaareissa ja 
kanavissa sai tutustua valit-
semiinsa evankelioinnin muo-
toihin ja työkaluihin sekä kris-
tillisen elämän osa-alueisiin. 
Iltasessioissa näh  in puolalai-

sen Teo Teatr-ryhmän huikeita 
draamaesityksiä ja kuul  in ins-
piroivia puheenvuoroja.

Joinakin iltoina oli vielä eri-
koisohjelmanumeroita: un-
karilaisen Muzsikás-yhtyeen 
kansanmusiikki sai jalat vipat-
tamaan, ja ruokanäyttelyssä 
eri maiden opiskelijat tarjoili-
vat kansallisherkkujaan.

...ja rohkaisevaa yhtey  ä
Pääsiäisaamuna oli vuorossa 
aikainen herätys jumalanpal-
velusta varten. Saapuessam-
me yliopistolle ihme  elin, mik-
si väki jono    kampusalueen 
ulkopuolella. Meitä laske   in 
eteenpäin ryhmä kerrallaan, ja 
lähempänä kokoushallia saim-
me kuulla sanat: ”Älkää pe-
lätkö, Jeesus on ylösnoussut!” 
Juoksimme halliin ja istuim-
me hiljaa la   alle odo  amaan, 

”Elämää 
muuttava 
kokemus”

Konferenssin Facebook-
sivulla kysy   in jälkeen-

päin, mitä jäi ko  in vietäväk-
si. Osallistujat vastasivat mm. 
näin:
- Meillä on mahtava etuoi-
keus tuntea rakastava Isäm-
me, mu  a myös vastuu jakaa 
iloa, joka meillä on. Tunnus-
taa ylpeäs   taivaan kansalai-
suutemme ja jakaa rakkau  a 
muiden kanssa.
- Oli kunnia saada juhlia pää-
siäistä kaikkien teidän kanssa! 
Kiitos kaikista elementeistä, 
jotka au  oivat elämään uu-
delleen ensimmäisen pääsi-
äisaamun ilon. Se koske    ja 
virkis  .
- Ei lueta Raama  ua vain viisi 
minuu   a päivässä!
- Jokainen uusi alku voi olla 
alku Jumalan kanssa!
- Kolmiyhteinen Jumala loi 
meidät, ja kun opimme lisää 
synnistämme, opimme lisää 
Hänen armostaan! Kiitos kun 
järjes   e elämää muu  avan 
kokemuksen!
- Jumalan lähe   läänä olemi-
nen ja se, e  ä Kristus elää mi-
nussa.
- Vastatut rukoukset.
- Uusia ystäviä, uudistunut 
into, kauniit sävelmät ja sa-
nat päässäni soimassa ja noin 
15 kirjaa.
- Lennoxin kirjat ja halu tun-
tea uskoa paremmin.

kunnes koko porukka oli sisäl-
lä. Si  en juhlimme Jeesuksen 
ylösnousemusta ja nau  mme 
yhdessä ehtoollista.

Yksi hienoimmista kokemuk-
sistani konferenssissa oli kris  t-
tyjen yhteys. Ruokapöydässä, 
jonossa tai kävelymatkalla saat-
toi alkaa vaihtaa kenen kanssa 
tahansa kuulumisia opiskelija-
liikkeidemme toiminnasta ja 
haasteista sekä rohkaisevia ko-
kemuksia Jumalan uskollisuu-
desta. Ylistyshetket yli 2000-
päisen joukon kanssa antoivat 
esimakua tuosta Ilmestyskirjas-
sa kuvatusta loppuma  omasta 
hetkestä, jolloin saamme yh-
dessä miljoonien kanssa katsel-
la Häntä kasvoista kasvoihin.

Useat maat olivat selväs   pa-
nostaneet opiskelijoiden lähet-
tämiseen tapahtumaan. Ennä-
tyksen taisi tehdä Hollan   noin 

300 edustajallaan. 
Suomesta meitä oli 
vain viisi ei-enää-
opiskelijaa sekä yksi 
latvialainen vaihto-
opiskelija. Pohdim-
me, e  ä osa ko  in-
jääneistä oli sentään 
saanut kokea jotain 
vastaavaa Mission-
Netissä uutenavuo-
tena. Ja tuleva syk-
sy tarjoaa muillekin 
mahdollisuuksia – et-
tehän missaa niitä! :)

Sari Nuutinen

Lisää tunnelmia ne-
 ssä: facebook.com/

undivided2012
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uPohjoismainen ryhmätapaaminen konferenssissa. Kuva: Mar  n Haagensen
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Onnellisuusfoorumit 
kiinnostivat satoja
Suomen ensimmäiset Veritas 

Forum -yliopistotapahtu-
mat järjeste   in maalis-huh  -
kuussa teemalla Onnellisuuden 
sietämätön vaikeus. Jyväskyläs-
sä, Turussa ja Oulussa aiheesta 
keskustelivat psykologian pro-
fessori Markku Ojanen Tam-
pereen yliopistosta ja fi losofi -
an professori Timo Airaksinen 
Helsingin yliopistosta. Kuopios-
sa Ojasen keskustelijaparina oli 
Itä-Suomen yliopiston sosiolo-
gian professori Juho Saari.

Kiertue keräsi neljällä paik-
kakunnalla yhteensä noin 440 
kävijää ja herä    myös media-
kiinnostusta. Ojanen ja Airaksi-
nen kutsu   in keskustelemaan 
onnellisuudesta Radio Keski-
Suomeen ja Radio Deihin.

Onni kasvaa 
jakamalla
- Onnellinen ihminen on tyyty-
väinen siihen, mitä hänellä täl-
lä hetkellä on, ei haikaile men-
ny  ä eikä tulevaa, määri  eli 
”onnellisuusprofessorina” tun-
ne  u Ojanen Turussa pidetyssä 
foorumissa.

Timo Airaksinen vii  asi an  i-
kin onnellisuuskäsityksiin:

- Stoalais-epikurolainen lin-
ja korostaa mielenrauhaa, joka 
tarkoi  aa, e  ä tuska on poissa. 
Tämä on mielestäni paras teo-

ria: onnellisuuden ta-
voi  elu on kärsimyk-
sen väl  ämistä.

Professorit tote-
sivat, ettei  kestä-
vä onnellisuus löydy 
omaisuudesta eikä 
huippukokemuksista, 
vaikka nämä voivat-
kin tuoda lyhytaikai-
sen onnentunteen. 
Sen sijaan molemmat 
olivat samaa mieltä 
siitä, e  ä onnellisuus 
lisääntyy ihmisen 
pyrkiessä tekemään 
muita onnellisiksi.

- On tutkimusnäyt-
töä siitä, e  ä ihmi-
nen, joka o  aa muut 
huomioon, on onnellisempi. 
Hän levi  ää hyvää mieltä ym-
pärilleen, ja se tulee takaisin, 
Ojanen totesi.

- Ihmisen tulee pyrkiä elä-
mään oikein ja tekemään oikei-
ta tekoja, niin onnellisuus tu-
lee sivutuo  eena, Airaksinen 
säes  .

Usko lisää 
onnellisuu  a
Kris  tyn näkökulmaa edusta-
nut Ojanen totesi, e  ä usko voi 
au  aa olemaan onnellinen  kär-
simyksen keskelläkin. Hän kom-
mentoi myös Yhdysvalloissa 
tehtyjä tutkimuksia, joiden mu-
kaan uskonnolliset ihmiset ovat 
tyytyväisempiä elämäänsä.

- Olen tehnyt kymmenkun-
ta onnellisuustutkimusta, jois-
sa olen kysynyt myös ihmisen 
uskonnollisuu  a, ja suunta on 
sama Suomessa. Riippuu myös, 

mistä uskonnosta puhutaan. 
Ateis  ksi ilmoi  autunut Ai-

raksinen myönsi, e  ä uskonto 
voi lisätä onnellisuu  a, jos se 
tarjoaa ihmiselle hyväksyvän 
yhteisön. Ojanen muistutti, 
e  ä vaikka uskonnon nimissä 
on tehty vääryy  ä, kris  nus-
kon alkuperäinen sanoma on 
rakkauden sanoma, kuten ker-
tovat mm. vertaukset tuhlaaja-
pojasta ja laupiaasta samaria-
laisesta.

Veritas Forum -kooste jatkuu >

Timo Airaksinen ja Markku Ojanen Turun Veritas Forumissa 12.3.

Kuva: Linus Stråhlman

”Ihminen, joka 
levittää hyvää 
mieltä ympäril-
leen, on itsekin 
onnellisempi.”

Markku Ojanen
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Helsingin ensimmäisessä 
Veritas Forumissa 16.4. 

kohtasivat filosofian tutkija-
professori William Lane Craig  
(kuvassa oik.) ja kosmologian 
professori Kari Enqvist. Kes-
kustelun aiheena oli Can the 
Universe Exist Without God? 
(Voiko maailmankaikkeus olla 
olemassa ilman Jumalaa). Tun-
netun yhdysvaltalaisen kris-
 nuskon puolustaja Craigin ja 

uskonno  omaksi itsensä mää-
ri  elevän Enqvis  n kohtaami-
nen kiinnos   siinä määrin, e  ä 
Helsingin yliopiston Porthanian 
305-paikkaisen II-salin täy  yi 
ääriään myöteen, ja ulkopuolel-
lekin jäi aulan täydeltä väkeä.

Kari Enqvist totesi, e  ei ky-
symys Jumalan olemassaolosta 
ole  eteellinen, koska Jumalaa 
ei voida selkeäs   määritellä. 
Näin ollen hän ei pidä kysymys-
tä merkityksellisenä. Enqvist 
totesi, e  ei luonto aina nouda-
ta klassisen logiikan lakeja, ja 
on asioita, jotka syntyvät tyh-
jästä ilman mitään syytä.

Enqvist peräänkuulu    todis-
te  a, joka pako  aisi teis  t hyl-
käämään ajatuksen Jumalasta. 
Jos ei nähdä mitään tällaista 
mahdollisuu  a Jumalan todis-
tamiseksi epätodeksi, ei tehdä 
 ede  ä. Filosofi silla peruste-

luilla ei Enqvis  n mielestä ole 
todistusvoimaa, sillä ne ovat 

Craigin ja Enqvistin 
Jumala-debattiin yleisöryntäys

vain sanoja.
William Lane Craig vastasi 

määri  elemällä Jumalan per-
soonalliseksi maailmankaikke-
uden ulkopuoliseksi alkusyyksi. 
Hän väi    si  en, e  ei maail-
mankaikkeu  a voisi olla ilman 
Jumalaa, ja esi    perusteluina, 
e  ä Jumala on paras selitys 
maailmankaikkeuden olemas-
saololle, sen alkuperälle sekä 
objek  ivisille moraaliarvoille.
Craig käytti myös filosofista 
pää  elyketjua osoi  aakseen, 
e  ä jos Jumalan olemassaolo 
on edes mahdollista, hänen on 
oltava olemassa. 

Enqvist esi    vastauspuheen-
vuorossaan, e  ä väite täytyy 

voida falsifioida eli osoittaa 
epätodeksi, jo  a se olisi mer-
kityksellinen, ja kysyi edelleen 
argumen  eja Jumalaa vastaan. 
Craig vastasi tähän, e  ä esi-
merkiksi ”minä olen olemassa” 
on yhtä lailla merkityksellinen 
väite, vaikkei sitä voida osoit-
taa epätodeksi. Hän mainitsi 
myös joitakin Jumalan olemas-
saoloa vastaan esite  yjä argu-
men  eja.

Enqvist jatkoi tivaamalla, 
mikä si  en olisi toiseksi paras 
selitys maailmankaikkeudelle. 
Craigin mukaan vaihtoehtoiset 
selitykset, e  ä maailmankaik-
keus on väl  ämätön tai e  ä se 
on ikuinen, on kumpikin todet-
tu vääräksi.

Yleisökysymysten aikana En-
qvist totesi useaan kertaan, 
että emme tiedä maailman-
kaikkeudesta tarpeeksi voidak-
semme sanoa varmuudella mi-
tään sen alkuperästä.

Palau  eessa keskustelun ai-
he  a kiitel  in mielenkiintoisek-
si, vaikka monia häiritsi, e  ei-
vät keskustelijoiden argumen  t 
aina kohdanneet toisiaan.

Keskustelun järjestivät yh-
teistyössä Helsingin OPKO, 
Helsingfors Svenska Student-
mission, Ris  n Kilta ja Atheos - 
Ateis  teekkarit. Videotal  oin   
keskustelusta löytyy osoi  ees-
ta veritasforum.fi  > Media.

Kuva: Tuure Savuoja
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ovat ihmissuhteet. Kankko-
nen koros  , e  ä ihmisellä tu-
lee olla päämääriä, mieluiten 
sellaisia, jotka kestävät jopa 
kuoleman rajan yli. 

Puheenvuorojen aikana 
kuulijat saivat kirjoi  aa la-
puille kysymyksiä, jotka juon-
taja si  en esi    puhujille. Ky-
symysten aiheet vaihtelivat 
opiskelusta, urasta ja perhe-
elämästä ihmisarvoon ja kuo-
lemanpelkoon. 

Kysymykseen kuoleman jäl-
keisestä elämästä Carling vas-
tasi, e  ä elämä on tässä ja nyt. 

Kankkonen yhtyi hänen käsityk-
seensä suhteiden merkitykses-
tä ja huomau   , e  ä tärkein on 
suhde Jumalaan, joka ei pääty 

Apologia-forum: Älyllistä 
keskustelua tarvitaan

Ruotsinkielisen Veritas Fo-
rum -toiminnan käynnis   

Vaasassa 21.3. järjeste  y foo-
rumi What’s the Point? Elämän 
tarkoituksesta keskustelivat 
Kokkolan ruotsinkielisen seu-
rakunnan kirkkoherra Peter 
Kankkonen (kuvassa keskellä) 
ja Åbo Akademin yliopistonleh-
tori Carl-Erik Carling (kuvassa 
oikealla). Kuulijoita oli 125.

Carling ja Kankkonen kertoi-
vat kumpikin aloituspuheen-
vuoroissaan näkemyksensä 
elämän tarkoituksesta. Carling 
esi   , e  ä tärkeintä elämässä 

edes kuolemaan. Tilaisuus he-
rä    yleisössä syvällistä poh-
dintaa, ja keskustelu jatkui käy-
tävillä  laisuuden jälkeen.

Juttukoosteen tekstit: Sari Nuutinen

Vaasassa etsittiin 
elämän tarkoitusta

Kuva: Maja Kruegle

William Lane Craig oli myös 
pääpuhujana Apologia-

forumissa, joka pide   in Kan-
sanlähetysopistolla Ry  ylässä 
deba   a edeltävänä viikonlop-
puna. Craig käsi  eli puheissaan 
Jeesuksen ylösnousemusta ja 
sen todistusaineistoa sekä Ju-
malan olemassaolon väl  ämät-
tömyy  ä elämän mielekkyyden 
kannalta. Hän oli myös vastaa-
massa yleisön kysymyksiin mui-
den puhujavieraiden kanssa. 

Kris  nuskon järjellisen perus-
telun unohtaminen olisi Craigin 
mukaan kirkon itsemurha. 

- Kris  nuskosta tulisi vain yk-

si ääni muiden joukossa, joista 
mikään ei väitä olevansa objek-
 ivinen totuus, ja samalla  e-

teellinen naturalismi jatkaisi to-
tuuskäsityksen muovaamista.

Craig totesi, e  ä interne  n 
keskustelufoorumit ovat hyviä 
paikkoja keskustella Jumalasta. 

- Minusta on sääli, e  ä enem-
mistö sivustoni reasonablefaith.
org:in keskustelufoorumilla kir-
joi  avista on ei-kris   yjä. Toi-
voisin älykkäitä kris   yjä käy-
mään sivistyny  ä keskustelua 
heidän kanssaan. Internet on 
voimakas työkalu, emmekä saa 
antaa ateis  en hallita sitä.

Kuva: Maja Kruegle

OPKO oli Kansanlähetyksen 
ohella toisena järjestäjänä Apo-
logia-forumissa, joka keräsi to-
dennäköises   juuri nimekkään 
vieraansa ansiosta ennätysylei-
sön, 500 kävijää.

”Häkissä olevaa 
leijonaa ei tarvitse 
paljon puolustella. 
Riittää, kun rao-
tetaan häkin ovea. 
Jumalan sana puo-

lustaa itse itseään, 
kun käytämme sitä.”
Kansanlähetysopiston rehtori Niilo 

Räsänen Apologia-forumissa
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malan vertainen vaan luopui 
omastaan. Ystävät hylkäsivät 
hänet. Hänellä ei aina ollut mi-
hin päätään kallistaa. Hän paas-
tosi yksin erämaassa. Hän toimi 
mones   kuin orja. Hän luopui 
kaikesta jumalallisesta rikkau-
desta ja lopulta omasta hen-
gestään. (Fil 2:6-8.) Ja sil   Jee-
sus eli loistavaa elämää: ”Sana 
tuli lihaksi ja asui keskellämme. 
Me saimme katsella hänen kirk-
kau  aan, kirkkau  a, jonka Isä 
ainoalle Pojalle antaa.” (Joh 
1:14.)

Jeesuksen elämässä näem-
me, e  ei loistava elämä riipu 
ensisijaises   ulkonaisista olo-
suhteista, ei edes siitä, omis-
taako mopon vai ei. Jumala 
haluaa antaa elämäämme pal-
jon hyviä asioita. Mu  a Jumala 
haluaa, e  ä ne eivät ole meille 
elämän valo, joka tuo ilon, on-
nen ja merkityksen. 

Saatamme mene  ää kaiken 

maallisen yhdessä silmänräpä-
yksessä: mopo voi mennä rikki, 
ystävät voivat pe  ää ja ruoka 
loppua. Jeesus haluaakin, e  ä 
sydämessämme loistaisi valo, 
jota pimeys ei voi saada val-
taansa. Valo, joka on kaikkia 
muita valoja kirkkaampi.

Katsele 
Jeesuksen kasvoja
On yleisesti tunnustettu to-
siasia, e  ä ”tyhjästä on paha 
nyhjästä”. Jeesus haluaa täyt-
tää meidät, jo  a elämässäm-
me voisi loistaa tämä valo, jota 
pimeys ei saa valtaansa. Paavali 
keho  aa tähän Efesolaiskirjees-
sä tällä tavoin: ”…antakaa Hen-
gen täy  ää itsenne. Veisatkaa 
yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä, 
hengellisiä lauluja, soi  akaa 
ja laulakaa täydestä sydämes-
tänne Herralle.” (Ef. 5:18,19.) 
Ja Daavid ope  aa psalmissaan: 
”Ne, jotka katsovat Häneen, sä-

vvvveveertrtrtrt iaiaiainenenn vvavaaanana  lluuopui 
aannna YYYsYsstätää ävävätt hhyhyhyylllkäsivvätät

lisen n yhyhdessä ä silmänräpämmaal
ssä: mopo voi mennä rikkyykses

Elämä Elämä 
joka loistaajoka loistaa
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täsi loistava elämä? Kyse-
limme tätä kysymystä jokin aika 

si  en nuorilta eräässä 
lahtelaisessa kauppa-
keskuksessa. Saimme 
mm. tällaisia vastauk-
sia: Loistavaa elämää 
on, kun on ystäviä, puh-
das ja siis   ko  ; kun on 
perustarpeet kunnossa; 
kun ei ole velkaa; kun 
on rikas ja voi shoppail-
la; kun voi syödä hyvää 
ruokaa; kun on mopo. 

Jutellessani nuorten 
kanssa mieleeni nousi 
kysymyksiä: Entä jos 
mopo puuttuisi? Tai 
oma ko   tai ystävät? 
Olisiko mitään mah-
dollisuu  a, e  ä elämä 
olisi silloin loistavaa? 

Raamattu kertoo, 
e  ä Jeesus ei pitänyt 
oikeudestaan olla Ju-

”Valo loistaa pimeydessä, ”Valo loistaa pimeydessä, 
eikä pimeys ole saanut eikä pimeys ole saanut 
sitä valtaansa.” sitä valtaansa.” 

Joh. 1:5Joh. 1:5
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Kuva: Ijansempoi | Dreams  me.com



ARKKI 2/2012 11RAAMATUSTA

teilevät iloa” (Ps. 34:6). 
Jumalan kasvojen katsele-

minen on sitä, e  ä tulemme 
Hänen eteensä tutkien Sanaa, 
rukoillen ja vaikkapa soi  aen 
ja laulaen (Kol. 3:16). Silloin Ju-
malan Henki täy  ää meitä. Ju-
malan kasvot säteilevät pyhyyt-
tä, hyvyy  ä ja rakkau  a. Ja kun 
katselemme niitä, alamme lois-
taa samaa kirkkau  a, jota Hän 
loistaa (2. Kor. 3:18).

Oppitun   
fosfori-Tuhkimolta
Ty  ärelläni Ellillä on seinälle 
laite  ava fosforoitu kuva Tuh-
kimosta. Fosfori tarvitsee valoa 
”latautuakseen”. Se toimii peri-
aa  eella: mitä enemmän valoa, 
sitä enemmän loiste  a pime-
ässä. Kun ihastelimme yhtenä 
päivänä Tuhkimosta loistavaa 
valoa pimeässä vessassa (koska 
se on ko  mme pimein paikka), 
mieleeni tuli ajatus, e  ä Jumala 
haluaisi meidän elämämme ole-
van  etyllä tavalla samanlaista 
kuin tuon fosfori-Tuhkimon. 

Loiste Tuhkimoon tuli siitä, 
e  ä pidin sitä hetken lampun 
alla keräämässä valoa itseen-
sä, ja si  en se lois   kaikille 
vessassa olijoille. Jeesus opet-
taa näin: ”Eikä lamppua, kun se 
sytytetään, panna vakan alle, 
vaan lampunjalkaan. Siitä sen 
valo loistaa kaikille huoneessa 
oleville. Näin loistakoon teidän-
kin valonne ihmisille.” (Mark. 
1:15,16.) Vaikka usko ei ole-
kaan mikään matemaa   nen 
kaava, sil   mitä enemmän vie-
tämme aikaa Jeesuksen kans-

sa, sitä enemmän myös alam-
me loistaa Hänen valoaan (Joh. 
15:4-5).

Paavali ope  aa, e  ä ”Jumala 
joka sanoi: ’Tulkoon pimeyteen 
valo’, valaisi itse meidän sydä-
memme. Näin Jumalan kirkka-
us, joka säteilee Kristuksen kas-
voilta, opitaan tuntemaan, ja se 
levi  ää valoaan.” (2. Kor. 4:6.)

Armo valaisee
Sain oppia tuntemaan jotain 
tästä Jumalan kirkkaudesta 
Helsingin jäähallissa noin pari 
kuukau  a si  en. Näin, miten 
eräs sydän, joka oli ollut vielä 
muutama vuosi si  en täynnä 
pimey  ä, lois   nyt Jeesuksen 
valoa. 

Rikollisjengi Natural Born 
Killersin en  nen johtaja Lauri 
”Late” Johansson kertoi Mah-
dollisuus muutokseen -juhlas-
sa, miten Jeesus oli valaissut 
hänen sydämensä. Sain nähdä, 
kuinka en  sen kovasydämisen 
murhamiehen silmiin kohosi-
vat kyyneleet siitä, miten suuri 
ja ihmeellinen Jumalan rakkaus 
on. Se rii  ää jopa vaaralliselle 
rikolliselle, joka on tappanut 
monta ihmistä. 

Edelleen vankeusrangaistus-
taan kärsivä Late sanoo todis-
tuksessaan: ”Ei mulla oo ikinä 
ollu näin vähän rahaa tai muu-
ta, mu  a en mä oo koskaan ollu 
näin onnellinen. – Jes. 1:18:ssa 
lukee, e  ä vaikka synnit on ve-
renpunaiset, ne tulee valkeiksi 
kuin puhdas villa. Mitään sel-
lasta inhimillistä tekoa ei ole 
olemassa jota sä et voi saada 

anteeks Jumalalta. – Tää on se 
ju  u johon sun pitää ankkuroi-
da sun elämäs.” Tästä loistaa 
valo.

Eläviä kiviä
Kävellessäni hiekkaisella jalka-
käytävällä eräänä aurinkoisena 
aamuna huomasin, e  ä osa  el-
lä olevista pienistä kivistä lois   
kirkkaas  . Nos  n katseeni hie-
man pidemmälle ja huomasin, 
kuinka paljon  ellä oli vaaleita 
kiviä, jotka heijas  vat aurin-
gon valoa. Vaaleat kivet lois  -
vat tummien kivien ja tummien 
hiekanmurujen keskellä, jotka 
eivät heijastaneet valoa. 

Aja  elen, e  ä meidät kris  -
tyt on kutsu  u olemaan eläviä, 

Jeesuksen verellä puhdiste  u-
ja kiviä, jotka loistavat tämän 
maailman keskellä kuin vaaleat 
kivet keväisessä auringon pais-
teessa. Näistä kivistä Jumala 
haluaa rakentaa hengellisen ra-
kennuksen, jossa Hänen kirkka-
utensa voi tulla julki tämän maa-
ilman keskellä (1. Piet. 2: 5,9).

Olli Lehmonen

OPKOn koululaistyöntekijä

Heikkouteni  edät 
ja kaiken vajavuuden.
Mut valtaa uudestaan.
Tahdon elää sille, 
joka ikuises   kestää.
Nyt Sulle antaudun.

Anna kirkkautesi loistaa,
e  ä maa saa nähdä Kuninkaan.
Jeesus, 
anna kirkkautesi loistaa,
e  ä maa saa nähdä Kuninkaan.

”Pelastajani” (Mighty to Save),

Ben Fielding & Reuben Morgan

Kun vietämme aikaa 
Jeesuksen kanssa, 
alamme loistaa 
Hänen valoaan.

Taustakuva: SXC | Przemyslaw Szczepanski

Kuva: Pavla Zakova | Dreams  me.com
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Uusi hallitus valittiin

Opiskelija- ja Koululaislähe-
tyksen valtakunnallinen 

lii  okokous pide   in Oulussa 
31.3. Kokouksen lisäksi järjes-
te   in 30.3.–1.4. ohjelmaa liit-
tokokousviikonlopun nimellä. 

Viikonloppu rävähti käyn-
 in perjantaina Onki-nuorten-

iltojen kanssa järjestetyllä 
konser  lla. Menevää musiik-
kia elämänmakuisten laulujen 
muodossa tarjoili Hencca & 
Bigband, akus  sena kahden ki-
taran duona. Konser    ve   salin 
täydeltä kuulijoita, sekä nuoria 
e  ä opiskelijaikäisiä. Ajatelta-
vaa puheen muodossa antoi 
pääsihteeri Jussi Mie   nen. 

Lauantaina ennen liittoko-
kousta nau  mme Oulun OP-

KOn hallituslaisten lai  aman 
lounaan. Opetusta pi   Oulun 
OPKOn työntekijä An    Leino-
nen. Itse lii  okokous alkoi ilta-
päivästä, kes   parisen tun  a 
ja eteni mukavassa ilmapiiris-
sä. Kokouksen pääty  yä seu-
rasi illan pää  eeksi elokuvailta 
samoissa  loissa. Katsoimme 
Kuninkaan puhe -elokuvan ja 
keskustelimme sen pohjalta 
nousevista teemoista. 

Sunnuntaiaamuna kokoon-
nuimme messuun Oulujoen 
kirkkoon OPKOn kirkkopyhän 
merkeissä. Messussa saarnasi 
Jussi Mie   nen ja avustusteh-
tävissä oli mukana opiskelijoita. 
Messun jälkeen oli vielä kirkko-
kahvit ja seurat Myllyojan seu-

Kesäleiri 
kutsuu

Perinteinen OPKOn kaiken-
ikäisten kesäleiri pidetään 

Valkealan kris  llisellä opistolla 
18.-22.7.2012 teemalla Totuus 
ja tehtävä. Mukana ovat mm. 
Eero Junkkaala, Timo Junkkaa-
la, Arja ja Reino Kalmari, Saa-
ra Kinnunen, Jussi ja Danielle 
Mie   nen, Kirsi Smeds ja Pek-
ka Laukkarinen.

Ohjelmassa on luentoja ja 
seminaareja ajankohtaisista ai-
heista, Raamatun tutkiskelua ja 
rukousta pienryhmissä, ulkoi-
lua ja retkiä. Lapsille ja nuoril-
le järjestetään omaa ohjelmaa 
ikäryhmi  äin.

Ohjelma, lisä  edot ja ilmoit-
tautumiset: opko.fi /kesaleiri

Lähetyssihteeri 
Kanadaan

Katariina Leskelä jä    tehtä-
vänsä OPKOn lähetyssihteeri-
nä suunnatakseen huh  kuussa 
perheineen Kanadaan. Hänen 
miehensä Vihtori Leskelä työs-
kentelee siirtolaispappina kah-
dessa suomalaisessa seurakun-
nassa Ontariossa.

Leskelä eh   työskennellä OP-
KOssa vuodesta 2003 läh  en 
myös Helsingin, Tampereen ja 
Lahden opiskelijatyössä.

koonnut Sari Nuutinen

rakuntakodilla. Valtaosa itse 
kokoukseen osallistujista saa-
pui Ouluun eteläisestä Suomes-
ta. Kaikkiaan kokemus kokouk-
sen järjestämisestä vaihteeksi 
vähän kauempana oli posi  ivi-
nen. Kiitos jokaiselle mukavas-
ta viikonlopusta!

Teksti ja kuva: Kaisu Martikainen

Liittohallitus 
2012-2013
Lii  okokouksessa nime   in OP-
KOn lii  ohallitukseen kaudelle 
2012–2014 Simo Aalto (seniori, 
Turku), Marit Hedström (opis-
kelija, Åbo, 1. varapj), Kimmo 
Karhi (seniori, Helsinki, pj), 
Kimmo Koivunen (opiskelija, 
Turku & Pori), Chris  an Perret 
(seniori, Helsingfors & Åbo) ja 
Rauno Perälä (seniori, Helsinki 
& Kuopio). Varajäseniksi valit-
 in Lauri Saarinen (opiskelija, 

Pori) ja Tuure Savuoja (opiske-
lija, Helsinki). Kaksivuo  skaut-
taan jatkavat Tuomo Heinilä (2. 
varapj), Mikael Isoaho, Pekka 
Jokiranta, Saara Kinnunen ja 
Juha Parkkinen. Vuoden 2011 
lopulla eronneen Joonas Keski-
ahon  lalle vali   in Taneli Skyt-
tä (seniori, Helsinki). Hallitus ni-
mesi puheenjohtajiston 21.4.

OPKOn liittokokous vahvisti vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen (kuvassa alla ja luettavissa osoitteessa opko.fi /vuosikertomus).
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Loppiaiskonffa
nyt elokuussa!

OPKOn loppiaiskonferenssi 
on kokenut uudistuksen 

ja pidetään tänä vuonna opis-
kelija- ja nuorisokonferenssi-
na 23.-26.8.2012 Enä-Sepän 
leirikeskuksessa Vihdissä. Oh-
jelmasta vastaavat mm. Jukka 
Jämsen, Saara Kinnunen, Juha 
Parkkinen sekä Jussi Mie   nen 
ja muut OPKOn työntekijät. 

Teeman Valloi  ava yhteisö 
alla pohditaan mm. Miten kas-
van ihmisenä? Millainen on toi-
miva pienryhmä? Miten voin 
rakentaa kris   yjen yhteisöä 
omilla lahjoillani? Kuinka ta-
voi  aa yhteisönä niitä, jotka ei-
vät vielä tunne Jeesusta? Miten 
lähetyskäskyn toteu  amisesta 

voi tulla elämäntapa?
Yhteisten raamattuopetus-

ten lisäksi ohjelmassa on valin-
naistyöpajoja, rukousta, laulua, 
ulkoilua, kansainvälinen ilta, 
grillibileet ja muuta kesäkivaa. 
Aikaa on vara  u myös ope-
tusten aiheiden työstämiselle 
oman paikallisen opiskelija- tai 
nuortenryhmän kanssa. 

Konferenssin sisältöön ovat 
olleet vaiku  amassa kaikki OP-
KOn paikallisyhdistykset, ja ta-
pahtuma pyrkii tukemaan en-
 stä paremmin paikallistason 

työtä. 
Ohjelma, hinnat ja ilmoi  au-

tumislomake löytyvät sivulta 
opko.fi /konferenssi.

Lähetyskonferenssi Trans4-
mission12: Loistava elämä 

pidetään Joutjärven kirkos-
sa, Lahdessa 11.–14.10.2012. 
Konferenssin pääteemoja ovat 
kokonaisvaltainen lähetystyö, 
lähetys elämäntapana, oikeu-
denmukaisuus ja yhteisön to-
distus. Puhujina ovat mm. Carl-
Erik Sahlberg (Ruotsi), Youssef 
Ourahmane (Algeria), Malcolm 
Damon (Etelä-Afrikka), Ante-
ro ”Mooses” Laukkanen, Leif 
Nummela ja Juhani Ahola. 

Valmentavissa työpajoissa 
on tarjolla toimintaa ja ope-
tusta yli kolmestakymmenestä 
aiheesta. Yhtenä päivänä kon-
ferenssiväki toteu  aa jä   mäi-

sen palvelutempauksen Lahden 
keskustassa.

Suurtapahtuma on osa 
Trans4mission-prosessia, joka 
innostaa ja varustaa erityises   
nuoria aikuisia Kristusta kirkas-
tavaan elämäntapaan arjessa. 
Se on myös jatkoa E4- ja Sytytä 
tämä sukupolvi -evankelioimis-
kongresseille 2004 ja 2011 sekä 
Trans4mission-lähetyskonfe-
rensseille 2008 ja 2010.

OPKO on mukana järjestä-
mässä konferenssia muiden 
Suomen Evankelisen Allianssin 
(SEA) ja Suomen lähetysneu-
voston (SLN) jäsenjärjestöjen 
ja kirkkokun  en kanssa.

www.trans4mission.fi 

Trans4mission12 
kutsuu loistamaan

Pohjoismainen opiskelijakon-
ferenssi NOSA 2012 järjes-

tetään Norjan Bergenissä 18.–
21.10. teemalla Uncover Jesus. 
Pääpuhujina ovat evankelioin-
 koulu  taja Becky Pippert ja  

Englannin opiskelijaliike UCCF:n 
johtaja Richard Cunningham. 

Konferenssissa käsitellään 
mm. Pipper  n uu  a Uncover-
raama  upiirimateriaalia, joka 
on tarkoite  u erityises   et-
sijöille suunna  ujen raamat-
tupiirien käy  öön. Materiaali 
pohjautuu Luukkaan evanke-
liumiin, ja se au  aa tutustu-

maan Jeesukseen ”silminnä-
kijöiden kertomusten” avulla. 
Norjassa opiskelijat ovat innos-
tuneet materiaalista ja aloi  a-
neet jo ryhmiä, vaikka norjan-
kielinen käännös  odo  aa vielä 
valmistumistaan.

Konferenssin jälkeen on 
mahdollisuus osallistua ak  o-
viikkoon, joka sisältää lounas-
tapaamisia, luentoja, keskuste-
luja ja jatko  laisuuksia. Mukaan 
mahtuu Suomesta 25 opiskeli-
jaa, joista viisi voi olla abeja. Il-
moi  autumisesta tulee lisä  e-
toa sivulle opko.fi /nordic. 

NOSAssa tutkitaan Luukkaan evankeliumia

Kuva: Wikipedia | Pål S. Schaathun

Näissä maisemissa järjestetään seuraava NOSA-konferenssi.
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Matkantekoa kevään 
Ruttureppu-leirillä
Vuoden ensimmäinen Rut-

 s-leiri Matkalle mukaan 
alkoi ryminällä; lapsia, van-
hempia lasten kanssa, ja lisää 
lapsia. Hetkessä leirikeskus sai 
elämää! Monien innostus oli 
näkyvää, ja oli kiva aloi  aa lei-
riä posi  ivises  , kun monet oli-
vat ilolla tulleet leirille. Ystävien 
näkeminen, tu  uun paikkaan 
tuleminen ja arjen jä  äminen 
toivat monelle leveän hymyn. 
Ilo tar  uu, ja ensimmäisistä 
lauluista jo näkyi, kuinka nämä 
nuoret niin mielellään laulavat 
Jumalalleen.

Vaikka lapset tulivat mones-
ta perheestä, leirillä tuntui ko-
koontuvan ihan oma perheen-
sä – OPKOn perhe. Monella 
leiriläisellä ja isosella oli mon-

ta leiriä takana; monet olivat 
mukana ensimmäistä kertaa. 
Perheenomainen tunnelma oli 
turvallinen, tu  u ja leppoisa. 
Perheessä pidetään hartauksia, 
ja samoin leirin hartaat hetket 
olivat rikkaita ja tunnelmallisia 
kun perheen kanssa on lupa 
laulaa, rukoilla, nauraa ja itkeä. 
Jumalaa kohda   in niin yhdes-
sä kuin yksilöinä.

Tekemistä rii   , ja tuntui e  ä 
varmas   kaikille löytyi jotain 
mieleistä. Pienissä pajoissa oli 
pelailua, näy  elyä, tanssia, mu-
siikkia ja maalausta. Pajojen jäl-
keen kaikki suuntasimme ulos 
leiriolympialaisiin, missä meno 
oli huimaa mu  a hauskaa.

Kaiken kau  a saimme op-
pia, mitä on olla matkalla maa-

sa sunnuntaina saimme vie-
raaksi vanhemmat ja yhteinen 
messu oli sukupolvia yhdistävä 
sekä innostava. Vanhemmasta 
sukupolvesta näemme, mitä 
se oikeas   on, kun on Jeesuk-
sen matkatoverina 5, 10 tai 50 
vuo  a.

Kun ei leiriltä kukaan olisi ha-
lunnut lähteä, niin  esimme 
e  ä Jumala oli ollut kanssam-
me ja keskuudessamme. Hän 
oli antanut enemmän kuin osa-
simme edes odo  aa. Kun Hän 
näin meitä siunasi, niin miten 
ihmeellistä tulee olemaan, kun 
kokoonnumme vielä suurem-
malla porukalla kesällä!

Hanna Merenheimo 

ja Samuel Lammi

ilmassa, ja erityises   mitä on 
olla matkalla Jeesuksen kanssa. 
Päämäärää, kulkuväline  ä, reit-
 ä ja syytä matkaan ei tarvitse 
 etää, kun matkakumppanina 

on Jeesus. Hän vie pe-
rille. Eväitä saa ottaa 
mukaan, ja ne ovat sitä, 
mitä opimme Jumalas-
ta. Näitä eväitä saimme 
nyt myös ”matkalle mu-
kaan”.

Jokaisen meistä on 
päätettävä, mitä me 
otamme mukaan ja mi-
ten me valmistaudum-
me ja asennoidumme, 
mu  a ennen kaikkea on 
pääte  ävä, menemme-
kö Jeesuksen kanssa.

Jumalanpalvelukses-

9-14-vuotiaiden Ruttureppu-leiri 30.3.-1.4. kokosi Enä-Seppään 45 lasta.

Kuva: Julianna Rantanen

Kuva: Mervi Tiilikainen
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OPKOn koululaistyön  imi 
vahvistui kevään ajaksi 

kolmella harjoi  elijalla, joista 
yksi on osallistunut myös opis-
kelijatyöhön. Tässä he esi  ele-
vät itsensä:
 
Hanne Hyttinen
”Opiskelen Diakissa sosiono-
miksi ja kirkon nuorisotyön-
ohjaajaksi. Löysin OPKOn, kun 
olin lukiossa. Isäni oli tuolloin 
aloi  anut työnsä Enä-Sepässä, 
ja erään kaverini kutsusta pää-
dyin leirille ja nuorteniltoihin. 

Jeesus on ollut minulle tu  u 
lapsesta as  , mu  a OPKOssa 
Raama  u alkoi aueta uudella 
tavalla.  Nyt kuusi vuo  a myö-
hemmin iloitsen siitä, e  ä saan 
olla jakamassa eteenpäin sitä 
hyvää, jota Jumala on minulle 
OPKOn kau  a antanut.

Kevät on pitänyt sisällään 
kouluvierailuja, Ru  ureppu Ac-
 on -päiviä, nuorteniltoja, isos-

koulutusta ja lähetystapahtu-
man suunni  elua. Valmistelen 
harjoi  elun ohessa opinnäyte-
työnäni materiaalia kouluvie-
railuille.

Vapaa-aikaa kuluu paljon OP-
KOn kuvioissa ja muussa kris  l-
lisessä toiminnassa. Viime vuo-
den toimin Helsingin OPKOn 
lähetysvastaavana ja saan ilok-
seni jatkaa samassa tehtävässä 
tänäkin vuonna. Myös ju  utuo-

kiot kavereiden kanssa ja villa-
sukkien neulominen ovat mu-
kavaa ajankulua.”

Hanna Merenheimo
”Asustelen Vantaalla ja opiske-
len nuoriso- ja vapaa-ajanoh-
jaajaksi Järvenpään Seurakun-
taopistolla.

Olen saanut nuoret ja heidän 
rohkaisemisensa sydämelleni 
ja halusin päästä tutustumaan 
hengelliseen nuorisotyöhön. 
Kuulin OPKOsta viime syksynä, 
kun tutustuin Olli Lehmoseen 
ja Jussi Valkoseen (Sytytä tämä 
sukupolvi -kongressissa). Alku-
vuodesta mie  n työharjoi  e-
lupaikkaa ja Jumala alkoi puhua 
minulle OPKOsta. Pää  n kysyä, 
pääsisinkö harjoi  eluun, ja Ju-
mala avasi ovet OPKOon ja olen 
siitä kiitollinen.

Pääsen mukaan kouluvie-

railuille, suunnittelemaan ja 
toteuttamaan nuortenilto-
ja, varhaisnuorten ja nuor-
ten leirejä. Toivon voivani 
rohkaista ja tukea nuoria us-
kossaan ja au  aa heitä löy-
tämään omaa paikkaa ja kut-
sumustaan Jumalan perheessä.

Vapaa-ajallani käyn nuorten-
illoissa ja tapaan ystäviäni. Py-
rin lenkkeilemään viikoi  ain ja 
tanssimaan mahdollisuuksieni 
mukaan.  Tykkään myös lukea 
hengellisiä kirjoja ja  etenkin 
Raama  ua.”

Samuel Lammi
”Pidän välivuo  a opiskeluista ja 
olen työ- ja elinkeinotoimiston 
kau  a OPKOssa harjoi  elijana. 
Olen ko  utunut ulkomailta Suo-
meen reilut kolme vuo  a sit-
ten, ja silloin sain tutustua OP-
KOn nuorisotyöhön Mikkelissä. 

Toimenkuvaani kuuluu opis-
kelijatyön ja nuorisotyön tu-
keminen. Olin viimeisellä Rut-
tureppu-leirillä avustavana 
vetäjänä. Teen kouluvierailuja 
ja autan isoskoulutuksessa. Jos 
Herra suo, kesällä olen myös 
leireillä mukana.

Lähden myös kartoi  amaan 
ulkomaalaisten opiskelijoiden 
parissa tehtävää työtä pää-
kaupunkiseudulla. Olen ollut 
ulkomaalaisten opiskelijoiden 
kanssa pitkään tekemisissä 
Suomessa ja epävirallises   pi-
tänyt heille satunnaisia opiske-
lijailtoja ja raama  upiirejä.

Muutan syksyllä Englan  in 
jatko-opintoja varten. Vapaa-
aikana pyrin olemaan ak  ivinen 
aboli  onis  na – pitämään ny-
kypäivän orjuu  a esillä, myös 
Suomessa. Kokkailu ja varsinkin 
etninen ruoka ovat mieleeni.”

Koululaistyön tiimi 
tuplautui kevääksi

Kuvat: Sari Nuu  nen
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Armenian opiskelijaliikkeen 
uusi alku

jälkeen päivät olivat aivan eri-
laisia. Pyysin Jumalaa johda  a-
maan vastuunkantajat  elleni 
ja kysyin, mitä projekteja tulisi 
aloi  aa, Avayan kertoi.

Posi  ivisia haasteita
Tällä hetkellä Crossroadilla on 
kaksi palka  ua työntekijää, 11 
vapaaehtoista opiskeli-
jajohtajaa ja reilut kol-
misenkymmentä ak  ivi-
osallistujaa. Säännöllistä 
toimintaa on vain Arme-
nian pääkaupungissa, Ye-
revanissa, mu  a tavoit-
teena on pian aloittaa 
toiminta muillakin paik-
kakunnilla.

Viime kesänä evanke-
lioivalle leirille osallis-
tui 27 uu  a opiskelijaa, 
joista osa rukoili leirillä 
ensimmäistä kertaa elä-
mässään. Talvella pidet-
 in jälleen leiri, ja tänä 

keväänä ohjelmassa on 
yliopistoluentoja uskon 
ja  eteen suhteesta. Par-
haillaan suunni  eilla on 
myös evankelioiva mu-

siikkiprojek   vierailevan muu-
sikkoryhmän johdolla.

Kolmen miljoonan asukkaan 
Armenian yliopistoissa opiske-
lee 110 000 opiskelijaa, joten 
työken  ää rii  ää. Lilit Avayan 
suhtautuu kuitenkin haastee-
seen op  mis  ses  .

- Jos Jumala kutsuu sinua te-
kemään jotain, mikä näy  ää si-
nulle mahdo  omalta, hän kyl-
lä huoleh  i asiasta. Kyse ei ole 
sinusta tai sinun yrityksistä-
si vaan hänen kaikkival  aasta 
voimastaan.

Teksti ja kuva alla: Sari Nuutinen

Armenialaisen Crossroad-
opiskelijaliikkeen pääsih-

teeri Lilit Avayan vieraili maa-
liskuun alussa Helsingin ja 
Turun OPKOjen opiskelijaillois-
sa. Avayan kertoi koske  avan 
tarinansa siitä, kuinka Jumala 
oli vaikeiden elämänkokemus-
ten kau  a kutsunut hänet opis-
kelijaliikkeen johtajaksi, ja roh-
kaisi suomalaisia opiskelijoita 
oman kutsunsa löytämisessä.

Crossroad peruste   in vuon-
na 1996, ja 2000-luvulla jär-
jestö tavoi    vuosi  ain noin 
150 uu  a opiskelijaa. Vuoden 
2010 alussa kaikki pi   kuitenkin 
aloi  aa käytännössä nollasta 
uudelleen, kun liikkeen hallitus 
oli erimielisyyksien vuoksi jou-
tunut ir  sanomaan edellisen 

pääsihteerin ja kaikki työnteki-
jät. He pyysivät uudeksi pääsih-
teeriksi Lilit Avayanin, joka oli 
opiskeluaikanaan ollut jonkin 
aikaa mukana toiminnassa. 

Avayan oli aiemmin työs-
kennellyt Armenian ulkominis-
teriössä ja monissa vaikutus-
valtaisissa järjestöissä, mu  a 
opiskelijatyö tuntui hänelle vie-
raalta. Hän kuitenkin koki Ju-
malan kutsun tehtävään niin 
voimakkaana, e  ei voinut kiel-
täytyä, vaikka tunsikin aluksi it-
sensä aivan neuvo  omaksi. 

- Joskus järjes  mme hieno-
ja  laisuuksia, mu  a kukaan 
ei tullut paikalle. Jumala ei an-
tanut menestystä ennen kuin 
aloin todella vie  ää aikaa hä-
nen kanssaan rukouksessa. Sen 

Opiskelijoita Crossroadin leirillä viime syksynä.

”Jos Jumala kutsuu 
sinua tekemään mah-
dottomia, hän kyllä 
huolehtii asiasta.”

Lilit Avayan

Crossroadin pääsihteeri Lilit Avayan.

Kuva: Crossroad
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Teologinen linja
2012-2013

www.sro.fi/teologinenlinja

Tule opiskelemaan Raamattuopistolle teologiaa vuo-
deksi tai kahdeksi. Saat vahvan teologisen sivistyksen 
ja hengelliseen työhön tarvittavia valmiuksia. 
Opinnot tähtäävät perusopintojen, 
aineopintojen ja kieliopintojen  
suorittamiseen avoimen yliopiston 
opintoina. Mahdollisuus monimuoto- 
opiskeluun. Linjan vastaavana  
opettajana TT Eero Junkkaala. 
HAE NYT! 

Helsingintie 10,  
02700 Kauniainen  

p. 09 5123 910, info@sro.fi

Ainutlaatuista Suomessa! 
 

Luterilainen oppi ja tunnustus I ja II 
 
Syvenny tunnustukselliseen luterilaisuuteen 
Helsingin Evankelisessa Opistossa. Opetus 
painottuu arki-iltoihin klo 16–20 väliseen aikaan. 
 
Luotu I -linja syyskaudella 24.8. – 14.12.2012  
Luotu II -linja kevätkaudella 2.1. – 24.5.2013  
 
Lisätietoja: Petteri Hiienkoski, p. 050-462 0710  
                  petteri.hiienkoski@heo.fi 
 
Täytä hakemus netissä tai tilaa puhelimella tai 
sähköpostilla heoinfo@heo.fi 

Tilinro: FI10 8000 1301 0446 09, BIC: DABAFIHH | Viite: 2095
Tilaa suoraveloitusvaltakirja: (09) 612 9940 tai opko@opko.fi 

Suomen Veritas Forum -työ tarvitsee tukeasi. Aika on nyt – investoi uraauurtavaan toimintaan 
Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tätä työtä ei tee kukaan muu Suomessa. Kiitos, 

ett ä mahdollistat kristillisten arvojen juurtumisen huomisen vaikutt ajiin ja päätt äjiin!

VERITAS FORUM
TARVITSEE SINUA!

www.veritasforum.fi 

Yleisöä Craigin ja Enqvis  n keskustelu  laisuudessa Helsingissä 16.4. 

Kuva: Tuure Savuoja
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Profee  a Elisa oli Jumalan lähe   läs. 
Hän paljas   Syyrian kuninkaan juo-

net Israelin kuninkaalle ja Israel osasi va-
rautua kaikkiin hyökkäyksiin (2. Kun. 6). 
Elisan osuuden paljastuessa Syyrian ku-
ningas pää    hankkiutua eroon Elisasta. 
Aamulla herätessään Elisa näkee Syyrian 
sotajoukot kaupungin ympärillä. Elisa ei 
kuitenkaan pelästy, koska hän näkee, e  ä 
myös Jumala on lähe  änyt sotaväkensä 
paikalle.

Kaipaisin itselleni Eli-
san luo  amusta. Haluai-
sin nähdä Jumalan työn 
elämässäni. Jos osaisin 
nähdä Jumalan voiman, 
voisin rohkeas   kohdata 
kaikki vastoinkäymiset 
ja hyökkäykset. Uskal-
taisin kohdata ikävänkin 
totuuden omasta rajal-
lisuudestani ja nöyrtyä 
Jumalan edessä.

Toinen, jonka luo  a-
mus Jumalaa kohtaan 
minua on puhutellut, 
on Jeesus. Hän luo  aa 
epäröimättä Jumalan 
rakkauteen ja haluaa 
viedä sitä eteenpäin, 

antama  a kärsimysten lannistaa. Vielä 
hetkeä ennen kärsimyksiään Jeesus rukoi-
lee, e  ä hänen omansa saisivat oppia tun-
temaan sen rakkauden, jolla Isä on häntä 
rakastanut. Hän ei epäillyt Isän rakkau  a 
edes suurimpien kärsimysten edessä. Hän 
jos kuka  esi mistä puhui.

Jos en joka päivä näekään tulisia hevosia 
ja vaunuja taistelemassa puolestani, voin 
luo  aa siihen, e  ä sama Jumala, joka on 
taistellut Elisan puolesta, on to  a tänään-
kin. Rakkaus, josta Jeesus puhui hetkeä 
ennen kuolemaansa, ei kadonnut tai lai-
mentunut kärsimysten ja vastoinkäymis-
ten keskellä. Jeesuksen puheet hänen vii-
meisinä päivinään ovat täynnä lupausta 
siitä, e  ä Jumala kuulee ja antaa meille, 
mitä pyydämme. 

Jeesuksen jä  ämä esikuva kannustaa 
meitä rakastamaan lähimmäisiämme, eri-
tyises   niitä, joita muut 
eivät rakasta. Jeesus kävi 
synagogassa, mu  a ei ju-
mi  unut hurskaiden ja it-
sevarmojen sekaan, vaan 
o    suunnan sairaiden ja 
riiva  ujen luokse. Jeesus 
ei päästä meitä helpol-
la, vaan hän haastaa meidät poistumaan 
mukavuusvyöhykkeeltämme ja tekemään 
kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. 

Onko lopulta hienompaa tehtävää, kuin 
olla viemässä täydellistä rakkau  a eteen-
päin, tuomassa toivoa toivo  omuuteen? 
Jeesuksen tehtävänannot sisältävät aina 
valtavia lupauksia Jumalan läsnäolosta ja 
huolenpidosta. Uskon näive  ymiseenkin 
hyvä lääke on jakaa eteenpäin siitä, mitä 
on saanut. Itse ainakin olen kokenut, e  ä 
jakaessaan joutuu kääntämään katseen 
itsestään Jumalaan. Silloin alkaa itsekin 
nähdä paremmin Jumalan työtä omassa 
elämässään.

Hanne Hyttinen

Lähetyskäsky 
on myös lupaus

Jeesus ei 
jumittunut 

hurskaiden ja 
itsevarmojen 

sekaan.
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OPKON LAHJOITUSTILI:
FI10 8000 1301 0446 09
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!

sissä. Enä-Sepän tulos oli edel-
leen alijäämäinen 35 000 €,
kun huomioidaan myös oma 
käy  ö, poistot, keskustoimis-
tolla suorite  u taloushallinto 
ja lahjoitukset.

Tilikauden 2011 ylijäämä
50 000 € paikkasi edellisten  -
likausien vajeita. Edellinen  -
likausi oli 47 000 euroa alijää-
mäinen. Vuosikertomus, jossa 
on myös  linpäätös, on lue  a-
vissa sivustolla opko.fi /vuosi-
kertomus, ja pos  tamme sen 
tukijäsenmaksun maksaneille.

 Tiina Oinonen

OPKOn talouspäällikkö

Tilinpäätös plussalla
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toteutuma budjetti

OPKOn lahjoitustulot 2012 ilman 
kolehteja

Avustuksista merki  ävim-
mät olivat Opetus- ja Kul  uuri-
ministeriön nuorisojärjestöille 
myönne  ävä avustus, 92 000 
€, sekä osuus Suomen ev.lut. 
kirkon oppilaitos- ja nuoriso-
työlle 2010 kannetusta koleh-
dista, 45 000 €. Jumalanpalve-
luskolehteja kertyi yhteensä 
109 000 €. Tilikauden tulot oli-
vat yhteensä 1 023 000 €.

Kulut olivat yhteensä 972 
000 €, josta suurimman erän 
muodos  vat henkilöstökulut, 
664 000 €. Toimintamenoista 
merki  ävä osa on paikallisyh-
distysten omissa  linpäätök-

OPKOn lii  okokous 31.3. 
vahvisti vuoden 2011 

tilinpäätöksen ja vuosiker-
tomuksen. Toiminnallisten 
edistysaskeleiden lisäksi vii-
me vuo  a katsellessa ilon ja 
kiitoksen aiheeksi nousee ta-
lous  lanteen paraneminen.

Lahjoitustuotot kasvoivat 7 %
495 000 euroon. Jokaisella 
työntekijällä tai työalalla on 
oma ystävärenkaansa, jol-
le kirjoitetaan säännöllises   
työn ajankohtaisista asioista. 
Kirjeitä voi  lata OPKOn pal-
velukeskukselta, opko@opko.
fi  tai (09) 612 9940. 

Hinta 145 €, OPKOn jäsenet 125 € 
(telttamajoituksessa 105 €)

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

Järj. OPKO, Kylväjä ja SRO
 www.ruttureppu.fi

17.–21.6.2012 Enä-Seppä, Vihti

Kesän Ruttureppu-leiri 9–14-vuotiaille

Valloittava JeesusValloittava Jeesus
Luovuutta, Raamattua, 
lähetystä ja seikkailua 
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Kristendomens grundteser 
är förmodligen klara för 

många av oss. Vi är alla synda-
re. Syndens lön är döden, evigt 
straff , men Guds gåva är evigt 
liv. Jesus Kristus kom för a   
sona vår skuld. Var och en som 
omvänder sig och i tro tar emot 
Jesus har rä   a   bli Guds barn. 
Som Guds barn behöver vi inte 
frukta för domen. 

Vackert så. E   märkligt feno-
men jag funderat på är följan-
de: trots insikten om a   majori-
teten av Finlands befolkning är 
på väg rakt mot fördärvet är det 
få som låter sin vardagsro rub-
bas av det faktumet.

När uppmanade jag sist en 
människa a   vända om? Jag 
undrar om jag någonsin har 
gjort det i klarspråk. Jag före-
ställer mig hur det skulle vara 
a   gå  ll mina icke-kristna be-
kanta och be dem vända om. 
Och inser a   det fak  skt är helt 
omöjligt. När bara en vänlig in-
bjudan  ll något kristet evene-
mang kan göra a   leendet stel-
nar, hur pinsamt skulle inte e   
väckelsebudskap bli?

Det sorgliga är inte bara min 
oförmåga a   konsekvent tala 
och leva som jag tror, utan ock-
så det a   den omgivande mil-
jön inte verkar ställa de frågor 
jag vill besvara!

Vänd om!

5/20125/2012

egentligen). En kristen männis-
ka är mogen för utmaningen. 
Då blir det relevant a   förma-
na, fråga hur det är ställt med 
andaktslivet, och överlag upp-
muntra  ll e  erföljelse. Till den 
som inte ännu vet någon  ng 
om kristen tro bör man börja 
vid punkt e  : berä  a a   varje 
människa är älskad av Gud och 
skapt  ll gemenskap. Sen kan 
man gå vidare och berä  a res-
ten, om intresse visas.

Låt oss ta fasta på Jesajas 
uppmaning: ”Sök Herren med-
an han låter sig fi nnas, åkalla 
honom medan han är nära. Den 
ogudak  ge må överge sin väg, 
den orä   ärdige sina tankar och 
vända om  ll Herren, så skall 
han förbarma sig över honom, 
och  ll vår Gud, ty han skall ge 
mycket förlåtelse.” (Jes. 55:6-7) 

Victoria Grönlund 

Studentarbetare i Vasa 

Olof Edsingers artikel är publicerad 

i ”Ingång”, Johannelunds teologiska 

skriftserie nr 3, 2001.

Gemenskapen 
lägger grunden
Vilken är den framkomliga vä-
gen a   förkunna evangelium 
i de  a  devarv? Ar  keln Det 
kristna budskapet i en narcis-
sis  sk kultur skriven av Olof 
Edsinger bjuder på många in-
tressanta synvinklar. Ar  keln 
beskriver nu  dskulturen och 
tar upp hur det kristna budska-
pet bäst kan presenteras för 
människor för vilka syndernas 
förlåtelse blir ”e   obegripligt 
svar på en fråga man inte stäl-
ler”. Jag skall nämna några ax-
plock ur den gedigna ar  keln.

För det första läggs tyngd-
punkten på den kristna ge-
menskapen. Ensamhet präglar 
nu  dsmänniskan och där kan 
den kristna gemenskapen bli 
en konkret erfarenhet av a   
vara välkomnad och accepte-
rad, något som sedan kan göra 
det lä  are a   tro a   Gud älskar 
en. Här har vi en vik  g uppgi   
a   måna om gemenskapen, a   
prioritera  d för a   umgås med 
kristna vänner, odla en kultur av 
ärlighet och inklusion. 

Evangeliets fyra punkter
För det andra menar Edsinger 
a   ordningsföljden i förkunnel-
sen idag bör vara en annan än 
klassiskt lag-evangelium-sche-

ma. Han föreslår a   den 
kristna förkunnelsen kun-
de vara uppbyggd u  från 
fyra punkter:

1. Det posi  va budska-
pet. Utgångspunkten är 
skapelsen och det faktum 
a   varje människa är ska-
pad  ll Guds avbild, a   han 
älskar alla människor och vill ha 
kontakt med dem.

2. Det dåliga budskapet. 
Människans synd gör a   kon-
takten med Gud blir bruten. La-
gens krav dömer människan  ll 
evig åtskillnad från Gud.

3. Det glada budskapet. Je-
sus har lidit helvetets kval i vårt 
ställe, och genom tron kan vi 
därför på ny   träda in i gemen-
skapen med Gud.

4. Utmaningen. I tacksamhet 
över vad Gud genom Kristus 
har gjort för oss, utmanas vi a   
lägga våra liv i hand händer. Vi 
utmanas a   låta Jesus bli Herre 
i våra liv, a   ”ta vårt kors och 
följa honom”.

Börja där din lyssnare är
Edsinger betonar vikten av a   
varken blanda ihop dessa fyra 
punkter eller a   framställa dem 
i fel ordning. Det skulle betyda 
a   mi   tal  ll kristna kan vara 
annat än mi   tal  ll icke-krist-
na (vilket ju är väldigt naturligt, 
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Sakta men säkert dyker fl er 
och fl er upp i Akademisalen 

i Vasa. De har kommit för a   
delta i historiens första Veri-
tas Forum på svenska! Ungefär 
130 studerande och lärare från 
Vasa har valt a   lyssna på och 
ställa frågor  ll kyrkoherden 
Peter Kankkonen och huma-
nisten Carl-Erik Carling om li-
vets mening.

Lars Burman från Åbo Akade-
mis personal i Vasa hälsar alla 
varmt välkomna  ll forumet 
och hoppas på en ak  v diskus-
sion. Ida, som leder diskussio-
nen, bjuder upp talarna e  er 
en kort presenta  on av båda.

Rela  oner 
och mål
Talarna får  o minuter var på 
sig a   hålla e   öppningsanfö-
rande om vad de anser vara li-
vets mening. Carling berä  ar 
om olika människomöten och 
miljöer han ha   i si   liv, hur 
det i alla varit vik  gt a   bli och 
vara sedd. Människorela  oner-
na är med andra ord det allra 
vik  gaste. 

Carling funderar också kring 
människans värdighet och vad 
som bestämmer den. Försvin-
ner den  ll exempel om man 
blir nersövd inför en opera  -
on, då läkarna i princip kan göra 
vad som helst utan a   vi kunde 

Första Veritas Forumet på svenska i Vasa: 
Meningen med livet gav mersmak

stoppa dem?
Kankkonen berä  ar om sin 

uppväxt och si   liv, hur han re-
dan  digt konstaterade a   ha 
mål i livet är väldigt vik  gt.

Både mål som fi nns i en nära 
fram  d och mål som sträcker 
sig fl era år framåt. Mål som  ll 
och med går bortom döden. 
För Kankkonen är Kristus det 
vik  gaste målet, a   komma 
närmare honom.

Den vik  gaste 
rela  onen
Medan Kankkonen och Car-
ling hållit sina anföranden har 
åhörarna möjlighet a   skriva 

sina frågor om livets mening 
på små lappar, som nu räcks 
över  ll Ida, diskussionsmode-
ratorn. I tur och ordning ställer 
hon frågorna från publiken  ll 
talarna, som får presentera sin 
syn på saken. Frågorna går från 
studier, karriär  ll familjeliv för 
a   slutligen landa i människans 
värde och rädsla inför döden.

När diskussionen går in på 
döden och om det fi nns något 
bortom det, så medger Carling 
a   det har han inte funderat 
på. Han tycker a   livet handlar 
om här och nu, de rela  oner vi 
har eller inte har.

Kankkonen instämmer, men 

vill gärna gå vidare från här 
och nu. Rela  onerna är vik  -
ga, speciellt en, nämligen den 
vi har  ll Gud. Den tar oss  ll 
e   liv även e  er döden. Atmos-
fären i salen är ungefär så tung 
som frågorna har varit. Många 
verkar fundersamma och be-
rörda. Diskussionen fortsä   er 
ännu e  er forumet ute i korri-
doren där det serveras sa   och 
lite  lltugg.

Text och foto:  Linus Stråhlman

Obs. Deba  en blev omskriven i 
Vasabladet, samt fi lmades. Vi-
deon kommer a   laddas upp på 
veritasforum.fi 

Peter Kankkonen Carl-Erik Carling
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Doktorn i teologi och fi lo-
sofi William Lane Craig 

från USA diskuterade kosmolo-
giska gudsbevis med professor 
Kari Enqvist under e   Veritas 
Forum vid Helsingfors univer-
sitet den 16 april. Professor 
Sami Pihlström fungerade som 
moderator för diskussionen. 
Forumet samlade mer än 400 
intresserade, men endast 305 
fi ck plats i auditoriet.

Professor Enqvist presente-
rade kosmologiska teorier som 
förklaring  ll universum, och 
också sådana som ”OM” eller 
”Gudrun”. Enqvist underströk 
a   han inte vet vad ordet ”gud” 

Apologet diskuterade om universum 
och Gud med kosmologiprofessor

Fyra argument 
för Gud
Craig förde fram fyra olika argu-
ment för nödvändigheten av en 
gudom i e   con  ngent univer-
sum (ung. e   universum som 
är osäkert på grund av okon-
trollerbara omständigheter). 
Gud är den bästa förklaringen 
för a   universum existerar,  för 
universums härkomst och för 
existensen av moral i världen. 
Om det är möjligt för Gud a   
existera så kan inte universum 
fi nnas utan Gud. 

Under deba  en kom Enqvist 
inte med något motargument, 
vilket Craig var snar om a   på-

peka. Professor Enqvist mena-
de a   Dr. Craig inte fört fram 
några argument för a   bevisa 
a   Gud kan existera. Till sist var 
Craig tvungen a   själv presen-
tera motargument  ll sina ar-
gument. 

Femte Veritas Forumet 
i Finland
Diskussionen mellan Dr. Craig 
och professorn i kosmologi vid 
Helsingfors Universitet Kari En-
qvist ägde rum under det fem-
te Veritas Forumet i Finland. 
Under våren 2012 har Markku 
Ojanen och Timo Airaksinen 
diskuterat lycka i Åbo, Kuopio, 
Jyväskylä och Uleåborg. I Vasa 
hölls det första Veritas Forum-
et på svenska i mars. 

Veritas Forum är e   universi-
tetsevenemang som engagerar 
studenter och personal i diskus-
sion om livets svåraste frågor. 
Det vill skapa e   öppet diskus-
sionsklimat där företrädare för 
olika åskådningar får möjlighet 
 ll dialog. Veritas Forum ord-

nades första gången vid Har-
vard University 1992 och fung-
erar idag i USA, Storbritannien, 
Frankrike, Holland och Finland.

Hela diskussionen mellan 
Craig och Enqvist kan ses på 
www.veritasforum.fi  under rub-
riken Media.

Text och foto: Linus Stråhlman

eller ”gudom” betyder och ser 
inte varför eller hur något så-
dant skulle behövas i univer-
sum. Mycket av diskussionen 
gick  ll a   diskutera vad Craig 
menade med ”gud” och hur 
professor Enqvist inte förstod 
vad han menade. 

Talarna var inte överens om 
vad kunskap är och vilken sorts 
kunskapsom  fi nns a    llgå för 
kosmologiska gudsbevis. En-
qvist var starkt av den åsikten 
a   kunskap är endast det som 
empiriskt går a   bevisa och fal-
sifi era, medan Craig även räk-
nade med fi losofi sk ra  onell 
och logisk bevisföring.

Kari Enqvist (t.v.) och William Lane Craig (t.h.) diskuterade Guds existens på Veritas Forum i Helsingfors.
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Välkommen på 
Vängudstjänst i 
Kronoby 17.5! 
På Kristi himmelsfärds dag, 
torsdagen 17 maj, hålls årets 
Vängudstjänst i Kronoby. Vi 
börjar kl 10 med na  vards-
gudstjänst i Kronoby kyrka och 
e  eråt blir det lunch för en bil-
lig peng i församlingshemmet. 
Lunch för 8 €, barn under 12 år 
4 €, barn under 3 år gra  s. An-
mälningar per mail för matens 
skull senast 10.5  ll kronoby.
forsamling@evl.fi . Anmäl ock-
så om du har specialdiet! 

Kaj Granlund,  digare an-
ställd av Studentmissionen och 
nu kyrkoherde i Esse, predi-
kar. Medlemmar i planerings-
gruppen är Albert Häggblom, 
Elisabet Lindén, Mats Löf och 
Margareta Slo  e. Om du vill 
medverka i programmet, ta 
kontakt med elinden@efo.fi . 

Studieresa till 
Jordanien 5-12.6

Studentmissionen arrangerar 
en studieresa för studerande 
 ll Jordanien i början av juni. 

Vi deltar i e   evangeliserande 
läger med 140 andra, och e  er 
det bor vi hemma hos stude-
rande samt ser lite sevärdhe-
ter några dagar e  eråt. 

Våra värdar hör  ll den kristna 
studen  öreningen i Jordanien. 
Vi får se hur det är a   leva som 
kristen i Mellanöstern, och får 
testa på hur e   evangeliseran-
de läger fungerar. Vi får chansen 
a   lära känna några studerande 
bä  re, sam  digt som vi får lära 
känna kulturen i landet. 

Det fi nns ännu möjlighet a   
komma med. För mer info, kon-
takta Lilian Lindén, lilian.linden
@studentmissionen.fi .

”Uncover Jesus” 
NOSA-konferens i 
Bergen 18-21.10.12
Huvudtalare är Richard Cun-
ningham från England och 

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.

av Lilian Lindén

Becky Pippert från USA. På 
konferensen kommer vi att 
utgå från Becky Pipperts ny-
lanserade bibelstudiematerial 
Uncover som är tänkt för söka-
re. Tanken är a   alla deltagare 
skall få materialet utdelat på 
konferensen. 

E  er konferensen är det ock-
så möjligt a   delta i en mis-
sionsdel med Becky Pippert där 
man får göra det man har lärt i 
prak  ken. Mer info kommer om 
de  a senare!

Mötena och överna  ningen 
blir centralt i Bergen. Vi försö-
ker hålla deltagaravgi  en så låg 
som möjligt. Deltagarkvoten per 
land ligger på 25 studenter, va-
rav fem kan vara abin. Mer info 
på studentmissionen.fi /nosa

Bli medlem! 

Tack vare Guds trofasthet har 
fl er och fl er hi  at  ll Student-
missionen de senaste åren, och 
det har också påverkat med-
lemsantalet i lokalföreningar-
na. Tack vare ak  va kampanjer 
har medlemsantalet ökat. 

ÅSSM har for  arande mest 
medlemmar av alla föreningar 
i hela landet, även om antalet 
sjunkit lite från förra året. Vasa 
gick fram med stormsteg i  ol 
och ligger nu på delad  ärde 
plats med HSSM med 42 med-
lemmar. 

Bli medlem i lokalföreningen 
på din ort – be studentarbeta-
ren eller någon i styrelsen om 
en blanke   a   fylla i!

Stället där Johannes Döparen tros ha hållit till i Jordanien.
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