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OPKO järjestää •	 Ruttureppu-
toimintaa 7–14-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Leireillä ja illoissa 
opimme Raamattua ja vietämme 
mukavaa aikaa yhdessä:  
www.ruttureppu.fi

Järjestämme •	 opiskelijatoimin-
taa suomeksi 10 paikkakunnalla 
ja ruotsiksi neljällä.  
www.opko.fi/opiskelijat

Veritas Forum •	 -apologiatyötä 
teemme suurimmilla yliopisto-
paikkakunnilla:  
www.veritasforum.fi

OPKOlla on 27 työntekijää, joista •	
suuri osa on osa-aikaisia.

OPKO omistaa Vihdin Ojakkalas-•	
sa leiri- ja kurssikeskus Enä-
Sepän:  www.opko.fi/enaseppa

Opiskelijat ja nuoret tarvitsevat 
evankeliumia. Kiitos, että tuet 
työtämme! Lue lisää sivulta 19. 

Kiirastorstaina sain suru-uutisen Keniasta. 
OPKOn sisarjärjestön Focus Kenyan opis-

kelijoita oli kuollut kampukselle tehdyssä 
terrori-iskussa (ks. s. 13). Iskun koh-
teena olivat erityisesti kristityt nuoret. 
Kristittyjen vainot tulivat iholle.

Meille suomalaisille puhe kristitty-
jen vainoista tulee usein kuin vieraalta 

planeetalta, olemme saaneet nauttia 
uskonnonvapaudesta niin kauan.  Kris-

tinuskon läpäisemissä valtioissa se toteutuu 
yleisesti ottaen hyvin.

Tilanne on kaikkein surkein kommunistisessa Pohjois-Ko-
reassa. Kristinuskon julkisesta harjoittamisesta ja levittämi-
sestä kiinni jääneet joutuvat usein keskitysleireille. Kukaan ei 
tiedä, kuinka suuri joukko heitä siellä on.

Arvostettu Worldwatch-instituutti kokoaa uskonnonva-
pautta pahimmin loukkaavien maiden luetteloa. Pohjois-
Korean jälkeen luettelon seuraavat kymmenen valtiota ovat 
muslimimaita. Lähes kaikissa Lähi-idän maissa kristittyjä 
vainotaan jollakin tavalla, myös OPKOn kumppanuusmaassa 
Jordaniassa.

Vainolla on erilaisia muotoja. Se voi olla äärimmäistä ja 
riistää ihmiseltä hengen. Se voi olla vankeutta,  raiskauksia, 
kidutusta, syrjintää, pelottelua tai häpäisemistä. Mediassa 
se voi ilmetä väärän tiedon levittämisenä tai tietyn ryhmän 
asettamisena toistuvasti huonoon valoon.

Jopa valtioissa, jotka ovat kristillisen ihmiskäsityksen ja 

kulttuurin läpäisemiä, herätyskristillisiä arvoja käsitellään 
julkisuudessa usein kuin ne olisivat ei-toivottuja. Tästä seu-
raa, että myös niiden kannattajat muuttuvat ei-toivotuiksi.

Jotakin tästä voi tavallinen kristitty koululainen tai opiske-
lijakin saada osakseen, kun hän uskaltaa näyttää värinsä. 

Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että hänen seuraajansa 
joutuisivat vainottaviksi. Perimätiedon mukaan melkein 
kaikki apostolit kuolivat marttyyreina. Rooman keisarikunta 
yritti nitistää kristityt julmin keinoin. 

Ihmisoikeuslähettiläs, rovasti Johan Candelin on sanonut, 
että kasvava seurakunta kokee aina vainoa. Nahistuvassa 
seurakunnassa saa sen sijaan istua rauhassa.

Vainot eivät useinkaan saa kristittyjä vaikenemaan. Kun 
Algerian poliisi tuli pidättämään islamista kristinuskoon 
kääntyneitä berbereitä, nämä vastasivat, että ensin on raken-
nettava suuremmat vankilat, muuten he eivät kaikki mahdu 
niihin. Heidän rohkeutensa kumpusi ylösnousemuksen toi-
vosta. Apostoli Pietarikin kehotti kestämään vaikeuksia, kos-
ka Jeesus on jo voittanut kuoleman (1. Piet. 1:3-6). 

Rukoillaan kenialaisten kristittyjen ja varsinkin rakkaitaan 
menettäneiden perheiden puolesta! Tuonelan vallat eivät voi 
kukistaa Kristuksen kirkkoa. Meillä ei ole mitään hätää. Keep 
calm and press on. 

Jussi Miettinen
pääsihteeri
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E nglantilaisen Church Army -evan-
keliointijärjestön johtajan Mark 
Russellin sanoma on selkeä. Ju-

malan rakkaus on ehdotonta. Meidän 
kristittyjen tulee oppia luottamaan Ju-
malaan enemmän, olemaan rohkeampia 
ja varmempia uskossamme ja elämään 
sitä todeksi radikaalilla tavalla. Myös itse 
kirkon tulee olla radikaalimpi, provoka-
tiivisempi ja ajanmukaisempi.

– Kirkon ei tule olla tylsä organisaatio. 
Nykytilanteessa seurakunta huutaa ”Jee-
sus on vastaus” ihmisille, jotka eivät ole 
edes esittäneet kysymystä. Evankelioin-

nissa on sen sijaan kyse elämäntyylistä, 
joka on niin radikaali, että ihmisten on 
pakko kysyä, miksi elämme niin. Ole an-
telias, osoita välittämistä, rakasta ja pal-
vele yli sen, mikä on normaalia. Silloin 
ihmiset kiinnostuvat siitä, mitä sanotta-
vaa sinulla on.

Älä ole kaappikristitty
Mark haastaa perinteisen näkemyksen 
evankelioinnista. Evankelistan tehtävä 
on saada seurakunnan ulkopuoliset ih-
miset ymmärtämään, että he ovat Juma-
lan mielestä huipputyyppejä. Suuri osa 

nykyevankelistan toimenkuvaa on myös 
muiden kristittyjen rohkaiseminen ker-
tomaan Jeesuksesta. 

Mark on tietoinen siitä, että useimpi-
en kristittyjen mielestä evankeliointi on 
vaikeaa ja työlästä, mutta näin asian ei 
tarvitse olla. Ei ole olemassa yhtä aino-
aa kaikille sopivaa tyyliä, mutta jokainen 
kristitty voi kertoa uskostaan jollekulle.

– Tilastojen mukaan yhdeksän kym-
menestä kristitystä on tullut uskoon jon-
kun ihmisen kautta, jonka he tuntevat ja 
johon he luottavat. Elä rohkeasti uskoasi 
todeksi perheen, ystävien, naapurien 



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

haluaa kertoa.

sekä opiskelu- ja työkaverien parissa. 
Meidän tarvitsee ottaa vain yksi askel, ja 
Jumala hoitaa loput.

Damaskoksen ja Emmauksen tiet
Mark muistuttaa myös, että maailmam-
me on muuttunut. Postmodernissa yh-
teiskunnassa eivät toimi samat evanke-
liointitavat kuin ennen.

– Uudessa Testamentissa näemme, 
että ihmisiä tulee uskoon kahdella eri 
tavalla. Minulla on tapana puhua Da-
maskoksen tiestä ja Emmauksen tiestä. 
Damaskoksen tie tarkoittaa ihmistä, 
joka Paavalin tavoin tulee dramaattisella 
tavalla uskoon ja muuttuu kertaheitolla 
murhaajasta pyhimykseksi. Emmauksen 
tiellä opetuslapset kävelevät Jeesuksen 
kanssa pitkän matkan, esittävät kysy-
myksiä, keskustelevat ja viettävät aikaa 
hänen kanssaan ennen kuin he ymmär-
tävät, että kyseessä on Jeesus. 

– Minun kokemukseni mukaan nyky-
päivän evankeliointi on enemmän Em-
mauksen tien tyyppistä; toisin sanoen 
jaamme elämää toisen kanssa jonkin 
aikaa, ja kun aika on kypsä, johdamme 
hänet Jeesuksen luo.

Ajanmukainen sanoma
Evankeliointiin ei kuulu ainoastaan Jee-
suksesta kertominen arkipäivän suh-
teiden kautta, vaan evankelioinnilla on 
myös profeetallinen ulottuvuus, mikä 
tarkoittaa oikeudenmukaisuuden to-
teutumista yhteiskunnassa. Joskus se 
haastaa jopa koko kansakunnan etiikan. 
Kyse voi olla vaikkapa köyhien puolus-
tamisesta tai asunnottomuuden torju-
misesta.

–Church Army on paljolti keskittynyt 
olemaan profeetallinen ääni yhteiskun-
nassa. Jaamme ruokaa köyhille ja teem-
me projekteja asunnottomien ja prosti-
tuoitujen parissa.

Lisäksi meidän on opittava olemaan 
yhteiskunnassamme ajanmukaisia ja 
rohkeita puolustamaan sitä, mihin us-
komme, myös julkisessa tilassa. Mark 
on valittu vuoden kristityksi tviittaajak-
si Isossa-Britanniassa vuosina 2013 ja 
2014.
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Mark Russel vieraili tammikuussa OPKOn palvelukeskuksella, jossa hän opetti missio-
naalisesta elämäntavasta. Kuunteluoppilaina ovat OPKOn työntekijät. 
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Teksti: Eva Gädda
Suomennos: Sari Nuutinen

– Minulla on Twitterissä 6 500 seuraa-
jaa, ja 100 000 ihmistä lukee viikoittain 
viestejäni. Twitter on loistava työväline 
sanoman jakamiseen. Näppituntumalta 
noin puolet seuraajistani on ei-kristittyjä, 
ja minulla olisi lukemattomia esimerkke-
jä siitä, kuinka viestittely Twitterissä on 
johtanut keskusteluun Jumalasta kahvi-
kupposen äärellä.

Opetuslapseus ei ole muotisana
Jeesus ei koskaan halunnut perustaa 
kristillistä kerhoa. Edes sana kristitty 
ei esiinny kertaakaan evankeliumeissa. 
Markin mukaan kristitty on sellainen, 
joka kutsuu Jumalaa isäkseen sunnun-
taina mutta elää loppuviikon kuin orpo-
lapsi. Jumala haluaa tehdä meistä Jee-
suksen kaltaisia opetuslapsia. Jumala on 
kaivannut opetuslapsia viimeiset 2000 
vuotta, ja nyt alamme vihdoin laajemmin 
ymmärtää, mistä opetuslapseudessa on 
kyse.

– Opetuslapsi on sellainen, joka antaa 
koko elämänsä Jeesukselle ja alkaa seu-
rata häntä. Meidän täytyy voida näyttää 
esimerkkiä opetuslapsena elämisestä. 
Miten Jeesus puhuisi? Mitä hän tekisi? 
Kuinka Jeesus kohtelisi ihmistä, josta on 
vaikea pitää? Kuinka hän rukoilisi?

Jos teemme opetuslapseudesta liian 
monimutkaista, syntyy ongelmia. Mallit 
ja käsitteet ovat hyviä, mutta jos juu-
tumme niihin liikaa, ihmisistä tuntuu, 
etteivät he selviä, joten he luovuttavat. 
Opetuslapseus on yksinkertaista: vie-
tämme joka päivä aikaa Jumalan kanssa 
ja pyydämme häntä käyttämään meitä. 
Opetuslapseuden haaste on korkea, mut-
ta meidän tulee muistaa, että Pyhä Henki 
on ensisijaisesti se, joka muuttaa meitä 
enemmän Jeesuksen kaltaisiksi.

Uskalla haastaa epäkohdat
Markin mielestä kristittyjen tulee olla 
aktiivisia yhteiskunnan kaikilla osa-

alueilla. Hän on itse ehdokkaana tou-
kokuussa pidettävissä Ison-Britannian 
parlamenttivaaleissa ja tahtoo muuttaa 
useita asioita.

– Poliittinen aktiivisuus on minulle 
yksi tapa palvella Jumalaa. Minulle se 
merkitsee kristityn äänenä olemista yh-
teiskunnassa. Haluaisin tasoittaa Eng-
lannin köyhien ja rikkaiden välistä kui-
lua. Maassamme on aivan liikaa ihmisiä, 
jotka kärsivät ja asuvat kadulla. 

– Haluaisin myös luoda energiastra-
tegian, jossa emme ole riippuvaisia öl-
jystä ja hiilestä. Tällä hetkellä olemme 
tuhoamassa planeettaamme. Meidät on 
kutsuttu pitämään siitä huolta, ei tuhoa-
maan sitä. Näistä kahdesta asiasta halu-
aisin aloittaa. Saa nähdä, miten menee. 
Toukokuussa olen viisaampi, päättää 
Mark veitikkamaisesti.



Missä minä olisin ilman Jeesusta? 
Kaikki alkoi siitä, että ajauduin 
kristittyjen joukkoon, jossa mi-

nulle kerrottiin uskosta. Minun oli pak-
ko hyväksyä ja ihmetellä, miksi ihmiset 
uskovat Jeesukseen ja sitoutuvat hänen 
tahtoonsa. Lopulta rukouksen kautta 
tunsin itsekin sen Jumalan, joka rakastaa 
minua.

Ympärillämme on paljon ihmisiä, jot-
ka eivät tunne Jumalaa. Meidän tehtä-
vämme on kertoa heille uskostamme ja 
johdattaa heitä Jumalan yhteyteen. Itse-
kin olemme yleensä tulleet uskoon sen 
kautta, että joku on kertonut.

Olisi hyvin itsekästä pitää Elävää vet-
tä itsellämme ja katsoa, kun läheisem-
me kuolee janoon. Jumalan rakkaudella 
meitä kohtaan ei ole mitään rajoja, ja 
mekin saamme rakastaa läheisiämme 
niin paljon kuin voimme.

Ihmiset ympärillämme kaipaavat va-
pauttavaa totuutta. Vaikka maailma ym-
pärillämme yrittää poistaa hengellisyyt-
tä meistä, me saamme olla avoimesti 
kristittyjä ja ilmaista uskoamme ympä-
rillemme.

Evankeliointi ei kuitenkaan lähde 
meistä tai säälistä, vaan meidän suh-
teestamme Jumalaan. Kun itse opin 
tuntemaan Jumalan, se oli minulle niin 
suuri ilosanoma, että se tuottaa edelleen 
halua kertoa sitä eteenpäin.

Kun elämme uskossa, on luonnollista 
kertoa siitä Jumalan voimassa. Olen ollut 
evankelioimassa erilaisissa tilanteissa ja 
joutunut kohtaamaan omia ennakkoluu-

lojani ja epäuskoani Jumalaa kohtaan. 
Mutta yllättävästi Jumala pystyy käyttä-
mään epäilevää ja pelokastakin kristittyä 
lähetystyössään.

Se on rohkaissut, kun luottamusta ja 
keskustelua syntyy odottamattomissa 
tilanteissa. Ensimmäinen osa lähetyselä-
mää on läsnäolo ei-uskovien keskuudes-
sa. Sitten kun olemme läsnä, voimme 
aiheuttaa luottamusta ja päästä välittä-
mään uskoamme.

Evankelioinnista saa aina itsekin pal-
jon siunausta. Kun usko virtaa meidän 
kauttamme, se virkistää. On ihanaa ker-
toa siitä, mitä Jumala on tehnyt minun 
elämässäni. Joskus ihmiset kiinnostuvat 
uskosta jo ennen kuin sitä ehtii tuoda 
esille.

Yleensä ihmiset ovat ihan hyvillään, 
kun heitä evankelioi. Syksyllä eräs nai-
nen bussissa sanoi, että ”teidän uskovien 
kanssa on niin mukava keskustella, kun 
te olette niin sujut itsenne kanssa”. Vas-
tasin vain, että ihan hyväähän me tarkoi-
tamme, kun kerromme Jeesuksesta.

Kun kerromme Jeesuksesta, siitä on 
aina hyötyä. Ilosanoma on Jumalan voi-
ma ja se tuo pelastuksen jokaiselle, joka 
sen uskoo (Room. 1:16). Lähetyselämä 
on meidän yhteinen juttu, johon meidät 
on kutsuttu ja se lujittaa meitä yhteen. 
Se on elävää uskoa ja saa myös lähei-
semme kiinnostumaan siitä.

Sami Pietikäinen
Helsingin OPKO
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kotimaansa, kotiseutunsa ja sukulaiset. 
Hänen oli lähdettävä kohti tuntematon-
ta, Jumala ei vielä puhunut määränpääs-
tä mitään. Oli kuin Jumala olisi sanonut: 
”Lähde suljetuin silmin kysymättä minne 
sinut vien. Kun olet jättänyt synnyinmaasi 
taaksesi, olet astunut uskon seikkailuun.” 
Abrahamin kutsu muistuttaa Jeesuksen 
sanoja (Matt. 10:37): ”Joka rakastaa 
isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin mi-
nua, ei kelpaa minulle.”

Jumala tekee edelleen yllättäviä valin-
toja. Tämän ovat monet Jumalan omat 
kokeneet. Kutsun kantaja jättää taakseen 
jotain arvokasta - ehkä turvatumman toi-
meentulon tai ihmisten arvostuksen.  Kun 
lähdet liikkeelle, kulman takana odottaa 
kuitenkin siunaus. Jeesuksen antamas-

Teksti: Jussi Miettinen | OPKOn pääsihteeri

Raamattuopetus

A lku oli karu. ”Herra sanoi Abra-
mille. Lähde maastasi, asuinsijoil-
tasi ja isäsi kodista siihen maa-

han, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen 
sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, 
ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on 
oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka 
siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua 
kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman kansoille.” 
(1. Moos. 12:1-3) 

Kuka ihmeen Abraham?
Kenties taivaan enkelitkin ihmetteli-
vät Abrahamin valintaa, kun Jumalan 
huikea suunnitelma alkoi paljastua.  
Hän oli Jumalan ”musta hevonen”, kut-
sumuksensa hetkellä jo 75-vuotias.                                                                  

Hän oli kotoisin Mesopotamian Urin 
kaupungista, nykyisen Irakin eteläosas-
ta. Alueella tehdyt arkeologiset kaivauk-
set ja niistä löydetyt taidokkaat esineet 
kertovat paljon Abrahamin kotikaupun-
gista. Ur oli vauras kulttuurimetropoli. 
Siellä palvottiin kuujumalaa ja uhrattiin 
ihmisuhreja. Abrahamin vaimon Saaran 
nimikin muistutti kuujumalattaren ni-
meä. Abraham ei ollut pyhäkoulupoika, 
vaan aktiivinen epäjumalien palvelija 
(Joos. 24:2,3). Abrahamin kutsu oli siis 
todellakin armovalinta, joka ei liittynyt 
mihinkään miehen jaloon ominaisuu-
teen. 

Lähde ja ole siunaus
Jumala käski Abrahamin jättää taakseen 
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sa lähetyskäskyssä tämä näkyy selvästi. 
Mestari käskee lähtemään, minkä muka-
na tulee lupaus siunauksesta. Evankelis-
ta Matteus sanoo sen näin (28:19-20): 
”Menkää ja tehkää ja kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opetta-
malla heitä pitämään kaikki minkä minä 
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maail-
man loppuun asti.”

Abrahamin kutsussa on kaksi käskysa-
naa: Lähde ja ole siunaus. Jos Abraham 
ei olisi lähtenyt, tarina olisi päättynyt 
tähän. Kansoille tarkoitettu siunaus ei 
olisi tullut ainakaan Abrahamin kautta. 
Jumala ei tässä tarkasti määrittele mitä 
kaikkea tuo siunaus tarkoittaa. Joka ta-

pauksessa se tulee Jumalalta 
itseltään ja koskee koko ih-
miskuntaa. Siunauksen vas-
taanottaminen riippuu siitä, 
miten ihmiset suhtautuvat 
Abrahamiin. Hänen nimensä 
on tuleva suureksi sen kaut-

ta, että hänen vaikutuksensa 
ulottuu tuleviin sukupolviin 

- tänne Suomen perukoille saak-
ka. Hänen jälkeläisestään polveutui 

Messias, Jeesus Kristus.

Lähtökitkaa
Raamattu ei peittele ihmisten heikko-
uksia, ei edes uskon esikuvien kohdalla.  
Abrahamin liikkeelle lähtö ei sujunut 
kuin tanssi (1. Moos 11:31; 12:1 ja Apt 
7:24). Vaikka miehen piti mennä kau-
as, hän asettuikin Harraniin (1. Moos. 
12:4). Hän otti kyllä askeleita oikeaan 
suuntaan, mutta jäi kuitenkin varikolle 
odottamaan. Vasta kun hänen isänsä oli 
kuollut, Abraham oli valmis jättämään 
kotimaansa.

Toisen kerran Abraham poikkesi suun-
nitelmasta matkustaessaan Egyptiin. 
Hän toivoi löytävänsä leipää nälänhä-
dän kurittaessa luvattua maata (1. Moos. 
12:10-20). Egyptissä Abraham valehteli, 
että hänen kaunis vaimonsa Saara oli 
hänen sisarensa. Eikä tässä kaikki. Hän 
yritti auttaa Jumalaa lupausten täyttämi-
sessä hankkimalla jälkeläisen egyptiläi-
sen orjattarensa Hagarin kanssa.

Usko avautuu
Kun Abraham sai kutsun, hän ei ym-
märtänyt mitä Jumalan lupaukset tar-
koittivat. Jumala oli silti uskollinen. Hän 
muistutti samasta asiasta uudelleen ja 
uudelleen. Kerran Jumala kutsui Abra-
hamin katsomaan kanssaan yötaivasta ja 
kertoi, että hän saa jälkeläisiä yhtä paljon 
kuin taivaalla on tähtiä. Silloin Abraham 
uskoi, vaikka olosuhteet puhuivat toista. 
Jumala katsoi hänet uskon perusteella 
vanhurskaaksi eli itselleen kelvolliseksi 
(15:6; Room. 4:3).

Jumala vanhurskauttaa ihmisen us-

kon kautta, ilman tekoja. Tämä on aina 
ollut vaikea pala nieltäväksi. Mielelläm-
me esittelisimme toisillemme ja taivaan 
isännälle hurskauttamme ja kertoisim-
me heille pilviä hipovia sankaritarinoita. 
Kristinusko on kuitenkin armouskonto, 
joka alkaa kelvata, kun kulissit kaatuvat.

Näin kävi myös Abramille. Hänet lu-
ettiin vanhurskaaksi pelkästään uskon 
perusteella, noin 14 vuotta ennen ym-
pärileikkausta (1. Moos 17). Ympärileik-
kaus annettiin uskon vanhurskauden 
sinetiksi. Se muistutti, millä perusteella 
Abraham kuuluu valittujen ja pelastettu-
jen joukkoon (Room. 4:11).

Abraham on juutalaisten kantaisä. 
Vanhurskauttamisen näkökulmasta 
Abraham on kaikkien uskovien – sekä 
juutalaisten että pakanoiden isä. Tämä 
vanhurskauttamisen vallankumouksel-
linen sanoma on muuttanut koko maa-
ilmanhistoriaa. Uskonvanhurskaus on 
kristinuskon kruununjalokivi, uskon ja 
palvelemisen tärkein lähtökohta.

Armoa ja taivaallista huumoria
Miten ihmiset pelastuivat Vanhan liiton 
aikana? Monet kyselevät tätä. Abraham 
ja muut Vanhan testamentin pyhät pe-
lastuivat samalla tavalla kuin mekin: tur-
vautumalla Jeesukseen. Abraham luotti, 
että Jumala pelastaisi ihmiskunnan hä-
nen suvustaan syntyvän vaimon sieme-
nen kautta. Abrahamin usko oli uskoa 
tulevaan Vapahtajaan, syntien anteek-
sisaamiseen ja siksi hänet vanhurskau-
tettiin. Kun Saara synnytti Abrahamille 
Vapahtajan esi-isän Iisakin, Abraham 
oli jo 100-vuotias. Hepreankielellä Iisak 
tarkoittaa naurua tai vitsiä. Niin usko-
mattoman ihmeen Jumala oli tehnyt, että 
vanhempia nauratti!

Sinutkin Jeesus on kutsunut siunauk-
sensa välikappaleeksi. Ristillä Hän on 
maksanut sinusta kalliin hinnan. Sinut 
on ostettu elävän Jumalan palvelijaksi. 
Mitä sinä voisit tänään jättää taaksesi 
löytääksesi kulman takana odottavan 
siunauksen?



Kalifornialainen	 filosofian	 tohto-
ri Peter Payne vieraili Suomessa 
Veritas Forum -tapahtumasarjan 

puhujana maaliskuussa. Peter työsken-
telee Credible Christianity -järjestössä, 
jonka hän on perustanut vaimonsa Ja-
netin kanssa. Järjestön kautta heillä on 
mahdollisuus palvella kristittyjä ympäri 
maailmaa. Pääasiallisesti he matkustavat 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa erilaisten 
konferenssien ja tilaisuuksien puhujina.

Tällä kertaa Veritas Forum -tilaisuu-
det käsittelivät ihmisyyttä ja persoo-
nallisuutta: Mitä ihminen oikeastaan on 
kehonsa lisäksi? Mitä tiede voi sanoa 
tietoisuudesta? Miten ymmärrämme ih-
misyyden kokonaisuutena? Payne lähti 

liikkeelle viidestä persoonaa koskevasta 
väitteestä: 1) persoona on pysyvä (vaik-
ka aika kuluu); 2) persoonalla on tietoisia 
kokemuksia; 3) persoona on kausaalinen 
(löytää tapahtumille syyt); 4) persoona 
on vastuullinen (päätöksistään ja teke-
misistään); 5) persoonalla on arvo.

Näistä viidestä väitteestä lähtien 
Payne osoitti, että täysin naturalistinen 
maailmankuva ei kestä näitä yleisesti 
hyväksyttyjä toteamuksia persoonalli-
suudesta. On ilmeistä, ettei luonnontie-
teellinen tutkimus ole vielä pystynyt vas-
taamaan näihin kysymyksiin. Lisäksi on 
hyvin todennäköistä, ettei luonnontiede 
ikinä pysty kuvaamaan näiden väitteiden 
takana olevia toimintoja.

Kristinuskoon sen sijaan kuuluu käsitys 
luotujen eräänlaisesta kaksijakoisuudes-
ta. Yhtäältä koemme luodut aineellisina, 
luonnontieteen ehdoilla. Mutta lisäksi 
näemme, että on olemassa hengellinen 
ulottuvuus, jota aistit eivät havaitse. Täs-
tä Paavali puhuu esimerkiksi Kolossa-
laiskirjeessä, kun hän puhuu valloista ja 
voimista. On todellisia voimia, joita ei voi 
mitata luonnontieteen keinoin. Tämän 
käsityksen avulla on mahdollista alkaa 
rakentaa käsitystä persoonallisuudesta, 
jota eivät rajoita aineellinen tai luon-
nontieteen käytettävissä olevat keinot. 

Niklas Wallis
Veritas Forum Finlandin koordinaattori
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Veritas Forum Finland järjesti maalis-
kuun alussa luentokiertueen, jonka 
puhujana oli filosofian tohtori ja apo-
logeetta Peter Payne. Tilaisuudet pidet-
tiin maaliskuussa Turussa, Helsingissä, 
Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa. 
Kuva on Helsingin forumista.

OPKO News
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Yhdysvalloissa 1980-luvulla alka-
nut Veritas Forum -työ rantautui 
Eurooppaan 2006, jolloin Rans-

kassa pidettiin ensimmäinen foorumi. 
Tällä hetkellä työtä tehdään myös Bri-
tanniassa, Alankomaissa, Makedonias-
sa, Suomessa, Albaniassa ja uusimpana 
Tanskassa tämän vuoden alusta. Jokai-
sessa näistä maista Veritas Forum toimii 
tiiviissä yhteistyössä kansallisen IFES-
opiskelijaliikkeen kanssa, kuten Suomes-
sa OPKOn.

”Haluamme auttaa”
Tim Laurencen mukaan Veritas Forum 
haluaa auttaa sekä seurakuntia että yli-
opistoja.

- Seurakuntien tulee ymmärtää ih-
miskunnalle luomisessa annettu tehtävä 
hallita maata sekä tämän suhde lähetys-
käskyyn ja ikuiseen elämään. Molemmat 
ovat tärkeitä. Haluamme kuroa umpeen 
maallisen ja hengellisen välisen kuilun. 

Yliopistoilla VF:n tavoite on auttaa 
opiskelijoita ja henkilökuntaa näkemään, 

Aihe asettuu akateemisen ympäris-• 
tön ja totuuskysymyksen välimaas-
toon. 
Aiheen käsittely pysyy tarpeeksi ylei-• 
sellä tasolla menemättä liian tekni-
siin yksityiskohtiin.
Tilaisuudessa tapahtuu vuoropuhe-• 
lua joko puhujien tai puhujan ja ylei-
sön välillä. 
Puhujat ovat akateemisesti päteviä • 
ja tunnettuja.
Seuranta ja jatkotoiminta on järjes-• 
tetty tehokkaasti.

miksi totuuskysymyksistä tulisi olla kiin-
nostunut, kuinka totuus löytyy Jeesuk-
sen persoonasta ja miten kristillinen 
maailmankuva vaikuttaa kunkin tieteen-
alan harjoittamiseen.

- Kun opiskelin lakitiedettä, meille sa-
nottiin ensimmäisenä päivänä, että tässä 
alassa ei ole kyse oikeudesta vaan rahas-
ta. Oikeudesta tulisi olla kyse, Laurence 
toteaa esimerkinomaisesti.

Työtä kolmella taholla
Näkyvin osa toimintaa ovat isot keskus-
telutilaisuudet, foorumit, joiden jatkok-
si järjestetään myös keskusteluryhmiä. 
Toiseksi VF kouluttaa ihmisiä toimin-
nan periaatteisiin: puhujia, yliopistojen 
henkilökuntaa sekä kristittyjä yhteis-
työkumppaneita. Kolmas osa työtä on 
materiaalien tuottaminen keskustelun ja 
koulutuksen avuksi, mikä Euroopassa on 
vasta suunnitteluvaiheessa.

Yhdysvalloissa Veritas Forum -tilai-
suuksia järjestetään paljon ja puhujia on 
helppo löytää, sillä avoimesti kristityistä 

huipputieteilijöistä ei ole pulaa. Euroo-
passa tämäntyyppisellä toiminnalla ei 
ole vielä kovin pitkät perinteet, joten 
tarvitaan enemmän koulutusta sekä pu-
hujille että kristityille järjestäjäorgani-
saatioille, selittää Laurence.

Kristityt rohkaistumassa
Tim Laurencen mukaan Veritas Forum 
-työn näkyvin hedelmä Euroopassa tä-
hän mennessä on kristittyjen keskuu-
dessa vallitsevan kulttuurin muutos. 

- Näemme kasvavaa luottamusta sii-
hen, että evankeliumin ja yliopiston vä-
lillä voi olla yhteys ja että voimme viestiä 
kristinuskon uskottavuutta. 

Suomessa tehtävän työn etuna Lau-
rence näkee sen, että kulttuurin juuret 
ovat vahvasti kristinuskossa.

- Kristittyjen opiskelijoiden tulisi löy-
tää näky siitä, että yhteys Jeesuksessa 
olevan totuuden ja kukoistavan kulttuu-
rin välillä voidaan rakentaa uudelleen, 
hän rohkaisee.

Sari Nuutinen

Millainen on hyvä  
Veritas Forum -tilaisuus? 

    www.veritasforum.fi

Suomen Veritas-työ sai kehuja Veri-
tas Forumin Euroopan koordinaattori 
Tim Laurencelta: ”Suomessa Veritas 
Forum -työ on laajempaa kuin koti-
maassani Isossa-Britanniassa”.



OPKO News

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
kahden vuoden kaudelle:
- Tuomo Heinilä (opiskelija, Jyväskylä ja Pori)
- Pertti Järvenpää (seniori, Helsinki)
- Leena Kittilä (opiskelija, Turku)
- Christian Perret (seniori, Helsingfors ja Åbo)
- Lauri Saarinen (opiskelija, Pori)
- Tuure Savuoja (opiskelija, Helsinki)
Varajäseniksi valittiin:
- 1. varajäseneksi Heidi Vasanoja (opiskelija, 
Suomen OPKO ja Jyväskylä)
- 2. varajäseneksi Sami Pietikäinen (opiskelija, 
Helsinki)

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat:
- Simo Aalto, seniori, Turku
- Iivi Gröhn, opiskelija, Oulu
- Marit Hedström, seniori, Åbo
- Henrik Järveläinen, opiskelija, Helsingfors
- Kimmo Koivunen, opiskelija, Turku ja Pori
- Susanna Syrjälä, opiskelija, Vasa
Hallituksen varsinaisista jäsenistä neljä on kan-
natusjäseniä ja kahdeksan varsinaisia jäseniä.

Vuodesta 2007 liittohallituksen 
puheenjohtajana toiminut Kimmo 
Karhi on siirtymässä syrjään 
vastuutehtävästään. Haluamme 
osoittaa Kimmolle erityiskiitokset 
pitkästä ja uskollisesta vastuun-
kannosta OPKOn työn hyväksi.
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Kokousta edeltävänä iltana Matti Aspvikin ope-
tuksellista osuutta täydensi mukava yhdessäolo ja 
kuvasta näkyvä spagetti-vaahtokarkkipyramidin 
rakentamiskilpailu.

Liittokokousta edeltävässä inspiraatioillassa vieraillut 
rakennuskouluttaja Matti Aspvik opetti paikalle kokoon-
tunutta väkeä mm. opetuslapseudesta ja Pyhän Hengen 
hedelmän pysymisestä.

OPKOn ylin päättävä elin, liittokokous, valitsi uuden liittohallituksen kokoukses-
saan Pietarsaaressa 28.3.15.



OPKOn nimessä olennaisena osana on sana lähe-
tys. Missionaalisuudella tarkoitetaan kristittyjen 

yhteisen mission, lähetystehtävän, pitämistä elämän 
ja toiminnan ytimessä. Maailmanlaajuinen seurakun-
ta ei – sen enempää kuin yksilökristittykään – ole 
olemassa vain itseään varten vaan edustaakseen 
Jeesusta tässä maailmassa ja viedäkseen eteenpäin 
sanomaa hänestä sanoin ja teoin.

Tahdomme rakentaa opiskelijoiden ja nuorten yh-
teisöjä, joissa jokainen tiedostaa paikkansa suuressa 
yhteisessä tehtävässä ja haluaa olla mukana tekemäs-
sä Jeesusta tunnetuksi. Voima ja motivaatio tähän 
kumpuaa kiitollisuudesta, joka syntyy, kun on saanut 
itse ensin kohdata armon evankeliumin. 

Missionaalinen elämäntapa on elämistä siinä tie-
toisuudessa, että minne menenkin, Jumala on minun 
kanssani ja haluaa siunata muita ihmisiä minun kaut-
tani. Evankeliumi Jeesuksesta on suurin siunaus, jon-
ka voimme välittää maailmalle. Jokainen voi toteuttaa 
lähetystehtävää omien lahjojensa mukaisesti, Juma-
lan voimaan luottaen.

Missionaalisuus OPKOssa

Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja •	
muissa oppilaitoksissa.
Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoi-•	
sena.
Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suun-•	
nitelmassa, tuemme tätä.
Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Ju-•	
malan antamana kutsumuksena.
Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka •	
toteuttaa sisä- ja ulkolähetystehtävää.

OPKOn sisarjärjestön opiskelijat terrori-
iskun kohteina Keniassa

Pääsiäisen alla terroristijärjestö al-Shabaab iski Garissan yliopiston kampuksel-
le Kenian Nairobissa ja surmasi yhteensä 142 kristittyä opiskelijaa. Iskussa kuol-
leiden joukossa oli OPKOn sisarjärjestön FOCUS Kenyan 22 opiskelijaa, joista 
useat olivat liikkeen johtajia ja vastuunkantajia.

Ensimmäisen pääsiäispäivän opiskelijajumalanpalveluksissa rukoiltiin uhrien 
omaisten puolesta ja valmistauduttiin tarjoamaan heille konkreettista apua. 
FOCUS järjesti myöhemmin julkisen muistojumalanpalveluksen uhrien muis-
toksi.

Ääri-islamistien hyökkäykset kristittyjä vastaan ovat lisääntyneet Keniassa 
viime vuosina. FOCUS pyytää kansainvälistä evankelikaalista opiskelijaliikettä 
ja koko maailmanlaajaa kirkkoa rukoilemaan uhrien omaisten ja yliopistojen 
turvallisuuden puolesta.

Kristillisen opiskelijaliikkeen tehtävä on tukea kaikin tavoin niitä veljiä ja 
sisaria, jotka maksavat ilosanoman kertomisesta raskaan hinnan. Samalla on 
tehtävä kaikki mahdollinen sen hyväksi, että opiskelijoiden parissa ei antauduta 
lietsomaan pelkoa tai vihaa muslimeja eikä muitakaan uskon- tai kansanryhmiä 
kohtaan.

OPKO ja FOCUS Kenya kuuluvat maailmanlaajaan evankelikaaliseen opiskeli-
jaliikkeeseen (International Fellowship of Evangelical Students, IFES).

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämä tuki nousi

”Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mie-
lessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne.” 
(Hepr. 13:7) 

Nyt sinulla on mahdollisuus saada itsellesi hienot juhlakirjat. Olavi ehti jo 
täyttää 85 vuotta viime vuonna ja Raimo täyttää 75 elokuussa 2015. Kum-
mankin jubilaarin kirjassa on heidän mielenkiintoisen elämänsä kuvaus heidän 
itsensä kertomana. Näiden omaelämäkertojen lisäksi kirjoissa on useita ystä-
vien ja työtovereiden kirjoituksia, joissa vierestä seuranneet kuvaavat juhlivien 
hengellisten johtajien elämää. Kummassakin kirjassa on laaja kuvaliite sekä 
bibliografia.	 Kirjojen	 julkaisijoina	 ovat	 Lähetysyhdistys	 Kylväjä,	 Opiskelija-	 ja	
koululaislähetys ja Suomen Raamattuopiston Säätiö. Kirjojen kustantajana on 
Perussanoma Oy. Olavin kirjan on toimittanut Marjatta Junkkaala ja Raimon 
kirjan Sinikka Kuorikoski. Tilaa kirjat: www.perussanoma.fi. 

Olavi Peltola oli tärkeä taustavaikuttaja OPKOn syntymisen taustalla. Raimo 
Mäkelä oli mukana toiminassa OPKOn synnyn alusta ja toimi OPKOn pääsih-
teerinä vuosina 1968-1980.

Olavi Peltola 85  
- Raimo Mäkelä 75 

FOCUS Kenyan opiskelijatapaamisesta. Kuva: focuskenya.org

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi OPKOlle 74 800 euron avustuksen toi-
mintavuodelle 2015. Avustussumma oli edellisvuonna 6 9300 euroa.



OPKO, Kansanlähetys ja Kansanlähetysopisto järjestivät yhdessä jo 
perinteeksi muodostuneen Apologiaforumin huhtikuussa Tänä 

vuonna aiheena oli pahan ja kärsimyksen ongelma. Forumin aikana tar-
kasteltiin	ongelmaa	sekä	puhtaasti	filosofisesta	näkökulmasta	että	myös	
sielunhoidollisesta näkökulmasta. Kärsimys ei ole ongelma ainoastaan 
älyllisesti, vaan kärsivän ihmisen kohtaaminen on tärkeä osa ongelman 
ymmärtämisessä. 
Pääpuhujana	toimi	englantilainen	filosofi	ja	apologeetta	Peter S. Wil-

liams. Williams kartoitti pahuuden ja kärsimyksen ongelmaa älyllisestä 
näkökulmasta. Lauantain kanavien aikana hän myös esitti näkökulmia 
onnellisuuteen ja elämän tarkoitukseen. 

Tapahtumaan osallistui noin 150 henkilöä kaikista eri ikäryhmistä. 

Osallistujen kysymyksiin vastasivat mm. Saara Kinnunen (vas.), Pasi 
Turunen ja Peter S. Williams (mikforoni kädessä). Tapahtuman tulkki-
na toimi Susanna Suomi (oik.).

Don Carson toimii 
myös johtajana  
7 800 seurakunnan 
The Gospel Coali-
tion -verkostossa. 
Verkoston tehtävänä 
on mm. rohkaista, 
kouluttaa nykyistä ja 
tulevaa kristittyjen 
johtajia sukupolvea.

Tulevan vuoden tapahtumaan on pääpuhujaksi varmistunut 
kanadalaissyntyinen professori Don Carson. Hän on kirjoitta-
nut tai toimittanut 57 kirjaa mukaan lukien mm. laajat kom-
mentaarit Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeista. Carson 
on toiminut vuodesta 1978 Uuden testamentin professorina 
Trinity Evangelical Divinity Schoolissa Yhdysvaltojen Illinoissa.
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Hei, olen Laura Jalkanen ja olen tänä keväänä harjoittelijana OP-
KOssa. Jumala kutsui minua työskentelemään lasten ja nuorten 
parissa ensimmäisen kerran jo kahdeksan vuotta sitten ja senkin 
jälkeen useamman kerran. En kuunnellut kutsua heti, vaan tein muu-
taman mutkan matkalla, mutta onneksi Jumala kärsivällisesti jaksoi 
toistaa kutsun ja nyt opiskelen kolmatta vuotta sosionomi - kirkon 
nuorisotyönohjaajaksi Kauniaisissa. Heti ensimmäisestä opiskelu-
päivästä tiesin, että olen oikeassa paikassa!

 Teen OPKOssa opintojeni viimeistä harjoittelua opiskelija- ja kou-
lulaistyössä. Halusin harjoitteluun paikkaan jossa hengellisen työn 
ammatti-identiteettini voi kasvaa, jotta valmistumisen jälkeen olisin 
mahdollisimman hyvin varustautunut kohtaamaan lapsia ja nuoria. 
Tuntuu, että jo muutaman viikon aikana olen saanut kasvaa hurjasti.  
Olen oppinut paljon uutta ja Jumala on vahvistanut kutsumustani. 

Moikka! Olen Markus Kari, 20-vuotias nuorukainen Helsingistä. Ol-
tuani Missionaalisessa koululaistiimissä 2013-2014 oli luonnollista 
tulla OPKOon siviilipalvelukseen. Olen osin koululaistyön palveluk-
sessa, osin teen hommia Enä-Sepässä. 

Olen innolla mukana jäljelle jääneet kolme kuukautta tekemässä 
työtä nuorison eduksi, ajankohtaisesti eduskuntavaalisanastoa käyt-
täen ”Suomen puolesta” mutta toivottasti myös Jumalan valtakun-
nan puolesta. 

Syksyllä päätoimisena hommana alkavat opinnot Aalto-yliopis-
tossa. Vapaa-aikana rukousten sekä Raamatun ja muiden kirjojen 
lukemisen lisäksi aikaa kuluu kitaran, laulun, lenkkeilyn, jalkapal-
loerotuomaroinnin kuin myös tietokoneiden parissa. 

Mitä OPKO teki edellisvuon-
na? Minkälaisia Veritas Fo-
rum -tilaisuuksia järjestim-
me?  Mm. kaikki tämä löytyy 
vuosikertomuksestamme.

Pääset lukemaan sen osoit-
teessa opko.fi/vuosikertomus 
tai skannaamalla oheisen 
koodin älypuhelimellasi. 
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Porin OPKOn 40-vuotisjuhlaa vietettiin 
sunnuntaina 29.3. Esivallankadun seura-
kuntakodilla. Porissa on kylläkin ollut OP-
KOn toimintaa jo vuodesta 1971 alkaen, 
mutta oma paikallisyhdistys, Porin Ev.lut. 
Opiskelijalähetys ry, perustettiin vuon-
na 1975. Juhlaan tuli väkeä mukavasti eri 
vuosikymmeniltä, ja työntekijöitäkin oli eri 
aikakausilta. Tarjolla oli tietysti kakkukahvit, 
hyvää musiikkia ja yhteislaulua Porin OP-
KOn musiikkiporukan johdolla.

Entiset työntekijät Markku Sumiala, 
Juha Santala, Taina Grau ja Heikki Leh-

timäki muistelivat vanhoja hyviä aikoja. 
Toiminnassa mukana oleva opiskelijamäärä 
on vaihdellut paljon, mutta taattu OPKO-
meininki on säilynyt läpi vuosikymmenten. 
Laadukas, raamatullinen opetus ja tavoitta-
va työ ovat olleet aina keskeisiä. 

Nykyinen työntekijä Mikko Paavola 
kertoi uusimpia kuulumisia Porin OPKOsta. 
Muutaman viime vuoden aikana mukaan 
on tullut kivasti uusia opiskelijoita, ja toi-
minta on aktiivista. Porin OPKOn 40-vuotis-
juhlavuosi jatkuu siis kiitollisin mielin.

Puhujapöntössä Porin OPKOn nykyinen työntekijä Mikko Paavola. Kuva: Kimmo Koivunen.

OPKOn opiskelijat ja nuoret kokoontuivat huh-
tikuun puolivälissä yhteiseen kevätkonferens-

siin Enä-Sepän leirikeskukseen Vihtiin. Väkeä oli 
paikalla enimmäkseen Etelä- ja Länsi-Suomesta, 
sillä pohjoisemmilla paikallisyhdistyksillä oli oma 
leirinsä alkuvuodesta. Teeman ”Sana elämään” alla 
pohdimme, miten Jumalan sana voisi tulla konk-
reettiseksi elämässämme.

Viikonlopun aikana muun muassa tutkimme 
Johanneksen evankeliumin katkelmaa induktiivi-
sella menetelmällä (ensin yksin, sitten ryhmissä 
ja lopuksi koko porukalla löytöjä yhdessä jakaen), 
pohdimme jumalasuhdettamme Leijonakuningas-
elokuvan avulla sekä vietimme aikaa Jumalan 
edessä rukoillen yhdessä ja pareittain toistemme 
puolesta. Lauantai-illan vieraaksi saatiin Suomessa 
käymässä ollut uusiseelantilainen muusikko David 
Lyle Morris, joka johdatti väkeä myös riemukkaa-
seen yhteislauluun.

Ajatuksena oli rakentaa konffa entistä enem-
män yhteisellä otteella siten, että työntekijöiden 
lisäksi jokaisella osallistujalla on jotain annettavaa. 
Opetussessioiden yhteydessä kuultiin nuorten ja 
opiskelijoiden todistuspuheenvuoroja. Kanavissa 
syvennyttiin eri teemoihin yhdessä ideoimalla, ja 
mahtuipa joukkoon myös taiteilua sekä pienimuo-
toinen aktio Nummelaan.

Lauantaina Enä-Sepässä järjestettiin samaan ai-
kaan talkoot, joihin osa konffaväestä osallistui ka-
navien aikana. Yhdistelmä tuntui toimivan hyvin ja 
monille teki hyvää haukata päivällä raikasta ilmaa. 
Kiitosta saivat lisäksi erityisesti vuorovaikutteisuus 
ja rukouksen tavallista suurempi määrä – sekä tie-
tysti Enä-Sepän ruoka ja sauna.

Sari Nuutinen
Helsingin opiskelijatyöntekijä

Konffavieras David Lyle Morris opetti eri maissa 
oppimiaan ylistyslauluja. Ohjelmistossa oli mm. 
laulut Afrikan mantereelta ja Kiinasta.Porin OPKOn nykyistä joukkoa. Kuva: Ilkka Kontturi.



Lähde etsimään paikkaasi Jumalan 
maailmanlaajuisessa suunnitel-
massa! Nuorten aikuisten lähe-

tystapahtuma Mission-Net järjestetään 
vuodenvaihteessa Saksan Offenburgissa 
28.12.2015–2.1.2016. Konferenssi roh-
kaisee löytämään oman paikan seura-
kunnassa ja yhteiskunnassa, toimimaan 
paikallisesti ja ajattelemaan maailman-
laajuisesti. 

Mission-Netiin odotetaan noin 3 000 
osallistujaa 50:stä maasta, mikä on hie-
no mahdollisuus tutustua kristittyihin 
nuoriin ja nuoriin aikuisiin eri puolilta 
Eurooppaa ja laajentaa omaa maailman-
kuvaansa.

- Rukouksemme on, että tämä tapah-
tuma voisi olla elämäsi käännekohta, 
niin että löytäisit Jumalan suunnitelman 
omalle kohdallesi tässä ajassa, sanoo 
tapahtuman pääkoordinaattori Evi Ro-
demann.

Teemana on Connected – yhteys Ju-
malaan, maailmaan ja toisiin uskoviin. 
Raamattutunneilla tarkastellaan Paavalin 
kirjettä efesolaisille. Kanavissa ovat esillä 
muun muassa kulttuurien kohtaaminen, 

johtajuus, evankeliumi ja evankeliointi, 
lapsi- ja nuorisotyö, Euroopan historia, 
hengellinen elämä, maailmankatsomuk-
set ja hengellisyys, oikeudenmukaisuus 
ja taiteet.

Viimekertaisessa Mission-Netissä uu-
tenavuotena 2013-2014 oli mukana kol-
misenkymmentä suomalaista. Tällä ker-
taa odotetaan vielä isompaa porukkaa, ja 
pääohjelma simultaanitulkataan jälleen 
myös suomeksi. Lisäksi Mission-Netin 
yhteydessä järjestetään pohjoismaisten 
opiskelijaliikkeiden NOSA-tapaaminen.

OPKO järjestää yhteismatkan 
Mission-Netiin
Matka tehdään lentäen ja junalla. Li-
sätietoja saat ottamalla yhteyttä Sari 
Nuutiseen,	 sari.nuutinen@opko.fi	 tai	
oman paikallisyhdistyksesi työntekijään. 
Konferenssin hinta on 219 € ja vapaaeh-
toisina palveleville 150 €. Buukkaa päi-
vämäärät kalenteriisi ja ala säästää rahaa 
matkaan jo nyt! 

Lue lisää: www.opko.fi/aktiot
 www.mission-net.org

Pohjoismainen NOSA-opiskelija-
konferenssi on perinteisesti järjes-
tetty joka syksy vuoron perään eri 
pohjoismaissa. Tulevana syksynä 
oli tarkoitus olla Suomen vuoro. 
Taloudellisista ja muista resurssi-
syistä tapahtuma päätettiin kui-
tenkin siirtää syksylle 2016, jolloin 
kokoonnutaan Turussa. 

Skandinaavisia sisariamme ja 
veljiämme pääset silti kohtaamaan 
tänäkin vuonna Mission-Netin 
NOSA-tapaamisessa!

Moni opiskelija jättää aktiot ja 
kansainväliset lähetystapahtu-
mat väliin taloudellisista syistä.

Halutessasi voit tukea opiske-
lijoiden lähtemistä Mission-Net 
-tapahtumaan. Kysy lisää sari.
nuutinen@opko.fi.	
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Esa ja maailman kym-
menenneksi korkein 
vuorenhuippu, 8 091m 
korkea Annapurna I.

Voin sanoa, että olen kävellyt yli 4 
100 metrin korkeudella meren-
pinnasta. Voin sanoa, että ym-

märrykseni maailmasta on avartunut. 
Voin sanoa vaikka mitä, mutta tärkeintä 
talvilomamatkassani Nepaliin olivat kui-
tenkin ihmiset. Tarkennan vielä: toiset 
kristityt. 

On ihmeellistä, miten noin 5 700 ki-
lometrin etäisyydestä, erilaisesta kult-
tuurista ja välillä jopa yhteisen kielen 
puutteesta huolimatta voi tuntea niin 
vahvaa Hengen yhteyttä kuin mitä koin 
nepalilaisiin. Se on tinkimätön fakta, että 
mikään ei yhdistä meitä ihmisiä yhtä 
vahvasti kuin Jeesus. Tämän yhdistävän 
tekijän edessä kaikki eroavaisuudet me-
nettävät merkityksensä.

Kysymykseni on, miksi unohdamme 
tämän tärkeimmän yhdistävän tekijän ja 
keskitymme epäolennaisuuksiin ja niihin 
asioihin, jotka erottavat meitä toisistam-
me. Haluan, että käännämme katseem-

me pois näistä aikaa ja voimia vievistä 
yksityiskohtia koskevista kiistoista ja 
keskitymme Jeesukseen ja hänen rak-
kauteensa.

Paavali ohjeistaa Timoteusta: ”Pysy 
erossa typeristä ja asiattomista väitte-
lyistä; sinähän tiedät, että niistä syntyy 
riitoja.” (2. Tim. 2:23.) Ei ole tärkeintä, 
onko esimerkiksi karismaattisuus hyvä 
vai huono juttu tai onko evoluutio luo-
misen mukaista vai vastaista. Näistäkin 
voi olla hyvä keskustella, mutta erimie-
lisyydet eivät saa mennä rakkauden ja 
ykseyden yläpuolelle.

”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat 
yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja 
minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla 
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma 
uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh. 
17:21.) Jeesus rukoilee, että me kristityt 
olisimme yhtä, niin kuin Isä ja Jeesus itse 
ovat yhtä. Erottamattomalla tavalla he 
ovatkin yhtä!  Tämä yhteys, tai vielä pa-

remminkin tämä rakkaus, on väkevä kuin 
kuolema. Ja tämä yhteys on niin voima-
kas, että sen näkemällä ihmiset voivat 
tulla uskoon.

Jos pidämme Jeesuksen keskiössä, 
voimme tuntea Hengen yhteyttä. Voim-
me kuulua samaan Jumalan perheeseen 
kenen tahansa toisen kristityn kanssa 
riippumatta tämän kansallisuudesta, kirk-
kokunnasta tai mistään muusta mahdolli-
sesta eripuraisuutta aiheuttavasta tekijäs-
tä. Rohkaisen jokaista hylkäämään kaikki 
ennakkoluulot, ja kohtaamaan ihmiset 
Jumalan silmin. Jumala katsoo suoraan 
sydämeen. Jumalan silmissä tärkeintä on 
se, että olemme ottaneet pelastuksen 
vastaan; kaikki muu on toissijaista. Tämän 
mielessä pitäen voimme tuntea Hengen 
yhteyttä ympäri maailman.

Esa Savolainen,  
15 vuotta

Biswob Bhandari on 19-vuotias lakitieteen 
opiskelija. Hän on yksi Nepalissa tapaa-
mistani kristityistä, joihin koin, ja edelleen 
koen, syvää yhteyttä. Rukoilin hänen 
kanssaan ja juttelin monista syvällisistä 
asioista, ja ainakin omasta puolestani voin 
sanoa, että opin jotain Jumalasta hänen 
kauttaan. Ehkä itselleni tärkein muisto 
Biswobista on se, kun opetin hänet lau-
lamaan suomeksi Pelastajani-laulun. Sen 
kertosäkeessä lauletaan ”Herra, hän voi 
vuoret siirtää”, ja tuolle säkeelle tuli aivan 
uusi merkitys Annapurnan alueella, kun 
lauloimme sitä yhteen ääneen.
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Rukoillaan jutun kirjoittamisen jälkeen Nepalissa  
tapahtuneen maanjäristyksen uhrien puolesta. 



Viime vuoden tilinpäätökseen liit-
tyi muutama erityinen ilonaihe. 
Vaikka juhlakeräys jäikin tavoit-

teistaan, tulos oli 57 000 € ylijäämäinen. 
Tämä helpotti merkittävästi pitkäaikaista 
murheenkryyniämme, heikkoa rahoitus-
asemaa. Saimme maksaa pois monia 
rästejä ja järjestelimme lainoja. Tulot ja 
kulut ovat kokonaisuudessaan kasvaneet 
viime vuosina n. 3 % vuosivauhtia, mutta 
kohdentumiset vaihtelevat vuosittain.

Positiivisesta tilinpäätöksestä huo-
limatta taloustilanne on  tänä vuonna 
yhä hankala takavuosien tappioiden 
ja työmme ystäviäkin koskevan laman 
tähden. Yksi on pysynyt: talous seisoo 
lahjoittajien säännöllisen tuen varassa. 
Sydämellisesti kiitoksia kaikille mukana 
oleville!

Enä-Sepän tulosta on aina seurattu 
suurennuslasin kanssa. Liiketoiminnan 
tulos on vähitellen parantunut niin, että 
ryhmien tulot kattavat kulut. Kiinteistö-

jen ja kaluston ikääntymistä on kirjattu 
poistokuluina vuosittain noin 40 000 € 
edestä. Kun kaikki mahdollinen OPKOn 
panos Enä-Seppään, kuten rahoitusku-
lut, keskushallinto ja toisaalta lahjoituk-
set ja muut tulot huomioidaan, Enä-Se-
pän tulos oli viime vuonna enää 5 000 € 
alijäämäinen.

Lisää tilinpäätöstietoja on luettavissa 
vuosikertomuksesta sivulta www.opko.
fi/vuosikertomus.	 Vuosikertomuksen	
paperiversion voi tilata OPKOn Palvelu-
keskukselta p. 09 612 9940.

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö
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Koululaistyö:
Varhaisnuorisotyö 2053
Nuorisotyö 2066
Yleinen 2082

Opiskelijatyö:
Yleinen 2040
Helsinki 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kajaani 2134
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pieksämäki 2176
Pori 2189
Savonlinna 2192
Tampere 2202
Turku 2215

Yhteiset:
Pääsihteeri 2008
Tukityö 2011
Kansainvälinen työ 2037
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299
Enä-Seppä 3269
Arkki-lehti 7579
Svenska verksamheten 9108

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 
ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa 
Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, 
pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan 
välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.
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Undervisning om gästfrihet är 
kanske inte det mest framträdande 

budskapet i Bibeln, men med jämna 
mellanrum dyker det upp verser som på-

minner oss om att gästfrihet är en naturlig och viktig 
del av det kristna livet. Vi uppmanas i 1 Pet 4:9 att vara 
gästfria mot varandra utan att klaga och i Rom 12:13 sä-
ger Paulus att vi skall vara ivriga att visa gästfrihet. Men 
om vi funderar på gästfrihet ur ett bredare perspektiv, 
än att bara bjuda in människor i våra hem, kan vi se att 
mycket av det som Jesus gjorde under sin tid på jorden 
handlade om att  praktisera gästfrihet.
 
För mig handlar gästfrihet lika mycket om att dela liv 
som att öppna sitt hem för andra. Jesus levde ett öppet 
liv och han bjöd in människor att ta del av det. Han var 
villig att låta andra människor komma honom nära och 
se hur han levde. Jesus kallade sina lärjungar att följa 
honom och lära från honom, men han tog även chansen 
att dela liv med de utstötta i samhället. När vi bjuder 
in människor i våra hem, bjuder vi också in dem i våra 
liv. Att komma in i någons hem är att få komma någon 
nära. Hemmet är ofta den plats där vi är avslappnade 
och där vi vågar vara oss själva. Vi bjuder in människor 
till att se oss sådana som vi verkligen är och vi får möj-
ligheten att dela liv med varandra.

 Jesus åt ofta tillsammans med de människor han möt-
te. I många kulturer är en inbjudan att äta tillsammans 
även en inbjudan till vänskap. Jag tror att det är viktigt 
att vi gör rum i våra kalendrar för att bjuda in vänner 
och blivande vänner i våra liv. Det grekiska ordet för 
gästfrihet som används i Bibeln kan översättas med 
kärlek för främlingar. Att leva i öppna hem där man de-
lar liv, ger även en möjlighet för människor som inte 
ännu känner Jesus att få komma in, och pröva på vad 
det betyder att vara del av en gemenskap som är de-
finierad	av	Jesus.	Det	är	också	viktigt	att	vi	som	kristna	
träffas i hemmen för att be tillsammans, läsa Bibeln och 
uppmuntra varandra med berättelser om vad Gud gör 
i våra liv. Gästfrihet handlar för mig långt om att priori-
tera gemenskap. Vi är skapade till att leva i gemenskap 
och	i	varje	människa	finns	en	längtan	efter	att	uppleva	
äkta gemenskap. Denna gemenskap får vi ta del av när 
vi delar liv tillsammans.

Så öppna frimodigt ditt hem och låt gästfrihet råda!  
Du vet aldrig vem som kommer på besök. I Hebreerbre-
vet 13:2 står det att genom att visa gästfrihet har några 
fått änglar till gäster utan att veta om det. 

Eva-Lina Sandell, aktiv i HSSM
Fotograf: Tommy Mikkonen
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Rich och Louise Grant jobbar för 
att nå unga med budskapet om 

Jesus. De deltog med bland  
annat undervisning och work-

shops i Disciple15 som ordnades 
i Helsingfors i januari.
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–Jesus gör mig inte bara bättre, 
han gör mig levande! säger 
Rich Grant, pastor i St Thomas 

Crookes	i	Sheffield,	England.
– Ja, Jesus är livet, instämmer frun  
Louise Grant. Ett liv utan honom skulle 
vara rent av tråkigt! Genom Jesus är jag 
frälst och jag vet att människor jag mö-
ter också är det.

Paret Grant jobbar som ledare för 
unga	vuxna	 i	Sheffield	och	är	också	en	
del av ledarteamet för STC College, en 
skola som erbjuder lärjungaträning för 
unga. I januari deltog de tillsammans 

med några ungdomar i Disciple15 som 
ordnades i Helsingfors.

Unga människor söker  
livsmening
Rich och Louise har länge funderat på 
hur man ska nå ut med det kristna bud-
skapet, speciellt till unga människor. De 
har märkt att kyrkan inte kan vara bäst 
på	underhållning,	eftersom	det	inte	finns	
pengar för det. I stället får kyrkan sträva 
till att nå människor med kärlek.
–	Det	finns	tre	viktiga	aspekter,	säger	

Rich. För det första: unga letar efter ge-

menskap. För det andra krävs det ett bra 
budskap. Till sist behöver kyrkan även 
visa människor att de är kallade till att 
göra något med sina liv. De unga söker 
en identitet och kyrkan kan visa att det 
finns	ett	syfte	och	en	mening	med	livet.
–	Som	kyrka	kan	vi	samlas	och	fira	det	

som Jesus gjort för oss, men också gå ut 
och berätta för andra om Jesus, be för 
sjuka, ge mat åt hungriga, ta hand om 
hemlösa, fortsätter Louise.

Under en söndagskväll kan upp till 
350 ungdomar samlas till gudstjänst i St 
Thomas Crookes. Rich understryker att 
vi proklamerar vår tro för omvärlden när 
vi samlas i kyrkan. Men tro är inte bara 
att delta i gudstjänsten utan att använda 
hela livet till att sprida de goda nyheter-
na om Jesus – från måndag till söndag.

OIKOS – vad betyder det?
Paret vill leva ut det kristna budskapet 
på livets alla områden. Under worksho-
pen ”OIKOS – Living as a family of God”, 
berättar de om hur de hela tiden prak-
tiskt försöker komma närmare det liv 
som Jesus vill att vi skall leva. Oikos är 
ett grekiskt ord som betyder ´familj med 
uppgift’ eller ´ett troende hushåll´.

– Jesus gav oss möjligheten att tillbe 
och prisa Gud i hemmen, inte bara i 
templet, säger Rich. 

Louisa berättar att familjen så ofta 
som möjligt försöker öppna sitt hem för 
andra människor, för att verkligen dela 
livet – när det är som bäst och när det 
är som värst.

– Ända sedan vi träffades har vi känt 
ett kall att berätta för alla vi möter om 
Jesus, säger hon och ler.

– Jag har också en passion för Europa, 
tillägger Rich. När jag reser omkring i 
Europa, känner jag att Gud väcker tro 
hos människorna här.

Rich och Louisa Grant känner sig kal-
lade till att leda och se kyrkor där män-
niskor verkligen känner Herren och visar 
nåd och kärlek mot varandra. Vem vet, 
kanske vi snart ser dem i Finland igen?

 
Jonna Gripenberg, aktiv i HSSM

Fotograf: Tommy Mikkonen



Filosofie	 doktor	Peter Payne från Kalifornien be-
sökte Finland för att medverka i en serie Veritas 

Forum-evenemang i mars. Peter arbetar för Credible 
Christianity, som han startat tillsammans med sin 
fru Janet. Genom CC är det möjligt för dem att tjäna 
kristna runtom i världen. I huvudsak reser de runt i 
Europa och USA för att medverka i olika konferenser 
och tillställningar. 

Forumen  som Peter deltog i denna gång hand-
lade om personlighet. Vad är egentligen en män-
niska, annat än en kropp? Vad kan vetenskapen säga 
om  medvetande? Hur förstår vi mänsklighet i över-
lag? Peter utgick från fem påståenden om personer: 
(1) Personer består (fast tiden går). (2) Personer har 
medvetna erfarenheter. (3) Personer är kausala (kan 
orsaka något att hända). (4) Personer bär ansvar (för 
beslut och handlingar). (5) Personer är värdefulla.

Utgående från de fem påståendena kunde Peter 
visa att en helt naturalistisk världsbild inte klarar av att 
leva upp till dessa allmänt godtagna konstateranden 
om personlighet. Det är tydligt att naturvetenskaplig 
forskning ännu inte kunnat svara på dessa frågor. Det 
är också, med stor sannolikhet, så, att naturvetenska-
pen aldrig kommer att kunna beskriva funktionerna 
bakom dessa påståenden. 
Inom	kristen	tro	finns	däremot	en	uppfattning	om	

en slags dualism inom det skapade. Å ena sidan upp-
lever vi det skapade som materiellt, på naturveten-
skapens	villkor.	Men	vi	ser	också	att	det	finns	en	and-
lig dimension som är osynlig för sinnena. Det är detta 
som Paulus talar om då han t.ex. i Kolosserbrevet talar 
om välden och makter. Verkliga krafter, som ändå inte 
är mätbara med naturvetenskapens metoder. Denna 
uppfattning gör det möjligt att börja bygga på en 
förståelse av personlighet som inte begränsas av 
det	materiella	och	de	metoder	som	finns	tillgängliga	
inom naturvetenskapen. 

Niklas Wallis
koordinator för Veritas Forum

Gud har en förmåga att överraska en på 
de mest oväntade platser. Efter Encoun-

ter (Petrus församlings bön- & lovsångs-
kväll) var vi ett gäng som fortsatte hem till 
Josefine	Eriksson	för	att	se	på	The	Voice	of	
Finland tillsammans. I hissen på väg upp 
råkade vi på en ung kille på kryckor som 
vänligt nog höll uppe hissdörren för oss.

Av intresse frågade vi vad som hänt, och 
han berättade att han skadat foten under 
en badminton-turnering. Vi frågade om vi 
fick	be	för	honom	och	han	sade	direkt	ja,	så	
medan hissen anlände på vår våning bad vi 
en kort och enkel bön på det andra inhem-

ska: ”Jeesus, paranna tää jalka. Aamen”.
Jag kommer ihåg att jag var minst lika 

förvånad (om inte mer) som han när han 
blev helad. Tänk att en halvstressad bön 
just när man ska av en hiss kan ha sån kraft! 
I all hast sa vi att vår kompis bor här, om du 
har mera frågor om tro är det bara att ringa 
på. Vi får se om han gör det – men knap-
past blev han mindre intresserad av Jesus 
i alla fall!

Benjamin Sandell,  ledare för 
svenska verksamheten

Den 12:e februari hölls ett hejdundrande Cock-
tail Party på Academill i Vasa. Stiliga män, vackra 
kvinnor, fantastisk mat, fartfylld dans, en varm 
gemenskap och en god Gud. Det handlade Stu-
dentmissionens Cocktail Party om!

 Kvällens huvudpunkt var Lindy Hop. Under 

dansen avslöjades studerandes dolda vänstra 
fötter men också dolda talanger. Alla hade ro-
ligt, vilket var huvudsaken. Den goda maten 
uppskattades också väldigt mycket. 

Det här var en lyckad fest på många sätt. 
Häng med nästa år!

Stiliga män i svart. SUIT UP!

Fartfylld Lindy Hop på gång 
ledd av Lina och Olle.

Bartendrarna Otto och Jussi serverade 
smaskiga drycker hela kvällen.

Veritas Forum i Finland ordnade apolo-
getiska forum med filosofiedoktorn och 
apologeten Peter Payne i mars. Forum 
hölls 2.3–8.3.2015 i Åbo, Helsingfors, 
Tammerfors, Jyväskylä och Björneborg. 

Fotografier: Sofia Ylimäki
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Tack för allt det goda arbete vi ser i Vasa Studentmission och i synnerhet för sabbatshelgen som ordnades.
Tack den lyckade Peter Payne-turnén och för Veritas Forum-arbetet som kommit bra igång.
Tack för Alpha-kursen som startat i Helsingfors.
Tack för att vi fått ha Otto Lindedahl som civiltjänstgörare i FSSM, och tack att han fortsätter jobba med oss ännu i vår.

Vi ber för	Studentmissionens	ekonomi.	Fortsätt	Gud	ge	oss	av	ditt	överflöd,	så	att	vi	kan	bygga	ditt	rike!
Vi ber för Carolina Myrskog och den nya styrelsens arbete i Åbo.
Vi ber för Benjamin Sandells Pro gradu-studier.
Vi ber för Alpha-kurserna i Jakobstad och Helsingfors.

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399

Stöd vårt arbete!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och  
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Otto Lindedahl, civiltjänstgörare Helsingfors, tfn 040 727 0351
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Lavi Öst, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in 
pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangeran-
det av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, 
läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också 
användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

I mitten av mars ordnade VSSM en Sabbatshelg 
på Kronvik lägergård. Syftet med helgen var att 
lära känna varandra bättre, men också att kom-
ma närmare Gud. Vi hade inte planerat in några 
särskilda program utan vi kunde bara koppla av 
och ta det lugnt. Det är inte alltid man får chan-
sen att stänga bort allt som snurrar på i ens liv. 
Det	att	vi	fick	komma	ut	i	naturen,	vara	tillsam-
mans	med	 fina	människor	 och	 bara	 koppla	 av	
var	guld	värt!	Under	helgen	fick	vi	även	njuta	av	
underbart väder och god mat.
	Vi	fick	 lära	känna	varandra	bättre,	vilket	var	

viktigt för mig. Stämningen under helgen var 
väldigt familjär bland de femton deltagarna. 
Under helgen hade vi också Bibelstudier och vi 
läste igenom Efesierbrevet. Vi talade mycket om 
hur kapitlen 1–3 handlar om det Gud har gjort 
för oss och vilka löften Han har gett oss. Kapitlen 
4–6 ger konkreta tips på hur vi kan leva enligt 
Guds vilja. Bibelordet från Efesierbrevet blev väl-
digt kraftigt under helgen.

 

Ida Ala-Heikkilä 
ordförande i VSM

Tack till allas vår civiltjänstgörare Otto Linde-
dahl. Du har gjort ett fantastiskt jobb och varit 
till en ovärderlig hjälp. Till så stor hjälp och 
stöd, så vi bestämde att inte klarar oss utan 
dig ännu på en stund. Otto fortsätter alltså 
jobba på kontoret i Helsingfors på 20 % med 
distributions- och administrationsuppgifter.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Fotograf: Ilkka Kontturi

”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft 
och styrka åt er inre människa genom sin ande,
så att Kristus genom tron
kan bo i era hjärtan med kärlek. 
Stå fasta och var stadigt rotade i honom,
så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och höjden 
och djupet och lära känna Kristi kärlek 
som väldigare än all kunskap, 
tills hela Guds fullhet uppfyller er. 
Han som verkar i oss med sin kraft 
och förmår göra långt mer än 
vi kan begära eller tänka,
Hans är härligheten genom kyrkan
och genom Kristus Jesus,
 i alla släktled i evigheters evighet, amen.” 
Ef 3:16–20



ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI

Raamattutunteja ja seminaareja •	
ajankohtaisista aiheista. Puhujina 
Saara Kinnunen, Liisi Jokiranta, 
Hannu Päivänsalo, Taneli Skyttä, 
Danielle ja Jussi Miettinen ym.
Lapsille ja nuorille oma ohjelma. •	
Lastenhoito kaikenikäisille.
Pekka Simojoen•	  konsertti
Aikaa yhdessäoloon, saunomiseen •	
ja uimiseen sekä ulkoiluun Valkea-
lan kauniissa luonnossa.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä  
(myöhemmin lisämaksusta, jos on 
tilaa). Ilmoittautuminen: 
www.opko.fi/kesaleiri	tai	(09)	612	
9940	tai	opko@opko.fi.


