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Kesällä kotonamme 
vieraili jordanialainen 

kristitty, joka otti puheek-
si Euroopan hengellisen 
perinnön. Hän sanoi, että 
maanosamme on saanut 
suuren siunauksen siitä, 
että yhteiskuntamme on 
rakennettu Raamatusta 
nousevien kristillisten ar-
vojen pohjalle. Jos poljem-
me ne jalkoihimme, kado-

tamme Jumalan siunauksen, hän varoitti vakavana.  
Palestiinan ja Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat 
muistuttavat meitä tästä. 

Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki 
sanoi Uusi Tie -lehden haastattelussa, että kristillisiin 
oppeihin ja arvoihin sitoutuminen on heikentynyt ta-
saisesti jo kauan.  Muutaman viime vuoden aikana 
vauhti on kuitenkin kiihtynyt. Vain yksi kymmenes-
tä alle 25-vuotiaasta miehestä uskoo, että Jeesus on 
Jumalan Poika.  Samalla ateisteiksi itsensä lukevien 
nuorten määrää kasvaa voimakkaasti. Inhimillisesti 
näyttää siltä, että yhä suuremmalle osalle suomalai-
sista kirkko on pelkkä seremonialaitos. 

Historia on täynnä todistuksia siitä, ettei mikään 
kansakunta tai maanosa ole niin korruptoitunut tai 
hengellisesti pimeä, ettei tilanne voisi muuttua.  Maa-
ilma voi muuttua, koska Jumala voi vieläkin nostaa 
Martti Lutherin, Hans Nielsen Haugen, Jean Calvinin 
ja Martin Luther Kingin kaltaisia ihmisiä toimimaan 
Raamatun periaatteiden puolesta. Meitä jokaista 

kutsutaan myös omalla paikallamme toimimaan Sa-
nan pohjalta ja Sanan puolesta.  Raamattu muuttaa 
maailmaa – sydän kerrallaan.

Elämme Suomessa ja Euroopassa raamattulukutai-
dottomuuden aikaa.  Vaikka Raamattuja on saatavilla 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja mitä mieli-
kuvituksellisimmissa muodoissa - nahkakansilla, fark-
kukangaskuosilla, digitaalisesti tai äänikirjana -  Raa-
mattua tunnetaan ja luetaan vähän.  Tämä on totta 
myös niiden parissa, joiden tulisi opettaa Raamattua 
tuleville sukupolville. Mitä nuoremmista teologisiin 
tiedekuntiin pyrkivistä puhutaan, sitä vähemmän he 
lukevat Raamattua.

Opiskelija- ja Koululaislähetykselle Raamattu ja 
sen opettaminen on toiminnan kivijalka. Tässä mei-
dän tulee olla entistä rohkeampia ja mielikuvituksel-
lisempia.  Yksi suurimmista aarteista, jonka voimme 
koululaisille ja opiskelijoille jättää, on rakkaus Raa-
mattuun, usko sen muuttumattomaan sisältöön ja 
rohkeus heittäytyä Jumalan lupausten varaan.  Raa-
matun arvovallan korostaminen ei kuitenkaan saisi 
merkitä tiukkapipoisuutta eikä muutosvastaisuut-
ta kulttuurikysymyksissä.  Raamatun lehdillä pu-
huu Jumalan Henki, joka on kaiken luovuuden läh-
de. Raamattukansan tunnusmerkkinä pitäisikin olla 
ummehtuneisuuden sijasta uudistus ja muutos. Tätä 
tarvitaan nyt - uudenlaisia tapoja tuoda ilmi evanke-
liumin ikuista sanomaa.

Siunattua alkavaa syksyä sinulle opinahjoon tai 
työmaailmaan ja arjen kuvioihin!

Jussi Miettinen, OPKOn pääsihteeri

Säilytä siunaus

PÄÄKIRJOITUS
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Kysymyksen taakse kätkeytyi 
ajatus lisääntymisestä. Kanit 
lisääntyvät räjähdysmäisesti 
verrattuna norsuihin. Jos teh-
tävänä olisi valloittaa maailma, 
pieniltä ja pehmeiltä kaneilta 
se kävisi huomattavasti nope-
ammin ja tehokkaammin.

– Jeesuksella oli unelma ka-
neista, Miettinen opetti pilke 
silmäkulmassaan.
Opetuksessaan Miettinen myös 
linjasi OPKOn olemassaolon 
tarkoitusta.

– Ei ole mitään niin tärkeää 
tehtävää, kuin tuoda Jeesuksen 
totuutta ja sanomaa hänestä 
ihmisten elämään. Siksi OPKO 
on olemassa.

Missionäärinen 
elämäntapa
Paneelikeskustelussa kysyttiin, 
mitä missionaarinen elämänta-
pa merkitsee sinulle.

– Se merkitsee kokonaisval-
taista elämää. Jos joku kysyy 
mitä teet viikonloppuna, voit 
kertoa olevasi menossa OP-
KOn iltaan. Voi olla, että koh-
ta kerrot myös evankeliumin, 
Päijät-Hämeen Kansanlähetyk-
sen nuorisosihteeri Iida Hovi 
rohkaisi.

Missionääriseen elämänta-
paan ja opetuslapseuteen kas-
vaminen on prosessi.

– Olen kasvanut ympäristös-
sä, jossa uskon tunnustaminen 
ei ole ollut helppoa. Kun tulin 

Miettinen haastoi yleisöä:
– Jos sinun tulisi valloittaa 

maailma, olisitko kani vai nor-
su? 

Kysymyksen jälkeen yleisö 
sai pohtia kysymystä ryhmissä, 
jonka jälkeen oli mahdollisuus 
jakaa omia ajatuksia yhteisesti. 
”Minä haluaisin olla ainakin nor-
su, koska kani on niin pieni, että 
tuskin se saisi mitään aikaan. 
Kanit ovat myös pehmeitä. Toi-
saalta norsu voi murskata ja ai-
heuttaa tuhoa suuren kokonsa 
tähden”, kuului yleisöstä.

OPKOn opiskelija- ja nuo-
risokonferenssi kokosi 

elokuun lopulla Vihdin Enä-
Seppään 50 osallistujaa. Vuo-
sittain järjestettävä konferens-
si pidettiin ensimmäistä kertaa 
elokuussa loppiaisen sijasta. 
Osallistujat saivat virkistävän 
annoksen raamattuopetusta, 
rukousta, musiikkia, kristitty-
jen yhteyttä, intialaista ruokaa 
sekä tietenkin hyviä löylyjä ran-
tasaunassa. Tapahtuman tee-
mana oli Valloittava yhteisö.

OPKOn pääsihteeri Jussi 

OPKOn opiskelija- nuorisokonferenssi:

VALLOITTAVA YHTEISÖ
Valloittava kristittyjen yhteisö koostuu kaneista ja roolimi-
nän takaa esiin uskaltautuvista ihmisistä, OPKOn opiskelija- 
ja nuorisokonferenssissa opetettiin. Osallistujat saivat kuul-
la rohkaisevia terveisiä myös opiskelijatyöstä Intiassa.
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OPKOn toimintaan, sain kasvaa uskossa. Olen saanut 
raamattuopetusta ja oppinut tuntemaan Jeesusta pa-
remmin, se on auttanut mua tosi paljon, sosionomi- 
ja nuorisotyönohjaajaopiskelija Hanne Hyttinen kom-
mentoi. 

Aito ihminen
Konferenssitarjontaan kuuluivat myös monipuoliset 
kanavat. Opetusta oli armolahjoista ja tavoittavas-
ta raamattupiiristä aina ihmisyyden ymmärtämiseen 
asti.

Perheterapeutti Saara Kinnusen kanavassa käsitel-
tiin minän ja rooliminän välistä suhdetta.

– Rooliminä pitää yllä roolia joustamalla, yrittämällä 
ansaita hyväksyntää ja täyttämällä muiden odotuksia, 
Kinnunen opetti.

Aidon minän kätkemisellä rooliminän taakse ja tun-
teiden hautaamisella on seurauksensa.

– Tulee ylireagointeja. Ne kertovat siitä, että pinnan 
alla on paljon pettymyksiä ja tukahdutettuja tuntei-
ta. Jos reagoit johonkin asiaan suhteettoman voimak-
kaasti, voit pysähtyä kysymään mistä se kertoo. Mis-
tä tilanne muistutti minua? Jos jollekin toiselle tulee 
ylireagointi, voit kysyä hienotunteisesti: ”Tuo taisi olla 
sinulle tärkeä juttu. En nyt tajunnut ihan mitä tapah-
tui, haluaisitko kertoa minulle?”, Saara Kinnunen ha-
vainnollistaa.

TeemA 5

Mistä tunnistan rooliminän?
teen jotakin mitä en halua tehdä• 
sanon kyllä, kun tarkoitan ei• 
teen toisen puolesta, vaikka hän osaisi teh-• 
dä itse
teen pyydettäessä enemmän kuin oman • 
osuuteni
annan enemmän kuin saan• 
ratkaisen ongelmat muiden puolesta• 
en pyydä sitä, mitä haluan, mitä tarkoitan, • 
mitä toivon ja mitä tarvitsen

Perheterapeutti Saara Kinnunen opetti aiheesta Aito ihminen.

Panelistit keskustelevat aiheesta: missionäärinen elämäntapa. Keskustelijat va-
semmalta oikealle: Iida Hovi, Julianna Rantanen, Hanne Hyttinen ja Tomi Koho.

Pääsihteeri  Jussi Miettinen opettaa teemalla: Valloittajan käsikirja - missionääri-
nen yhteisö.

Teksti ja kuvat: Ilkka Kontturi
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40-vuotias Imnazulu vaikut-
taa ikäistään paljon nuorem-

malta.
– Olen nuori sielultani. Teen 

työtä nuorten parissa, sekin pi-
tää minut nuorena. Me intialai-
set olemme myös pienikokoisia, 
Imnazulu naurahtaa.

Nuorena Jeesuksen 
seuraajaksi
Imnazulu kohtasi Kristuksen kris-
tillisellä leirillä 17-vuotiaana.

– Oli 1.8.1989 klo 17.30 ilta-
päivällä, kun kohtasin Jeesuk-
sen. Neljän päivän ajan nainen 
puhui minulle jatkuvasti Jeesuk-
sesta ja neljäntenä päivänä sa-
noin ok. Sanoin ”kyllä” naiselle, 
mutta päätös jonka tein tapah-
tui Jumalan edessä.

Tämä päätös on johtanut Im-
nazulun hengelliseen työhön.

– Olen kuin jalkapallovalmen-
taja, Imnazulu kertoo työstään 
Intian evankelikaalisten opiske-
lijoiden liitossa (UESI).

– Valmentaja ei mene kentäl-
le pelaamaan palloa. Hän opet-
taa kentän ulkopuolelta pelaa-
jille, kuinka pelata. Roolini on 
opettaa opiskelijoille miten elää 
kristittynä. Autan heitä opiske-
lemaan Raamattua ja todista-
maan uskostaan kampuksilla.

Seniorit vahvasti mukana
Intian opiskelijaliikkeen vahvuus 
johtuu liikkeen senioreiden si-

toutumisesta työhön.
– Jos pidämme 500 hengen 

rukouskokouksen, paikalle tu-
levista 350 on senioreita. He 
jopa ottavat vapaata töistä tul-
lakseen mukaan rukouskoko-
ukseen. Rahalahjoituksista 98 
tulee seniorijäseniltä ja ainoas-
taan 2 prosenttia opiskelijoilta. 
Seniorijäsenten sitoutuminen 
työhön ovat kuin ylimääräiset 
auttavat käsivarret työntekijöil-
le.

Haasteita ihmisten 
tavoittamisessa
Maaseudulla ihmiset ovat hin-
duja ja muslimeja. He harjoit-
tavat uskontoaan useimmiten 
aktiivisesti. Metropolialueilla, 
kuten Bangaloressa, Delhissä tai 
Mumbaissa, asuu paljon ihmisiä 
joilla ei ole selvää uskomusjär-
jestelmää. Kaupungeissa mo-
net ovat hinduja tai muslimeita 
vain nimellisesti. He eivät usko 
mihinkään Jumalaan. Näiden ih-
misten vakuuttaminen elävästä 
Jumalasta ei ole helppoa.

– Kun kerromme Jumalasta 
maaseudun ihmisille, he saat-
tavat sanoa: ”Meillä on se ja se 
jumala, emme tarvitse lisää ju-
malia”.

Kun kerrot ihmiselle Jeesuk-
sesta, voit jatkaa omaa elämääsi 
kuten siihenkin asti. Mutta kris-
tityksi kääntyvä ihminen joutuu 
usein ottamaan kantaakseen 

tahansa, muistakaa, että kai-
ken tulisi tapahtua Herran 
kunniaksi.

  

paljon kipua. Hänen perheen-
jäsenensä voivat heittää hänet 
ulos perheestä ja lakata pitä-
mästä yhteyttä, Imnazulu ker-
too.

Imnazulu työskentelee Banga-
loressa alueella, jossa on paljon 
hindutvoja. Ne ovat hindujen 
fundamentalistisia ryhmiä. Jos-
kus niiden parissa toimiminen 
on todella haastavaa.

– Usein emme kerro ihmisille 
Jeesuksesta suoraan, vaan tark-
kailemme ensin tilannetta. Jos 
keskustelukumppani osoittau-
tuisi hindutvaksi, evankelioin-
nista aiheutuisi paljon ongelmia, 
jopa kuolemaan asti.

Näitä tapoja haluan 
vielä takaisin Intiaan
Te suomalaiset olet-
te erittäin tarkko-
ja kellon kanssa. 
Intiassa ajan-
käyttömme 
venyy ja ve-
nyy aina tar-
peen mukaan. 
Täällä kaikki on niin 
tarkasti aikataulussaan. 
Toinen asia on kurinalaisuus. 
Tapa miten toteutatte leirinne, 
ohjelmanne ja opetuksenne on 
kurinalainen ja tarkka. Näitä 
asioita arvostan todella paljon.

Miten Imnazulu haluaisi roh-
kaista kristittyjä Suomessa?

– Teittepä ja sanoittepa mitä 

Olen kuin jalkapallovalmentaja 
– julistustyöntekijä Imnazulu Intiasta

Teksti ja kuva: Ilkka Kontturi



ARKKI 3/2012 7TeemA

Solu - Jeesuksen mallin 
mukainen kasvuryhmä
Jeesus jätti seuraajilleen suu-

ren tehtävän: tehdä kaik-
ki kansat hänen opetuslapsik-
seen. Hänen kouluttamansa 
opetuslapset olivat niin tehok-
kaita, että muutaman vuosi-
kymmenen jälkeen seurakuntia 
oli syntynyt jo kaikkialle Roo-
man valtakuntaan. Voisimme-
ko me oppia Jeesuksen mene-
telmistä jotain?

Jeesus ei suosinut personal 
trainer -ohjelmia vaan uskoi yh-
teisön voimaan. Toisaalta hän 
keskittyi vain 12 mieheen. Mik-
si meillä usko on yksilösuori-
tus? Entä ovatko meidän työn-
tekijämme niin paljon Jeesusta 
tehokkaampia, että he pysty-
vät kasvattamaan opetuslapsia 
kymmenien nuorten kokoontu-
misissa kerran viikossa? 

Jeesukselle kerran viikossa 
-tapaamiset eivät riittäneet. 
Hän otti opetuslapset mukaan 
elämäänsä 24/7 ja kehotti: op-
pikaa minusta. Arjen elämän 
keskellä opetuslapset näkivät 
aidon Jeesuksen ilman kulis-
seja. Siellä hekin saivat esittää 
aidot kysymyksensä. Suuri osa 
Jeesuksen opetuksesta kumpu-
sikin todellisista elämäntilan-
teista. Kaiken keskellä Jeesus 
opetti seuraajiaan tuntemaan 
Isän. Opetuslapset pääsivät 
laittamaan oppimansa käytän-
töön lähetysmatkoilla, joille 

Jeesus lähetti heidät. He oppi-
vat toimimaan Jeesuksen anta-
massa Pyhän Hengen voimassa 
ihmisten vapauttamiseksi sai-
rauksista ja riivaajista.

Solussa kasvetaan 
kolmeen suuntaan

Solu perustuu yllä kuvattuun 
Jeesuksen osoittamaan malliin. 
Solussa kaksi tai useampi Jee-
sukseen uskova sitoutuu toi-
siinsa jakaakseen elämää (si-
sään), tutustuakseen Jumalaan 
(ylös) sekä etsiäkseen keinoja 
kertoa Jumalan valtakunnasta 
sanoin tai teoin (ulos). Solu on 
raamattu- ja rukouspiiri, palve-
lu- ja evankeliointiryhmä sekä 
lähetyspiiri yhdessä paketissa.

Rakenteita tärkeämpää ovat 
solun ihmissuhteet ja yhte-
ys elävään Jumalaan. Samaan 
soluun sopii niin etsijöitä, us-
kossaan nuoria kuin jo pitkään 
Jeesuksen tunteneita. Näin 
vanhemmat uskovat pääsevät 
tukemaan nuorempia ja saavat 
samalla rohkaisua omaan us-
koonsa.

Solulaiset kokevat, että us-
kosta tulee solun myötä käy-
tännöllisempää ja uskovien vä-
lisistä ihmissuhteista syvempiä. 
Esimerkiksi erityisten toimin-
tasolukertojen kautta pääsee 
todistamaan uskosta muil-

le vaikkapa diakoniatyössä tai 
illanvietoissa ei-uskovien ka-
vereiden kanssa. Aito, rakkau-
dellinen yhteys puhuttelee ei-
uskovia ja avaa ovia uskovien 
yhteyteen.

Johanna Sandberg

Kirjoittaja on toiminut Helsingin 
Kansanlähetyksen opiskelijatyön-

tekijänä ja Kansanlähetyksen valta-
kunnallisena solukouluttajana. 

Evankelikaalisten opiskeli-
joiden liiton (UESI) julistus-

työntekijä Imnazulu kiertää 
parhaillaan vieraana OPKOn 
paikallisyhdistyksissä. Kiertue on 
osa OPKOn aloittamaa kumppa-
nuutta intialaisen sisarjärjestön 
kanssa. 
OPKO ja UESI järjestävät vuon-
na 2013 Delhiin suuntautuvan 
aktion.

Solussa tuetaan toinen toista 
Jeesuksen seuraamisessa. 
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Tulevia tapahtumia
Lisätietoa tapahtumista opko.fi/
tapahtumat (ellei toisin mainittu)

- 22.09. 18:00 Re-Start, Kuopio
- 28.09. - 30.09. Nuorten aikuisten 
tapahtuma, Suomen Raamattuo-
pisto
- 11.10. - 14.10. Loistava elämä - 
Trans4mission12, Lahti, trans4mis-
sion.fi
- 18.10. - 21.10. Pohjoismainen opis-
kelijakonferenssi NOSA ”Uncover 
Jesus”, Bergen, Norja
-  20.10. Ora et Labora - Rukouksen 
ja työnteon lauantai, Enä-Seppä
- 2.11. - 04.11. Nuorten leiri, Mikkeli

- 23.11. - 25.11. Raamattu rak-
kaaksi -leiri ja opiskelijaleiri  ”Ih-

meellinen armo, Enä-Seppä
- 30.11. - 02.12. Syksyn Ruttis: 

Toden totta, Enä-Seppä, rut-
tureppu.fi
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Kristuksen mukana. Pyhä Henki 
antoi opetuslapsille voiman to-
distaa valloittavasta Jeesukses-
ta (Apt. 1:8) ja elää kristityn elä-
mää yhdessä toisten Jeesuksen 
seuraajien kanssa. 

Apostolien tekojen toisen lu-
vun lopussa kerrotaan, miltä al-
kuseurakunnan kristittyjen arki 
näytti (2:42-47): Seurakunta 
kuunteli ja noudatti uskollises-
ti apostolien opetusta. Uskovat 
elivät keskinäisessä yhteydes-
sä, mursivat yhdessä leipää ja 
rukoilivat. Pelko levisi ihmisten 
keskuuteen ja apostolien kätten 
kautta tapahtui monia ihmeitä 
ja tunnustekoja. Uskovat pysyt-
telivät yhdessä ja kaikki oli heil-
le yhteistä. He myivät talonsa 
ja tavaransa ja rahoista jaettiin 
kaikille sen mukaan kuin kukin 

tarvitsi. He kokoontuivat joka 
päivä uskollisesti temppeliin. He 
ylistivät Jumalaa ja olivat koko 
kansan suosiossa. Joka päivä 
Herra liitti heidän joukkoonsa 
niitä jotka pelastuivat.

Evankelista Luukas kuvaa 
lääkärintarkkuudella sitä, mil-
lainen oli ensimmäinen Pyhällä 
Hengellä täytetty yhteisö: Us-
kovat oppivat, huolehtivat ja 
vaalivat yhteyttä ja kohtasivat 
Jumalan rukouksessa sekä ylis-
tyksessä. Mitä tämä neljän koh-
dan ohjelma piti sisällään?

1. Apostoleilta voi oppia 
monella tavalla
Luukas kirjoittaa, että seura-
kunta kuunteli ja noudatti us-
kollisesti apostolien opetusta. 
Apostolien keskeisenä sisältönä 

oli Jeesuksen risti ja ylösnouse-
mus (1 Kor 15:1-4). 

Kun luemme Uutta testa-
menttia, saamme nähdä, mis-
tä kaikesta muusta apostolit  
opettivat. Alkuseurakunnassa 
oppiminen ei tapahtunut pel-
kästään teoreettisesti. Kuun-
neltu pantiin heti käytäntöön. 
Luukas kiinnittää huomionsa 
tärkeään seikkaan: oppiminen 
on hyvin moniulotteinen ja 
myös yksilöllinen ilmiö. Kasva-
tustieteessä korostetaan, että 
jokaisen tulisi löytää oma op-
pimistyylinsä. Esimerkiksi to-
teuttaja-ihmiset oppivat par-
haiten toiminnan kautta. He 
haluavat itse kokeilla toimiiko 
opittu käytännössä. He kehit-
tävät mielellään uusia tapoja 
tehdä vanhat asiat. Toiset taas 

Näin rakennetaan 

Ylösnousemus oli enemmän 
kuin Olympialaisten kulta-

mitalijuhla. Jeesus voitti kaikki 
lajit. Synti, kuolema ja perkele 
oli selätetty täydellisellä niska-
lenkillä.

Yhtä tärkeä kuin pääsiäinen 
oli myös helluntai, jolloin Juma-
la kastoi seurakunnan Pyhällä 
Hengellä. Kukaan Raamattua 
lukeva ei välty huomaamasta 
sitä mykistävää muutosta, joka 
tapahtui helluntaina. Sama elä-
mä, joka oli herättänyt Kristuk-
sen kuolleista, oli puhjennut 
esiin opetuslapsissa. Heissä oli 
nyt Jumalan läsnäolon tuntu. 
Jeesus itse asui heidän sydämis-
sään. Opetuslasten ei tarvinnut 
pinnistää itsestään esille vah-
vaa uskoa eikä uutta elämää. 
Se kaikki oli tullut heissä asuvan 

valloittava yhteisö
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oppivat parhaiten päättelemäl-
lä ja pohtimalla. Mikä on sinun 
oppimistyylisi? Miten juuri sinä 
voisit olla jatkuvasti Raamatun 
sanan oppija?

2. Huolehditaan 
lähimmäisistä lähellä 
ja kaukana
Luukas kertoo, että alkuseu-
rakunnan kristityt ― evanke-
liumin julistamisen lisäksi ― te-
kivät auttamistyötä. He myivät 
talonsa ja tavaransa ja saaduis-
ta rahoista jaettiin kaikille tar-
peitten mukaan. 

Tämä raamatunkohta on vai-
kuttanut vahvasti kristillisen 
köyhyysihanteen kehittymiseen 
ja diakonia- ja luostarilaitoksen 
syntymiseen. Monen ihailema 
Äiti Teresa eli köyhyydessä ja 
palveli köyhistä köyhimpiä Kol-
katan slummeissa. Äiti Teresa 
ei kuitenkaan asettanut omaa 
elämäntapaansa ihanteeksi toi-
sille. Itse asiassa hän sanoi, että 
jotkut on kutsuttu elämään lin-
noissa.  Hän painotti, että köy-
hyyttä tai rikkautta ei mitata 
aineellisesti. Me länsimaises-
sa vauraudessa elävät ihmiset 
voimme olla köyhistä köyhim-
piä, jos emme tarvitse Jumalaa 
ja huomioi Häntä arjessamme.

Jeesus kehotti seuraajiaan 
elämään yksinkertaisesti, jaka-
maan omastaan köyhille, ruok-
kimaan nälkäisiä, harjoittamaan 
vieraanvaraisuutta, käydä kat-
somassa sairaita ja vankeja. 
Toimimalla näin me palvelem-

me Jeesusta (Matt.25:40). 
Lähimmäisen huomioiminen 

ei suinkaan aina kysy rahaa, 
vaan ennen kaikkea tilaa sydä-
messämme. Onko siellä tilaa 
muille kuin omille tarpeillem-
me? Alkuseurakunnassa oli, ja 
se ei jäänyt huomaamatta.

3. Keskinäinen yhteys 
kysyy vaalimista
Luukas kertoo, että ”uskovat 
elivät keskinäisessä yhteydes-
sä”. Tämä toteutui keskinäisen 
huolenpidon lisäksi ateriayhte-
ydessä, joka huipentui ehtoolli-
sen viettoon. 

Kristittyjen välinen yhteys 
perustuu syvimmältään Juma-
lan olemukseen. Raamatun 
läpi kulkee opetus siitä, miten 
Jumala on yksi, mutta hänessä 
on kolme eri persoonaa. Isäl-
lä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä 
on erilaisia tehtäviä ja he ovat 
kuitenkin saumattomasti yhtä 
kuin aineen kolme eri olomuo-
toa: kaasu, neste ja kiinteä.  
Kristittyjen yhteyskin nousee 
tästä. Jeesuksen seuraajat ovat 
kasteen ja uskon kautta yhtä 
vaikka he ovat hyvin erilaisia 

(Ef.4:5). Kristittyjen välillä tu-
lisikin vallita ykseyden ja moni-
naisuuden periaate.

Kristittyjen yhteys on mah-
dollista sen kautta, mitä Jee-
sus on tehnyt.  Yhteyttä ei voi 
siis luoda. Se saadaan lahjana.  
Paavali kehottaa säilyttämään 
Hengen luoman yhteyden rau-
han sitein (Ef. 4:3).  Yhteyden 
voi kuitenkin särkeä. Erään kan-
sainvälisen kristillisen järjestön 
jokainen työntekijä joutuu työ-
hön tullessaan sitoutumaan sii-
hen, ettei hän puhu pahaa ke-
nestäkään toisesta veljestä ja 
sisaresta. Tämä on hyvä peri-
aate missä tahansa yhteisössä. 
Toki kristittyjen yhteydellä on 
omat rajansa. Niitä määrittele-
mään kirkko on luonut esimer-
kiksi uskontunnustuksensa. Yh-
teys on kuitenkin aina lopulta 
yhtyettä erilaisuudessa. Kenet 
Kristus tunnustaa omaksensa, 
tulisi meidänkin tunnustaa.

4. Jumala on rukousten ja 
ylistystemme arvoinen
Luukas kertoo, että uskovat ru-
koilivat lähimmäistensä puo-
lesta ja ylistivät Jumalaa. Py-
hän Hengen voima ja Jumalan 
valtakunnan todellisuus ka-
navoituivat alkuseurakunnan 
kristittyjen rukousten kautta 
seurakuntaan ja ympäröivään 
yhteisöön. Niiden seurauksena 
tapahtui monia ihmeitä ja tun-
nustekoja.

Historia ei tunne yhtään he-
rätystä, jossa rukous ei olisi 

ollut keskeinen tekijä. Ruko-
us näyttää toimivan kuin aura, 
joka kyntää maan – pehmentää 
sen uutta kasvua varten. Juma-
lan käsi liikuttaa maailmaa ja 
rukous on se käsi, joka liikuttaa 
Jumalan kättä. 

Rukoilematon kristitty, rukoi-
lematon seurakunta ja rukoile-
maton herätys ovat mahdot-
tomuuksia. Luther muistuttaa 
tästä: “Niin kuin suutari tekee 
kenkiä ja räätäli takkeja tulee 
kristityn rukoilla. Rukous on 
kristityn päivittäinen tehtävä.” 
Rukoileminen ei silti ole help-
poa. Luther kutsui sitä kaikkein 
kovimmaksi työksi, koska rukoi-
lijan täytyy käydä sotaa niitä 
epäilyksiä, epätoivoa, laiskuutta 
ja valituksia vastaan, jotka ovat 
rukoilijan omassa sisimmässä. 
Näyttää siltä, että Jumala on 
tarkoituksellisesti jättänyt ole-
massaoloomme niin paljon hä-
tää, tarvetta ja tyhjyyttä, että 
meidän on pakko rukoilla.  Ru-
kous – ja itse asiassa koko kris-
tillinen usko – ei ole vahvoille 
kristityille, vaan heikoille, jotka 
eivät pärjää ilman Jumalan ar-
moa ja apua. 

Terve kristitty ymmärtää köy-
hyytensä ja sen, kuinka paljon 
hän tarvitsee Hengen apua. Ju-
malan käsittämättömän armon 
vuoksi on mahtavaa ylistää Jee-
susta Kristusta, joka rakastaa 
meitä jokaista. Hän asuu meis-
sä ja tahtoo toimia kauttamme 
tässä maailmassa.

Jussi Miettinen

Lähimmäisen 
huomioiminen ei 

suinkaan aina kysy 
rahaa, vaan ennen 

kaikkea tilaa 
sydämessämme. Onko 

siellä tilaa 
muille kuin omille 

tarpeillemme? 
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Palautetta Valloittava yhteisö 
-konferenssista

Raamattutunnit ja opetukset olivat innostavia ja sopi-
•	

van mittaisia!

Yhteinen teema näkyi hyvin opetuksista, mutta toi-
•	

saalta yhteistä keskustelua olisi voinut olla enemmän.

Opetukset olivat tosi hyviä! Erityisesti tykkäsin siitä, 
•	

että opetuksissa haastettiin pohtimaan!

Grillaus, OPKO-games ja kaikki vastaava yhdessä te-
•	

keminen oli tosi hyvä juttu!

Ilmapiiri oli tosi hyvä!•	

Musiikki ja musisointi oli parasta!
•	

Lähetysilta oli koskettava ja herättelevä. Ohjelma oli 
•	

aika tiivis. Pohdinta-aikaa ja vapaata olisi saanut olla 

enemmän.

Kiitos elävistä opetuksista!
•	

Jumala oli läsnä leirillä. Kiitos hyvin valmistellusta 
•	

ohjelmasta!



ARKKI 3/2012 11OPISKeLIJATYÖ

si. On vaikuttanut hyvältä tä-
hän asti. Lisäplussaa on se, että 
ihmiset tulevat juttelemaan!

Mihin kanaviin osallistuit ja 
jäikö niistä jotain erityistä 
mieleen? Olin Saara Kinnusen 
Aito ihminen kanavassa. Mie-
leeni jäi: ”ole aito ja tiedosta 
mistä omat roolisi erilaisissa ti-
lanteissa lähtevät”.  Osallistuin 
myös Jukka Jämsénin ja Mikko 

Kuka olet, kuinka vanha olet ja 
mitä teet? Olen Kalle Väyrynen, 
26, Savonlinnasta. Töissä olen 
Jumalan johdatuksesta metsu-
rin hommissa metsänhoitoyh-
distyksellä. 

Mistä sait kuulla konferenssista 
ja oletko ennen käynyt?Lähdin 
spontaanisti mukaan, kun kave-
rini pyysi. Olen ollut myös aikai-

semmin mukana konferensseis-
sa sekä OPKOn leireillä.

Mihin kanaviin osallistuit ja jäi-
kö niistä jotain erityistä mie-
leen? Olin Antti Leinosen Tavoit-
tava raamattupiiri -kanavassa. 
Siellä tuli sydämelle, että voisin 
perustaa ilosanomapiirin Savon-
linnaan. Toinen kanava 
oli Saara Kinnusen Aito 

ihminen. Sieltä tein muistiinpa-
noja. 

Mikä on ollut parasta tähän 
asti? Parasta on ollut irtiotto 
arjesta. On myös saanut tavata 
uusia ihmisiä ja ajatella sitä mikä 
on tärkeintä elämässä.

Kuka olet, kuinka vanha olet ja 
mitä teet? Viljami Vuorinen, 32, 
Raisiosta. Olen sosionomi ja toi-
min lastensuojelutyössä.

Mistä sait kuulla konferenssis-
ta? Sain kuulla konferenssissa 
Turun OPKOlla sekä Miettisen 
Jussi myös mainosti pitäessään 
puhetta yhtenä iltana.

Onko tämä ensimmäinen kon-
ferenssisi ja oletko ennen käy-
nyt? Tämä on ensimmäinen ker-

ta OPKOn konferenssissa vaikka 
leirillä olen ollut kerran sekä 
NOSA-konferenssissa 2010.

Mihin kanaviin osallistuit ja jäi-
kö niistä jotain erityistä mie-
leen?  Osallistuin Saara Kin-
nusen pitämään Aito ihminen 
– kanavaan. Saara puhui siitä, 
miten meillä on erilaisia rooleja, 
riippuen siitä ketä tapaamme. 
Lopussa tuli esille myös Raama-
tun näkökulmaa aiheesta.

Toinen kanava oli Mikko Paa-

volan ja Jukka Jämsénin kanava 
Pyhästä Hengestä ja armolah-
joista. Oli mielenkiintoista kuul-
la opetusta armolahjoista. Jukka 
luetteli niitä opetuksessaan noin 
10 kappaletta. En ollut juurikaan 
kuullut opetusta niistä tähän 
mennessä.

Mikä on ollut parasta tähän 
asti? Parasta konferenssissa oli 
se, että sai mahdollisuuden la-
tautua, kasvaa uskossa ja tutkia 
omia ajatuksia.

Kuka olet, kuinka vanha olet ja 
mitä teet? Olen Mimma, eli Mir-
va Moisio, 31, Jyväskylästä. Opis-
kelen tällä hetkellä liikunnan ja 
terveystiedon opettajaksi. 

Mistä sait kuulla konferenssis-
ta ja oletko ennen käynyt? Sain 
kuulla konferenssista ystävältä-
ni Iida Hovilta, joka houkutteli 
minut mukaan. Tämä oli minulle 
ensimmäinen OPKOn konferens-

Paavolan Pyhä Henki ja armo-
lahjat kanavaan.  Siellä sain op-
pia armolahjoista mitä ne ovat 
ja sain lisää perspektiiviä niiden 
ymmärtämiseen. 

Mikä on ollut parasta tähän 
asti? Tuli niin kiire aamulla, että 
en ehtinyt syömään. Parasta oli, 
kun pääsi syömään ja ruokana 
oli lohta, josta tykkään!

Konferenssikasvoja

Haastattelut ja kuvat: Ilkka Kontturi
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Paikkasi lähetystyössä – tule MiniMissioon!

Nyt sinulla on hyvä mah-
dollisuus pohtia omaa 

paikkaasi lähetystyön tuok-
sinnassa. MiniMissio-kou-
lutus on neljän järjestön 
(OPKO, SRO, Kylväjä, Sansa) 
yhteinen koulutus. Koulu-
tus on lähi- ja etäjaksoista 
koostuva monimuotoinen 
opetuskokonaisuus. Opetta-
jina ovat järjestävien taho-
jen sekä lähetystyöntekijät 
että kotimaan työntekijät. 
MiniMissio-koulutus on tar-
koitettu n. 18-30-vuotiaille 
nuorille aikuisille.

2012 
1) 5.-6.10. Elämä työalueella; 
vaiheet ja kriisit kotimaasta 
asemamaahan – elämä uudes-
sa kulttuurissa (SRO).  
2) 9.-10.11. Tukevaa maata 
jalkojen alla; uskontunnustuk-
seni (SRO).

2013
3) 25.-27.1. Minun lahjani käy-
tössä; itselleni sopivin tapa pi-
tää tarjolla evankeliumi (Enä-
Seppä, Vihti).
4) 15.-16.3. Lähetyskutsun to-
teutuminen maailmalla (SRO).

Loistava elämä – Trans4mis-
sion12 järjestetään Joutjär-

ven kirkossa, Lahdessa 11.–14. 
10.2012.

Nuorten aikuisten lähetys-
konferenssi haastaa kristittyjä 
kaikkialta Suomesta loistamaan 
elämällään Jeesusta. Puhujina 
ovat mm. Carl-Erik Sahlberg 
(Ruotsi), Youssef Ourahma-
ne (Algeria), Malcolm Damon 
(Etelä-Afrikka), Antero ”Moo-
ses” Laukkanen, Leif Numme-
la ja Juhani Ahola. 

Konferenssi on jatkoa E4- ja 
Sytytä tämä sukupolvi -evan-
kelioimiskongresseille 2004 ja 
2011 sekä Trans4mission-lä-
hetyskonferensseille 2008 ja 
2010.

Tapahtuman järjestävät Suo-
men Evankeliseen Allianssiin 
(SEA) ja Suomen lähetysneu-
vostoon (SLN) kuuluvat lähe-
tysjärjestöt, yhteisöt ja kirkko-
kunnat.

www.trans4mission.fi

koonnut Ilkka Kontturi

5) 19.-20.4. Lähetys tämän päi-
vän maailmassa; lähetyksen 
työvälineet (SRO).

Koulutuksen suorittaminen ja 
todistuksen saaminen (8 op) 
edellyttää kaikkiin viiteen lä-
hijaksoon osallistumista sekä 
tehtävien tekemistä etäjaksoil-
la. Mikäli olet estynyt käymäs-
tä jotakin lähijaksoa, voit suo-
rittaa sen seuraavana vuonna.

MiniMissio North
28.3.-1.4.2013, Vuokatti
9.-12.5.2013, Kellonkartano

Järjestäjät maksavat koulutet-
tavien majoituksen. Opiskelijat 
maksavat itse matkansa ja ruo-
kailukustannukset.

Koulutukseen voit hakea mil-
loin tahansa ja opiskelijoita 
otetaan jatkuvana opiskelinja-
valintajana. Täytä kaavake ne-
tissä: www.kylvaja.fi >Nuoret > 
MiniMissio. Mainitse, kun haet 
MiniMissio North:iin. Lisätieto-
ja Kylväjän kasvatustyön koor-
dinaattorilta Outi Paukkuselta, 
s-posti: outi.paukkunen@flom.
fi, p. 040 7534  174.

Koulutuksen käyneellä on mahdollisuus hakea MiniMission opintomat-
kalle jollekin Kylväjän työalueelle. Kuva: Kylväjän arkisto.

Trans4mission12 
loistaa jo
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Työntekijäuutisia

Muutoksia 
Veritas Forum 
-yliopistotyössä
Veritas Forumin koor-
dinaattori Janne Könö-
nen siirtyi syksyn alus-
sa muihin tehtäviin.

- Haluan kiittää viime 
lukukaudesta ja mah-

dollisuudesta olla mukana todella tär-
keässä työssä, Könönen kiittelee.

Linus Stråhlman jatkaa ruotsinkielisen 
työn koordinaattorina ja hakua uuden 
Veritas -työn Suomen-koordinaattorin 
saamiseksi jatketaan.

Topi Viitasalo 
Tampereelle
Tampereen OPKOn 
uudeksi opiskelijatyön-
tekijäksi on valittu Topi 
Viitasalo. Viitasalo on 
valmistumassa diako-
niksi (sosionomi AMK) 
sekä hänellä on myös Jyväskylän konser-
vatoriosta pop & jazz -muusikon tutkin-
to. Hän on toiminut opiskeluaikana mm. 
aktiivina Pieksämäen OPKOssa. 

Kunnalliseen jätevesijärjestel-
mään liittymisremontti alkaa 

Enä-Sepässä lokakuun alussa.  
Jatkossa Enä-Sepän jätevedet 
ohjautuvat suoraan kunnalli-
seen viemäriverkkoon, kun taas 
tähän asti loka-autot ovat käy-

Vesihuoltoremontti alkamassa leirikeskus Enä-Sepässä
neet säännöllisesti tyhjennys-
käynneillä. 

- Remontti on mittava ja vai-
kuttaa koko Enä-Sepän alueen 
jätevesihuollon toimivuuteen.  
Remontti tuottaa myös ajan 
myötä merkittäviä kustannus-

säästöjä, selvittää Enä-Sepän 
johtaja Markus Korri. 

Putkiremontin kustannusar-
vio on noin 80 000 euroa. OPKO 
on saanut peruskorjaushank-
keisiin tukea Opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä 40 000 euroa.

Anne Gröhn 
lähetyssihteeriksi
Anne Gröhn aloitti elo-
kuun lopussa OPKOn 
lähetyssihteerinä. Hä-
nen toimenkuvaansa 
kuuluu lähetyskasvatus 
OPKOn illoissa ja tapah-
tumissa. Lähetystyössä hän on ollut aikai-
semmin Azerbaidžanissa ja Bangladeshis-
sa. Gröhnin työnantajatahoja toimii Ev. lut. 
lähetysyhdistys Kylväjä. 

Tiedottajan sijaiseksi 
Ilkka Kontturi
Elokuun alussa tiedot-
tajan sijaisena aloitti 
kirkon nuorisotyönoh-
jaaja, sosionomi AMK 
Ilkka Kontturi. OPKOon 
Kontturi siirtyi Kouvo-
lan seurakunnasta, jossa 
hän toimi lähetyssihteerinä. 

Toni Wentin 
Vaasaan
Luokanopettajaopiske-
lija Toni Wentin aloitti 
elokuussa OPKOn ruot-
sinkielisessä työssä 
Vaasassa. Ruotsinkie-
listä toimintaa on Vaa-
san lisäksi Helsingissä ja Turussa.

Rukouksen ja työnteon lauantai 
20.10. Enä-Se päs sä kaikenikäisil-

le. Rukousta, laulua, Sanaa ja erilaisia 
talkootöitä. Päivä on maksuton. Päivä 
alkaa klo 10 ja loppuu klo 20. Ota sau-
nomistarvikkeet mukaan.

la 20.10.

ORA ET 
LABORA

Ilmoittaudu: marjukka.korri@opko.fi 
tai 050 468 7501. 

Lue lisää: opko.fi/oraetlabora
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Alppiriparilla ”Veitsissä”

”Isi on siellä Veitsissä (missä 
kaikki sahailee toisiaan veit-

sillä) opettamassa lapsille mi-
ten Jeesus käyttäytyy.” Tämä oli 
5-vuotiaan Elli-tyttäreni näkemys 
kymmenpäiväisestä ripariseikkai-
lustamme Sveitsin alppimaise-
missa viime kesänä.

Järjestimme ensimmäistä ker-
taa rippikoulun Etelä-Sveitsissä, 
Asconan kylän Casa Mosciassa, 
yhteistyössä Suomen Ev.lut. Kan-
sanlähetyksen kanssa. Casa Mos-
cia on Sveitsin ”OPKOn” (VBG) 
omistama kristillinen kurssikes-
kus Lago Maggiore järven ran-
nalla.

Ripari oli meille suuri seikkai-
lu, vaikka ei Sveitsissä ihan niin 
hurjaa ollutkaan kuin Elli ajatte-
li. Kukaan porukastamme ei ollut 
käynyt Casa Mosciassa aiemmin, 
joten emme tienneet ihan tarkas-
ti minne olimme menossa ja mitä 
tuleman piti, mutta Jumala tiesi.

Saimme kokea leirillä pienissä 
ja suurissa asioissa, että Jumala 
tunsi leirimme ja johti sitä kun 
kuljimme rukoillen.

Riparilla opitaan
Riparin arki sisälsi oppitunteja, 

hartauksia, pingistä, uimista, 
raamisryhmiä, rukousta, iltaoh-
jelmia, erilaisia palvelutehtäviä 
tiskaamisesta jumisvalmiste-
luun, retkiä vuoristoon ja kau-
punkimaisemiin ja paljon muu-
ta mukavaa.

Yhtenä päivänä järjestimme 
leiriläisille sovitusradan, jos-
sa riparilaiset pääsivät ”tun-
temaan nahoissaan” mitä on 
synti, tuomio ja vanhurskaus, 
jonka Jeesus antaa. Jokainen 
sai radan seikkailujen ja koe-
tusten päätteeksi luovuttaa 
synti(jäte)säkkinsä Jeesuksen 
ristin juurelle ja tulla sisään Ju-
malan valtakuntaan.

Minä sain palvella taivaan 
ovella vastaanottajana ja sain 
laskea käteni jokaisen leiriläi-
sen päälle, siunaten heitä. Koin 
rukoillessani, että Jeesus oli sii-
nä läsnä laskien oman kätensä 
leiriläisten päälle minun käteni 
kautta. Se oli ihmeellistä! Eräs 
leiriläinen kuvaili rataa näin: 
”Musta tuntuu et Jumala oi-
keesti täs radassa kosketti mua, 
niin et ymmärsin, et miten iso 
asia on, et se on kuollu mun 
puolesta! Että se siellä ristillä 

kärsi vaik me ihmiset ollaan niin 
syntisiä! Niin uskomaton toi Ju-
mala on kyl.”

Jeesus on kanssamme
Saimme opiskella riparilla pal-
jon tärkeitä asioita kristinus-
kosta: mitä tarkoittaa, että Ju-
mala on kolmiyhteinen, mitä 
on synti ja usko ja miten tul-
laan vanhurskaaksi. Ehkä kaik-
kein tärkeintä oli, että saimme 
tutustua siihen kuka Jeesus oli 
ja miten hän käyttäytyi.
Jeesuksella oli niin sanotusti 
teoria hallussa: Hän tunsi kir-
joitukset ja piti syvällisiä raa-
mattuopetuksia. Hän opetti, 
että ihminen ei elä ainoastaan 
leivästä, vaan Jumalan sanas-
ta. Hän kertoi mitä on todelli-
nen rakkaus, joka siunaa myös 
vihollisia.
Mutta Jeesus ei ollut ainoas-
taan teoreetikko, vaan hän 
myös käyttäytyi sen mukaan 
mitä opetti: Hän paastosi silloin 
kun se oli Isän tahto ja ruokki 
nälkäisiä silloin kun Isä tahtoi 
niin. Hän kosketti niitä, joista 
kukaan muu ei välittänyt ja ru-

koili armoa niiden elämään, jot-
ka tappoivat hänet.
Tämän Jeesuksen luokse saim-
me riparilla tulla. Saimme kat-
soa Häntä, joka ei ainoastaan 
ollut, vaan edelleen on ja tulee 
aina olemaan. Palasimme leiril-
tä kotiin uskoen ja tietäen, että 
kaikkien elämämme säätämis-
ten, toiveiden, pettymysten, 
ilojen ja onnistumisten keskellä 
Jeesus on meidän kanssamme. 
Ja se on huikeeta!

”Missä olenkin, minne menen-
kin, sen sinä tiedät, jo kaukaa 
sinä näet aikeeni. Kuljen tai le-
pään, kaiken olet mitannut, pe-
rin pohjin sinä tunnet minun te-
kemiseni. -- Sinä suojaat minua 
edestä ja takaa, sinä lasket kä-
tesi minun päälleni.” 
Ps 139:2,3,5

Olli Lehmonen
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Kesän Ruttureppu-leiri ”Va-
loittava Jeesus” kokosi Enä-

Sepän täyteen leiriläisiä, isosia 
ja ohjaajia. Leiriläisiä oli muka-
na 65 ja koko leirin muonavah-
vuus oli 87 henkilöä! Leiristä jäi 
mieleen erityisesti isosnuorten 
panos. Monelle leiriläisellekin 
varmasti jäivät leiristä mieleen 
juuri isoset, joiden kanssa sai 
touhuta kaikkea mukavaa ja ju-
tella myös uskosta. Iloitsemme 
suuresti tuosta luovien ja lah-
jakkaiden nuorten joukosta!

Leirillä sukelsimme Jeesuksen 
ihmeelliseen elämään ja hänen 
valloittavaan persoonaansa. 
Ihmettelimme Jeesuksen teke-
miä tunnustekoja, pohdimme 
miksi Jeesus vei opetuslapset 
myrskyn keskelle ja juttelimme 
siitä, millaisissa elämän myr-
kyissä me itse olemme olleet. 
Kuuntelimme mitä Jeesus halu-
aa sanoa juuri meille ja miten 
hän kaipaa valloitta jokaisen ih-
misen sydämen.

Ja Jeesus sai valloittaa leiril-
lä sydämiä. Eräs valloitetuista, 
13 -vuotias Esa kertoo: ”Viime 
kesän leiriltä jäi erityisesti mie-
leen se, että päätin antaa Jee-
sukselle luvan tulla sydämeeni. 
Se on mahtavaa! Olen uskonut 
Jeesukseen, mutta ennen se oli 
enneminkin ”pitää uskoa”. Nyt 
se on sitä, että haluan uskoa. 
Innostuin myös lukemaan Raa-

mattua ja rukoilemaan enem-
män.”

Leirin loppupuolella opette-
limme ikään kuin matkaevääk-
si raamatunkohdan koko leirin 
voimin. Se kertoo, että Jeesus 
rakastaa meitä ja kutsuu elä-
mään valloittavaa elämää yh-
dessä Hänen kanssaan: ”Enää 
en elä minä, vaan Kristus elää 
minussa. Sen elämän, jota täs-
sä ruumiissani vielä elän, elän 

uskoen Jumalan 
Poikaan, joka ra-
kasti minua ja an-
toi henkensä puo-
lestani.” Gal 2:20

Mervi Tiilikainen & 
Olli Lehmonen
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Jeesus valloittaa



Kuinka kauan olet asunut 
Suomessa? Tulitko tän-

ne opiskelemaan vai muusta 
syystä?
Olen asunut Suomessa 2010 
syyskuusta lähtien. Tulin tänne 
turvapaikanhakijana, koska ko-
timaani ei ollut turvallinen, kos-
ka aioin kääntyä kristityksi.

Kuinka vanha olet?
Olen 26-vuotias.

Mitä opiskelet?
Suomen kieltä ja kulttuuria.

Miten löysit uskon Jeesukseen, 
eli miten sinusta tuli kristitty?
Minusta tuli kristitty tutustut-
tuani uskovaan mieheen, joka 
antoi luettavakseni kristillistä 
kirjallisuutta ja CD-levyjä.  Pääs-
tyäni Suomeen kävin rippikou-
lun ja minut kastettiin
keväällä 2012 evankelis-luteri-
laisen kirkon jäseneksi.

Miten tulit mukaan OPKOn 
toimintaan?
Tulin mukaan OPKOn iltaan ka-
verini pyydettyä minua.

Missä toimintamuodoissa olet 
ollut mukana?
Olen ollut mukana opiskelijail-
loissa ja raamiksissa.

Onko sinulla muita harrastuk-
sia?
Olen harrastanut taekwondoa, 
josta minulla on musta vyö. 

Mitä OPKOn toiminta on anta-
nut sinulle?
Se on antanut minulla kristitty-
jen yhteyttä ja ystäviä.

Mitä usko Jeesukseen merkit-
see sinulle?
Usko merkitsee minulle oike-
aa tietä, jota pitkin voin kulkea 
turvallisesti. Usko Jeesukseen 
on elämäni tärkein asia ja tar-
joaa minulle rauhan.

Mitä kristittyjen yhteys mer-
kitsee sinulle?
Kristittyjen yhteys on voimava-
ra, joka antaa elämääni paljon 
hyviä asioita.

Millaisia tulevaisuuden suun-
nitelmia tai haaveita sinulla 
on?
En tiedä, mitä elämässäni ta-
pahtuu tulevaisuudessa, koska 
olen turvapaikanhakija, ja odo-
tan päätöstä oleskeluluvastani. 
Olen tästä johtuen joskus surul-
linen. Toivoisin, että saisin oles-
keluluvastani päätöksen pian.

Haastattelu: Tero Mikkonen
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Qaisi Keski-Aasiasta

OPKO-KASvOJA

Qaisin kuva on tummennettu turvallisuussyistä.
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Jordaniassa opiskelijoille suun-
natut evankelioivat leirit tuot-

tavat paljon hedelmää. OPKO:n 
jordanialainen sisarjärjestö kut-
sui Suomen opkolaisia mukaan 
yhdelle näistä leireistä kesäkuun 
alussa. Miltä näyttää, kun 170 
opiskelijaa kokoontuu Gileadin 
kukkuloille vajaaksi viikoksi jaka-
maan elämäänsä, ja ennen kaik-
kea kuulemaan evankeliumia?

Ortodokseja ja 
evankelisia

Jordanian OPKO:lla on jo vuosi-
kymmenten ajan ollut vahva lei-

rikulttuuri. Opiskelijoille suunna-
tuista leireistä vuosittain kaksi 
on evankelioivia. Vain noin puo-
let osallistujista on uskovia kris-
tittyjä. Loput ovat nimikristitty-
jä, jotka ovat kuulleet leireistä 
uskovilta kavereiltaan. Kristityt 
saavat kokoontua vapaasti Jor-
daniassa, joka on muslimimaa, 
mutta muslimien evankelioin-
nissa tulee olla varovainen. Pe-
rinteisiin kirkkoihin kuuluvien 
joukossa on kuitenkin paljon vä-
keä, joiden tulee kuulla hyvä sa-
noma Jeesuksesta Kristuksesta.

Leireille osallistuvat kristityt 
kuuluvat vapaakirkkojen lisäksi 

vanhoihin kirkkoihin, kuten or-
todoksiseen tai kreikkalaiskato-
liseen kirkkoon. Perinnekirkoilla 
on usein ennakkoluuloja evan-
kelisia kristittyjä kohtaan, ja lei-
rien järjestäjät varovat väittelyä 
ja vastakkainasettelua uskosta 
ja tavoista. Leirien tarkoitus on 
johtaa opiskelijoita Jeesuksen 
luo ja Raamatun selkeään ope-
tukseen, ei johonkin tiettyyn 
seurakuntaan.

Opetusta ja 
spontaania 
hauskanpitoa 
Leiriohjelma rakentuu ope-
tuksesta, ylistyksestä, peleis-
tä ja ruokailuista. Eri puhujilla 
on vaihtelevia teemoja, kuten 
Raamatun uskottavuus tai ih-
missuhteet. Eräs kaunis perinne 
on kokoontuminen leirialueen 
puolikaaren muotoiselle amfi-
teatterille ylistämään Jumalaa 
auringonlaskun aikaan.

Opetus ja ylistys on rauhallis-
ta. Vastapainoksi järjestetään 
spontaania hauskanpitoa, joka 
voi olla kovaäänistä ja palava-
henkistä, kun eri yliopistojen 
opiskelijat pitävät esillä omia 
oppilaitoksiaan. Moni jorda-
nialainen opiskelija on löytänyt 

elävän uskon Jeesuksessa näillä 
evankelioivilla leireillä. Kasvet-
tuaan opetuslapsina moni myös 
tahtoo avustaa tulevilla leireil-
lä. Työtä ja vastuuta riittääkin, 
sillä leirit järjestetään lähes ko-
konaan vapaaehtoisvoimin. 
Vanhemmat opiskelijat, jotka 
vetävät leirejä, ovat keskimää-
rin 23 vuoden ikäisiä. Näinkin 
nuorina he osoittavat kypsyyttä 
uskossa, kun he ilolla uhraavat 
aikaa ja vaivaa Jumalan ja leirin 
osanottajien palvelemiseen.

Jordanian evankelioivat lei-
rit ovat hyvä esimerkki evanke-
liumin etenemisestä opiskelijoi-
den keskuudessa. Osa kuulee 
ensimmäistä kertaa Jeesukses-
ta pelastajana, jotkut tulevat 
uskoon ja Jeesuksen omat kas-
vavat uskossa. Evankeliumi on 
todellakin ”Jumalan voima pe-
lastukseksi jokaiselle, joka us-
koo.” (Room. 1:16).

Teksti  ja kuvat: Elin Weckman, 
leirin osallistuja Suomesta

Käännös: Leo Starck 

Evankelioivat leirit 
toimivat Jordaniassa

Leiriohjelmaa pidettiin  auringonlaskun aikaan amfiteatterilla. 

Vanhemmat opiskeli-
jat, jotka vetävät 
leirejä, ovat kes-
kimäärin 23 vuoden 

ikäisiä. 
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Ystäväni parvekkeella oli sohva. Sau-
naillassa istuimme parvekkeella 

vilvoittelemassa ja mietimme, miten 
voisimme tavoittaa kuopiolaisia ihmi-
siä. Tästä lähti liikkeelle ajatus sohva-
aktiosta.

Eräänä iltana pakkasimme 
sohvan auton takakonttiin 
ja ajoimme paikalle, jossa 
tiesimme olevan paljon ih-
misiä juhlimassa. Laitoim-
me sohvan lyhtypylvään 
alle ja sen viereen ison 
kyltin, johon maalasimme 
tekstin: ”Tahdon keskustel-
la ja rukoilla kanssasi”.

Kohtasimme paljon ih-
misiä illan ja yön aikana. 
Osa ihmisistä kaipasi ru-
kousta. Pari tyttöä juoksi 
paikalle kysyen: ”Voitteko 
oikeesti rukoilla meidän 
puolesta?”. Jotkut kaipa-

sivat vastauksia kysymyksiinsä tai vain 
kuuntelijaa. Välillä keskustelimme hen-
gellisistä ja välillä ei niin hengellisistä 
asioista. Osa taas purki aggressioitaan 
kristittyjä kohtaan, mutta otimme tun-
teet vastaan ja tämän jälkeen syntyi 
usein hyviä keskusteluja. Yksi näistä 
aluksi aggressiivisesti vastustaneista 
toivoi lopulta tällaista toimintaa myös 
muihin kaupunkeihin.

Menimme siis tarjolle kyltissä mai-
nittujen ”palveluiden” kanssa ja ihmi-

set tulivat luoksemme vapaaehtoisesti. 
Suurin osa lähti kiitollisena sohvalta pois. 
Välillä sohvalla ei ollut tilaa ja siirryin is-
tumaan katukivetykselle. Istuessani siinä, 
keskellä juhlivaa Kuopiota, ihmisiä kuun-
nellen, keskustellen ja rukoillen, mieleeni 
tuli kirkkaasti ajatus: ”Jeesus on täällä.”

Lähtiessämme sohva-aktioon me mo-
lemmat, ystäväni ja minä, toivoimme sa-
laa tahoillamme, että sohva ei mahtuisi 
autoon tai jostain muusta syystä lähtöm-
me estyisi. Sen verran epämiellyttävältä 
ajatus aktiosta siinä vaiheessa tuntui. On-
neksi menimme paikalle. Paljon muuta ei 
sitten tarvittukaan, kun olla omana itsenä 
Jeesuksen kanssa saatavilla. Jumala hoiti 
loput.

Tämä maailma tarvit-
see ja kaipaa Kristusta. 
Kristus tarvitsee ruu-
miin, jonka kautta hän 
voi tavoittaa maailman. 
Tarvitsemme niitä, jotka 
tavoittavat ihmisiä ja nii-
tä jotka rakentavat näille 
ihmisille lämpimiä hengellisiä koteja, joi-
hin on helppo tulla uutena, keskeneräise-
nä ja tietämättömänä.

Mitä Jumala kutsuu sinua ja yhteisöäsi 
tekemään, jotta Sana voi tulla lihaksi ja val-
loittaa maailman? Lähdetään liikkeelle ru-
koillen. Ei omassa voimassa, vaan levosta 
käsin. Vaikkapa sohvalta käsin.

Topi Viitasalo

Sohvalta käsin

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

vä tili.” (Hepr. 4:10-13)
Jumala tuomitsee oikein yh-

teisöt ja niiden jäsenet. Tässä 
ajassa voimme rukoilla Juma-
lalta viisautta ja käyttää opit-
tua arviointiin, mihin yhteisöi-
hin voi luottaa, ja missä itse 
voi olla luottamuksen arvoi-
nen. Voisiko OPKO olla sinun 
paikkasi? Kerron mielelläni 
tietoa päätöksenteon tueksi, 
ja mm. tilinpäätös löytyy esi-
merkiksi sivulta www.opko.fi/
vuosikertomus.

Työhömme voi osallistua ta-
loudellisesti lahjoittamalla si-
vulle kirjatuille tileille ja koh-
dentamalla tuen haluamallesi 
viitenumerolle.

 Tiina Oinonen
OPKOn talouspäällikkö

Tähän asti, ei edemmäs
laan. On osa ihmisenä ja kris-
tittynä kasvamista löytää ne 
rajat, mikä on turvallista, ja 
missä kannattaa koetella itse-
ään ja löytää uutta. ”Se, joka 
pääsee levon maahan, saa 
levätä kaikkien töidensä jäl-
keen niin kuin Jumalakin työn-
sä tehtyään. Pyrkikäämme siis 
kaikin voimin tuohon lepoon, 
ettei yksikään lankeaisi seu-
raamaan noiden niskoittelijoi-
den esimerkkiä ja sen vuoksi 
jäisi taipaleelle. Jumalan sana 
on elävä ja väkevä. Se on terä-
vämpi kuin mikään kaksiteräi-
nen miekka, se iskee syvään ja 
viiltää halki sielun ja hengen, 
nivelet ja luiden ytimet, se pal-
jastaa sisimmät aikeemme ja 
ajatuksemme. Jumalalta ei voi 
salata mitään. Kaikki, mikä on 
luotu, on avointa ja alastonta 
hänelle, jolle meidän on tehtä-

”Kuka sulki meren portit, kun 
vedet syöksyivät esiin maan 

kohdusta? Pilvenhattaroihin 
minä vaatetin meren, myrs-
kypilvillä sen kapaloin. Minä 
laadin sille lait ja rajat ja ase-
tin portit ja salvat sen tielle, 
sanoin: ”Tähän asti, ei edem-
mäs! Tässä on sinun ylpeitten 
aaltojesi raja.” (Job 38:8-11)

Jumalan vastauksessa Jobille 
on monia upeita luomakun-
nan kuvauksia. ”Tähän asti, ei 
edemmäs!” tuntuu kuvaavan 
hyvin myös suhtautumista yh-
teisöihin. Monet asiat tuntu-
vat vievän pikkurillistä koko 
käden ja vähintään puoli sy-
däntä, eikä kaikkien motiivei-
hin voi syystäkään luottaa.

Raamattu kehottaa avoi-
muuteen sekä ihmisten välillä 
että varsinkin suhteessa Juma-

Rahankeräyslupa
Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle rahankeräysluvan 2020/2010/4015 (15.2.2011) ajalle 15.2.2011-
31.12.2012. Luvanvarainen varainhankinta voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään välittömästi opiskeli-
ja- ja koululaistyöhön, opetus-, koulutus- ja luentotilaisuuksien, nuorten leirien, -iltojen ja -tapahtumien sekä rippikoululeirien ja raamattupiirien 
järjestämiseen sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaan.Kiitos tuestasi!
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Ditt ord är mina 
fötters lykta...

8/2012

Föreställ dig att du skall gå in till S-market 
eller Citymarket och handla mat. När du 

låst bilen och lyft blicken mot butiken sö-
ker ditt öga efter ingången, och efter några 
sekunder finner du den. När du närmar dig 
ingången ser du dörrarna till butiken och 
när du tar steget mot dörrarna skjuter de 
åt sidan och släpper dig in till butiken. Den-
na bild tycker jag att beskriver väldigt bra 
vandringen med Gud.

Ibland i våra liv ser vi ett mål, något som 
vi strävar till eller vill uppnå. Någon upp-

gift som Gud välsignat oss 
med. Men det kan hända 
att vägen till målet inte 
alltid ser helt självklar ut. 
Det kan hända att vi vet 
vad vi skall uppnå, men 
inte hur vi skall uppnå 
målet. 

Vägen kan verka lite 
stenig. Men det handlar 
inte om hur vägen ser ut. 
Det handlar inte om min 
eller din kraft. Det hand-
lar inte heller om hur 
mycket VI försöker. Guds 
kraft och kärlek är obe-
roende av dessa ovan-

stående faktorer. En konstant som vi inte 
kan förstå med vår mänskliga vishet. Därför 
får vi lämna vår vandring fullständigt i Her-
rens händer. Ifall Gud ger dig en uppgift el-
ler uppmaning får du också lita på att Han 
i sin nåd sänker dig den kraft som du be-
höver för uppgiften. Hindren må vara hur 
höga som helst, men hindren kan aldrig bli 
för höga för Gud.

Under vandringen är det oerhört viktigt 
att ha blicken fäst vid det väsentliga, alltså 
Jesus Kristus. Mannen som dog på korset 
för att vi skulle få tillträde till det eviga livet, 
som vi aldrig kan förtjäna i vår egen kraft. 
Genom daglig bibelläsning och bön lär vi så 
småningom bättre och bättre att känna igen 
sanningen. Denna kunskap om sanningen 
tror jag att hjälper oss på vår väg.

Märk väl, dörrarna till matbutiken skjuter 
åt sidan först när du tar steget mot målet! 
Så kan det även vara i dina uppgifter. Dör-
rarna öppnas och fönstren stängs, alltid i 
den perfekta tidtabellen.

Liksom Abraham satte sin tillit till den alls-
mäktige Herren, får vi också göra det och gå 
i tro in i de uppgifter som Gud har förutbe-
stämt åt oss.

…och ett ljus på min stig
Toni Wentin
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London, september 2003. Sit-
ter i Holy Trinity Bromptons 

fullsatta kyrka tillsammans med 
studenter på Studentalphakon-
ferens. Får höra fascinerande 
historier om hur Alphavågen 
sveper över världen, hur män-
niskor möter Jesus och liv fö-
rändras. Jag och min kompis är 
alldeles begeistrade. Tänk om 
vi kunde vara med om att ord-
na det här i Finland?

Vasa, maj 2012. Sitter hem-
ma hos en nyfrälst tjej, Janina 
Sundqvist. Hon gick Vasa Stu-
dentmissions Alphakurs på hös-
ten och berättar nu om sin väg 
till kristen tro. Det är uppmunt-
rande, glädjande, och framför 
allt bekräftar det vi vet men 
har svårt att ta till oss: Guds 
ord har kraft att frälsa idag lika 
mycket som förut, här i Finland 
lika mycket som någon annans-
tans.

Kristendom var inget hon 
ville förknippas med
Janina är en socionomstude-
rande hemma från Larsmo. 
Hennes associationer till kris-
tendom var att det var tråkigt, 
gammalmodigt och bestod av 
obegripliga regelverk som att 
inte sminka sig eller sätta sin 
fot på en krog. Det var ingen-
ting hon ville förknippas med, 
och hon bestämde sig ganska 
tidigt för att hon inte skulle bli 
någon kristen. Hon ifrågasatta 

Hon fann tron på Jesus via Alphan
t.o.m. Guds existens.

- Förändringen började med 
att min mormor dog. Hon trod-
de på Gud och trodde hon skul-
le komma till himlen. Efter att 
hon gått bort började jag fun-
dera mycket på vad som hänt 
med mormor. Var är hon nu?

I gudstjänsten efter begrav-
ningen där hon deltog som an-
hörig, var hon med om ett Guds 
tilltal. En person gick fram till 
mikrofonen i slutet på guds-
tjänsten med ett budskap från 
Herren. Det fanns någon i kyr-
kan som Gud kallade på. Perso-
nen uppmanade den berörda 
att komma fram till förbön och 
ge sitt liv till Jesus. Janina kände 
med hela sin varelse att det här 
var riktat till henne. Trots den 
starka upplevelsen vågade hon 
inte gå fram. 

Varför måste Jesus dö? 
Efter den här händelsen kunde 
hon inte längre förneka Gud. 
Hon började söka, och ville gär-
na diskutera med kristna. Trots 
många diskussioner och t.o.m. 
försök till bibelläsning fanns 
det en stor stötesten: Jesus. 
Janina kunde inte begripa var-
för man behöver honom. Var-
för behöver någon dö? Det hela 
var ju totalt ologiskt, och Bibeln 
helt obegriplig. Janina besökte 
också några kristna samlingar, 
men kunde inte ta till sig bud-
skapet.

- Sedan fick jag en kristen po-
jkvän, berättar Janina. Vi kom 
ihop oss ofta pga Jesus. Jag 
tyckte att han tror som han gör 
bara för att han är uppfostrad 
till det. Sedan såg jag reklam 
i min skola om en Alphakurs. 
Jag tänkte att en sån sak kans-
ke skulle hjälpa mig att förstå 
min pojkvän bättre. Dessutom 
skulle det vara allmänbildande, 
även om jag inte hade någon 
tanke på att själv bli en kristen.

Jättebra Alphakurs
Alphakursen var jättebra redan 
från första gången. Det var en 
fin stämning, folk var glada och 

pratade med varandra fast man 
inte kände varandra, undervis-
ningen förklarade mycket och 
diskussionerna betydde mycket 
då man ärligt fick säga vad man 
tyckte.

Janina kan inte sätta fing-
ret på ett speciellt tillfälle som 
skulle ha varit avgörande, men 
vet att under helgen hände nå-
got inom henne. 

- En gruppledare i Alphan 
förklarade att tro handlar mera 
om relation än om religion. Det 
hade jag aldrig förstått tidiga-
re!
Victoria Grönlund, studentarbetare i 

Vasa fram till juni 2012

Janina Sundqvist deltog i en Alphakurs som ordnades av VSM ifjol.
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I Jordanien är evangeliserande 
läger ett fungerande koncept 

för att leda studerande till tro. 
I Studentmissionen var vi glada 
att få inbjudan av vår jordans-
ka systerorganisation till ett av 
dessa läger i början av juni. Hur 
går det då till när 170 studeran-
de samlas vid Gileads kullar för 
att under en knapp vecka dela 
livet tillsammans, och ta del av 
evangeliet?

Studentmissionen i Jordani-
en har sedan årtionden tillbaka 
en stark lägerkultur. Av de läger 
som riktar sig till studerande är 
två per år av evangeliserande 
karaktär. Detta innebär att un-
gefär hälften av lägerdeltagar-
na är troende kristna, medan 
resten är nominella kristna som 
fått höra om lägret via sina tro-
ende kompisar. I Jordanien, som 
är ett muslimskt land, får kristna 
samlas fritt, men då det handlar 
om att nå ut till muslimer måste 
större försiktighet iakttas. Men 

Evangeliserande läger ett 
fungerande koncept i Jordanien

seminarier av olika talare, med 
teman till exempel om relatio-
ner och Bibelns trovärdighet. En 
av lägrets vackraste traditioner 
var solnedgångsmötet, då alla 
satt i lägerområdets halvcirkel-
formade ”amfiteater” för att se 
solnedgången och lovprisa Gud. 
Som motvikt till de lugnare un-
dervisnings- och lovsångspas-
sen var både den organiserade 
och spontana underhållningen 
full av högljudd sång och passio-
nerade hejarop, i synnerhet då 
studerande från ett universitet 
försökte framhäva sig över stu-
derande från ett annat!  

Frivilliga krafter
Många jordanska studerande 
har hittat en levande tro på Je-
sus Kristus på de evangeliseran-
de lägren, och efter att ha fått 
växa i sitt lärjungaskap väljer de 
ofta att hjälpa till på följande lä-
ger. Ansvarspositioner finns det 
gott om då lägren nästan helt 

och hållet fungerar med frivilliga 
krafter. Studentmissionen i Jor-
danien har bara en heltidsans-
tälld, och en på deltid. Anmärk-
ningsvärt är att också de äldre 
studerande (eller färdigtutbil-
dade) som fungerar som ledare 
på lägren är rätt så unga, kring 
23 år gamla. Vid den här åldern 
visar de redan en märkbar mog-
nad i Herren, och de offrar glatt 
mycket tid och krafter för att tjä-
na Gud och lägerdeltagarna.

Jordaniens evangeliserande 
läger är ett fint exempel på en 
miljö där studerande får ta del 
av evangeliet: en del får för förs-
ta gången höra om den frälsning 
Jesus ger, andra kommer till tro 
på Jesus och de som redan är 
Jesu egna växer i Honom. Evan-
geliet är verkligen ”Guds kraft 
som frälser var och en som tror” 
(Rom 1:16).

Elin Weckman,
lägerdeltagare från Finland 

redan bland dem som officiellt 
hör till en kristen kyrka finns 
många som behöver få höra de 
goda nyheterna om Jesus Kris-
tus.

Solnedgångsmöte
De nominella kristna som kom-
mer till lägren är oftast med-
lemmar i någon traditionell kyr-
ka, såsom den ortodoxa eller 
katolska. Bland dem som hör till 
dessa kyrkor finns det fördomar 
mot evangeliska troende, men 
lägrens arrangörer ser till att inte 
tvista om och knappt ens näm-
na de skillnader som finns mel-
lan traditionella och evangeliska 
kyrkosamfund. I stället framhä-
ver de att de vill leda studeran-
de till Jesus och till Bibelns klara 
undervisning – inte till en speci-
fik kyrka.

Programmet på lägret bes-
tod i huvudsak av undervisning, 
lovsång, lekar och måltider. Den 
övriga undervisningen bestod av 
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Adrian Plass till 
Helsingfors i 
oktober!

Keswick möten i Andreaskyrkan i 
Helsingfors 4-7 oktober 2012, kl 18 
varje kväll, torsdag-söndag. Obs, 
söndag kväll blir i Gamla kyrkan till-
sammans med Internationella kyr-
kan. Kolla in eventet på facebook 
och bjud in dina vänner!

Hösten i Åbo, Vasa 
och Helsingfors- 
och Jakobstad!
Åbo Studentmission kommer i 
höst att starta en Alphakurs på 
engelska, som är riktad både till 
utländska och inhemska stude-
rande. Testa Alpha på engelska 
och få nya vänner på kuppen! 

    Helsingfors kommer att 
fortsätta med sina Fredagsca-
féer en gång i månaden, samt 
ordna samlingar på måndagar, 
och bibelstudium utgående 

från materialet Uncover. 
    Vasa Studentmission ord-

nar Alpha på svenska och fort-
sätter med sina samlingar, som 
består både av tema samlingar 
och bibelstudier om vartannat. 

Obs, ny bibelgrupp också i Ja-
kobstad! Kontakta albert@slef.
fi för mer info. 

Tack vare Guds trofasthet har 
fler och fler hittat till Student-
missionen de senaste åren, och 
det har också påverkat med-
lemsantalet i lokalföreningar-
na. Tack vare aktiva kampanjer 
har medlemsantalet ökat. 

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

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

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf

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

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

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

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

av Lilian Lindén

Anmäl dig till 
NOSA-konferensen 
före 1.10! 
Kom med och träffa trevliga 
nordmän och kvinnor! 
”Uncover Jesus” NOSA-
konferens för studerande och 
abin går av stapeln i Bergen, 
Norge, 18-21.10. Mer info på 
studentmissionen.fi/nosa. 
Om du anmäler dig före 1.10 
kostar konfan 750 NOK, efter 
1.10 950 NOK. Anmälan också 
via www.nkss.no/nosa. 

Höstens höjdpunkter
14-16.9 • Helig, helig, helig 
Kyrkhelg i Karleby.
4-7.10 • Alskad av Gud, just som 
jag är Keswickmöten i Hel-
singfors med Adrian Plass, 
komiker och författare från 
England..
18-21.10. • Uncover Jesus 
NOSA-konferens i Bergen, 
huvudtalare Richard Cun-
ningham, UK, och Becky Pip-
pert, USA.
21-23.10 • Mission Bergen strax 
efter NOSA-konferensen. 

Älskad av Gud Keswick konferens med Adrian Plass i Helsingfors 4-7 okto-
ber 2012. 

Bli medlem!

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
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Raamattu rakkaaksi -leiri

Ihmeellinen armo

Vihdin Enä-Sepässä 
23.-25.11.2012
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
opko.fi/raamatturakkaaksi

Pohjoismainen opiskelijakonferenssi NOSA 2012 järjestetään Norjan Bergenissä 18.–21.10. tee-
malla Uncover Jesus. Pääpuhujina ovat evankeliointikouluttaja Becky Pippert ja Ison-Britannian 

UCCF-opiskelijaliikkeen johtaja Richard Cunningham.

Ilmoittautuminen
Jos ilmoittaudut 1.10 mennessä, konferenssi maksaa 750 NOK (n 100 e). Tämän jälkeen hinta on 
950 NOK (n 130 e).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.nkss.no ja www.opko.fi

Konferenssissa käsitellään mm. Pippertin 
uutta Uncover-raamattupiirimateriaalia, joka 
on tarkoitettu erityisesti etsijöille suunnattujen 
raamattupiirien käyttöön. Konferenssin jälkeen 
on mahdollisuus osallistua aktioviikkoon, joka 
sisältää lounastapaamisia, luentoja, keskuste-
luja ja jatkotilaisuuksia.


