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rakkaus
on kaiken ydin

Soili Haverinen, 
Helsingin opiskelijatyöntekijä ja VIP-lehden päätoimittaja

Mistä kaikki on lähtöisin? Tästä kullakin maailmankatso-
muksella on oma käsityksensä. Niiden joukossa kristillisyys on 
ilahduttava poikkeus. Kristillisyys nimittäin kuvaa Jumalan rak-
kauden kaiken olemassa olevan lähteeksi ja perustaksi. Jumala 
itse on dynaaminen rakkaus: Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja hän 
luonut meidät rakkaudesta, rakkauteen ja rakkautta varten. 

Puhe rakkaudesta ei siis ole kristitylle mikään ylimää-
räinen kuorrutus varsinaisen asian ympärillä vaan kaiken ydin. 
Rakkaus on alkuperäinen elinympäristömme, johon meidät on 
tarkoitettu mutta josta olemme langenneet pois.

Apostoli Paavalin mukaan Kristuksen rakkaus jopa aut-
taa meitä ymmärtämään todellisuuden oikeassa 

valossa:

”Näin Kristus asuu teidän sydämis-
sänne, kun te uskotte, ja rakkaus 

on elämänne perustus ja kasvu-
pohja. Silloin te kykenette yh-
dessä kaikkien pyhien kanssa 
käsittämään kaiken leveyden, 
pituuden, korkeuden ja syvyy-
den, ja voitte tajuta Kristuk-
sen rakkauden, joka ylittää 
kaiken tiedon. Niin Jumalan 
koko täyteys valtaa teidät.” 
(Ef.3:17-19)

Tämä Arkki käsittelee 
rakkautta niin lähimmäi-

sen rakastamisen kuin 
oman itsensä rakas-
tamisen näkökulmas-
ta. Sari Nuutisen 
haastattelussa psy-
koterapeutti Seija 
Leppänen toteaa, 
että ihmisen voi 
rakastaa muita 
vain, jos hän 

on oppinut rakastamaan myös itseään. Tämä tavallaan edelly-
tetään myös Jeesuksen antaman rakkauden kaksoiskäskyn toi-
sessa osassa: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 

Jeesus ei kuitenkaan käske meitä rakastamaan itseämme, 
koska hän tietää, ettei rakkauden lähde löydy meistä itsestäm-
me. Voimme rakastaa itseämme vain, jos meitä on ensin rakas-
tettu. Yhä useammalla nuorella ja opiskelijalla on syvät haavat 
juuri tässä kohtaa. Ilman rakkautta jäänyt ihminen käpertyy 
itseensä etsien korviketta erilaisista nautinnoista. Siinä tapa-
uksessa käsky rakastaa itseään voi jopa vaikeuttaa ja vääristää 
hänen tilaansa entisestään. Ulospääsy tuosta kierteestä löytyy 
vain itsensä ulkopuolelta vastaanotetusta rakkaudesta. 

Jumalan armo Kristuksessa nostaa meidät takaisin alkupe-
räiseen rakkauden yhteyteen – Jumalan lapsen asemaan – tai 
laskeutuu luoksemme, kummin päin sen haluammekin nähdä. 
Jumalan lapsina saamme vastaanottaa kaikkea sitä, mitä meiltä 
puuttuu, ja saamme vastaanottaa sitä myös toisiltamme, kos-
ka Jumala on kutsunut meidät jakamaan hänen rakkauttaan 
eteenpäin. Moni on kokenut saavansa kristittyjen yhteydessä 
sitä rakkautta, mitä ehkä omassa lapsuuden kodissa on jäänyt 
puuttumaan, ja enemmänkin. Toivomme ja rukoilemme, että 
niin voisi tapahtua yhä enemmän myös OPKOn opiskelija- ja 
koululaisyhteisöjen kautta. 

Oikea lähimmäisenrakkaus kumpuaa siis Jumalan lap-
seudesta, joka vapauttaa ihmisen itseensä käpertyneestä itsek-
kyydestä näkemään lähimmäiset ympärillään.

P.S. Tämän Arkki-lehden mukana saat tukimaksulomakkeen. 
Voit tukea toimintaamme sen avulla. Taloustilanteemme on 
tällä hetkellä erittäin tiukka. Kiitos! 
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Saako ihminen rakastaa itseään? Täytyykö? Onko se edes mahdollista? 
Psykoterapeutti Seija Leppäsen mukaan vastaus kaikkiin näihin kysy-
myksiin on jokaisen kohdalla kyllä.
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a ivan aluksi on tärkeä erottaa it-
sensä rakastaminen itsekkyydes-
tä, johon se usein sekoitetaan.

- Itsekkyys saadaan ”syntymälahjana” 
perisynnin seurauksena. Raamatullinen 
itsekunnioitus taas nivoutuu pitkälti kak-
soiskäskyyn: ”rakasta Jumalaa yli kaiken 
ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”. On täy-
sin mahdotonta rakastaa lähimmäistään, 
ellei ensin opi rakastamaan itseään, Seija 
Leppänen toteaa.

Paras mittari oikealle itsensä rakas-
tamiselle on Leppäsen mukaan se, ettei 
näe itseään ylempänä eikä alempana 
kuin ketään muuta. Oikea itsensä rakas-
taminen Jumalan luomana persoonana 
vaatii elämistä tasapainossa omien vah-
vuuksien ja heikkouksien kanssa. Tämä 
taas kysyy rehellisyyttä ja nöyryyttä. 

- Joskus ajatellaan, että kun ihminen 
on kristitty, hän automaattisesti rakas-
taa itseään oikealla tavalla, mutta asia ei 
ole niin. Vaaditaan totuuden katsomista: 
mistä tulen, kuka olen ja mitkä eväät mi-
nulla on. Vain totuus itsestä vapauttaa.

Kriiseillä on sanoma
Seija Leppäsen mukaan itseään voi oppia 
tuntemaan paremmin vain pysähtymällä. 
Usein tämä edellyttää jonkinlaista kään-
nekohtaa tai kriisiä, jossa joutuu mietti-
mään elämää uusiksi.

- Käytän termiä ”siunattu kriisi”: ku-
kaan ei vapaaehtoisesti lähde proses-

soimaan elämäänsä tai suostu muutok-
seen, ellei elämään tule jokin pysähdys. 
Vastoinkäymiset ovat sitä varten, että 
ihminen voisi pysähtyä peilin eteen ky-
symään, missä olen ja mitä kriisi haluaa 
kertoa.

- Ahdistuksella on aina missio: se ha-
luaa kertoa jotain minusta. Ahdistuksen 
tullessa ei kannata pyrkiä karkuun vaan 
istua alas ja kysyä, mitä asiaa ahdistuk-
sella on. Kun tämä on selvinnyt, ahdistus 
helpottaa. Pitää tietysti erottaa sellainen 
ahdistus, johon tarvitaan lääkehoitoa ja 
ammattiapua. 

Tunnista tunteesi
Olennainen osa ihmistä ovat tunteet 
koko kirjossaan. Lähtökohdaksi niiden 
kanssa elämiseen Leppänen toteaa, ettei 
negatiivisia tunteita ole olemassa. 

- Jumala loi ihmisen tuntevaksi. Sekä 
miehet että naiset tuntevat kaikkia tun-
teita. Tunteella ei itsessään ole moraali-
arvoa. Jos tunnen vihaa, se ei ole sinänsä 
väärin. Moraali tulee mukaan vasta, kun 
alan lyödä tai puhua pahaa. 

Neuvoksi tunteiden käsittelyyn Leppä-
nen antaa kolme T:tä: tunnista, tunnusta 
ja työstä. 

- Kun tajuan, että tunne on minulle tot-
ta ja kertoo minusta, sitä ei tarvitse pae-
ta. Voin lähteä miettimään, miksi koen 
esimerkiksi kateutta tai vihaa. Silloin 
pääsen sille lähteelle, mistä kaikki tulee. 

- Tunteiden työstö on usein pisin vai-
he. Kun on tunnustanut vihansa, voi tulla 
tarve pyytää tai antaa anteeksi, jolloin on 
vapaa siitä. Raamattu sanoo: ”Vihastu-
kaa, mutta älkää syntiä tehkö”. Vihastu-
minen on terve reaktio, kun minulle teh-
dään väärin. Jos en tunnista ja tunnusta 
sitä, se jää asumaan sieluun ja saa aikaan 
”ei minusta ole” -ajatuksia tai sitten yli-
mielisyyttä ja itseriittoisuutta. 

Leppänen korostaa, että tunteet on 
tarkoitettu palvelijoiksi ja ihminen nii-
den isännäksi.

- Jos tunteita ei työstä, ne saavat aikaan 
joko yksioikoista ”mennään vain järjellä” 
-elämää tai masennusta ja ahdistusta. 
Aina on kyse siitä, että tunteet ottavat 
isännän roolin. Esimerkiksi ahdistuksen 
tunnetta ihmiset usein pakenevat kuka 
mihinkin: addiktioihin tai työhön, hen-
gelliseenkin. On elintärkeää, että oppii 
tunnistamaan tunteet eikä pelkää tai 
vähättele niitä, mutta ei anna ylivaltaa-
kaan. 

Rajat auttavat jaksamaan
Oman jaksamisen kannalta Seija Leppä-
nen mainitsee tärkeinä perusasiat, kuten 
unen, ruoan ja liikunnan, mutta myös re-
hellisyyden omalle itselleen. 

- Ihmisellä, joka elää tasapainossa it-
sensä kanssa, ei ole suurta vaaraa bur-
noutille. Hän osaa panna rajat ja tietää, 
milloin on aika ladata akkuja. 

”
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Omien rajojen tunnistamiseksi Lep-
pänen suosittelee kirjoittamaan tunteita 
ja omaa oloa vihkoon. Näin oppii tiedos-
tamaan nopeammin, milloin akku alkaa 
piipittää ja tarvitaan pysähtymistä. 

Itsensä rakastaminen ei Leppäsen 
mielestä ole myöskään ristiriidassa raa-
matullisen itsensä kieltämisen periaat-
teen kanssa, päinvastoin.

- Vasta ihminen, joka on oppinut ra-
kastamaan itseään, voi oikealla tavalla 
kieltää itsensä ja antaa itsensä uhriksi, 
koska se on vapaaehtoinen valinta. Tämä 
ei ole enää sitä, että ”täytyy” tehdä jotain 
ollakseen hyvä kristitty tai tullakseen hy-
väksytyksi. Kun on oppinut rakastamaan 
itseään, voi valita uhrautumisen. Se ei 
synnytä katkeruutta tai uupumusta, kun 
tunnistaa rajansa ja pystyy sanomaan, 
milloin pitää levätä.

Kiire on usein harhaa
Itsestään huolehtiminen ja oma hyvin-
vointi auttavat myös hallitsemaan ajan-
käyttöä oikein.

- Aikaa tulee koko ajan lisää yhtä 
paljon kuin sitä menee. Kiire on uusi 
muoti-ilmiö, joka on harha, sillä ei 
meillä ole yhtään enempää tekemis-
tä kuin ennenkään. Kiire on sisäinen 
olotila, joka tulee siitä, että haalitaan 
hirveästi tekemistä. 

Leppänen tähdentää, ettei ongel-
mana yleensä ole työn määrä vaan 
tuntemus siitä, ettei mikään riitä 
ja aina pitäisi tehdä enemmän.

- Kannattaa pysähtyä kysy-
mään, mikä minua ajaa takaa, 
kun on aina kiire. Kiirettä ei 
aina itsekään huomaa. Joskus 
lähimmäisen sanat ”sinulla 
taitaa olla kova kiire” autta-

vat pysähtymään.
- Kaikki lähtee sisäisestä hyvinvoinnis-

ta. Ihminen on itse vastuussa tarpeiden-
sa hoitamisesta ja onnellisuudestaan. 
Siitä ei ole vastuussa joku muu. Tämän 
oivaltaminen auttaa pitämään huolta it-
sestään. Kun tarpeet on tyydytetty, prio-
riteetit menevät oikeaan järjestykseen: 
suhde Jumalaan, suhde omaan itseen ja 
suhde lähimmäiseen. Silloin myös työn 
tekeminen saa oikean tilan.

Aina on mahdollisuus nousta
Jos itsensä rakastaminen tuntuu 
mahdottomalta ajatukselta, Seija 
Leppänen kehottaa hakemaan roh-
keasti apua. Joskus riittää keskuste-
lu ystävän kanssa; syvään traumaan 
taas tarvitaan ammattiapua.

- Jokaisella on mahdollisuus ra-
kastaa itseään, ihan sama mitä elä-
mässä on tapahtunut. Joskus ihmi-

nen häpeää omaa olemustaan ja ajattelee, 
ettei hänestä ole mihinkään. Huonon 
itsetunnon taakse saatetaan myös paeta 
asioita, mutta sen pitäisi pysäyttää hake-
maan apua. 

Raamatusta Leppänen nostaa Pietarin 
esimerkiksi henkilöstä, joka koki pilan-
neensa kaiken. Kohdatessaan Jeesuksen 
katseen Pietari kuitenkin nöyrtyi paran-
nukseen, myönsi tekonsa ja 
otti vastaan anteeksi-



annon. Sitten Jumala antoi hänelle uuden 
tehtävän.

- Kaikille on olemassa armo ja mah-
dollisuus nousta. Pitää suostua myön-
tämään heikkoutensa, traumansa ja vir-
heensä. Tämä on usein vaikein kohta: 
jotkut jäävät siihen, että ”ei minusta ole” 
ja ”en minä täältä ikinä pääse”. Tällainen 
itsesääli on itse asiassa ylpeyttä. Nöyr-
tyvä ihminen luopuu siitä ja suostuu 
siihen, että ”ehkä minusta sittenkin on”, 
mutta se vaatii työtä. Lähde rohkeasti 
tielle, jossa sielun verhot voivat aueta ja 
totuus itsestä, elämästä ja ennen kaikkea 
Jumalasta voi kantaa rohkeaan rehelli-
syyteen!

 
Teksti Sari Nuutinen

”Elämän suurin haaste on huomata, mikä on tärkeää, ja 
jättää kaikki muu huomiotta.” (tuntematon)

”Älä huiputa itseäsi. Kiireesi johtuu siitä, että teet niin paljon 
C-luokan asioita, ei siitä, ettei sinulla olisi aikaa A-luokan 
asioille.” Alan Lakein

”Tyhjä lattiapinta tekee huoneen asuttavaksi ja joutoajat 
tekevät elämän siedettäväksi.” Lin Jutang

”Ihminen, joka on liian vanha oppimaan, on todennäköisesti 
aina ollut liian vanha oppimaan.” Minnie Haskins

”Viisas luo enemmän tilaisuuksia kuin löytää niitä.” Francis 
Bacon

”Et koskaan tule muuttamaan elämääsi, ellet muuta jotain 
mitä teet päivittäin.” Mike Murdock

”Tyytyväisyys on opittu tapa, hankittu taito. Se ei ilmaannu 
pudotessasi juuri oikeiden olosuhteiden keskelle.” Mary Hunt

”Aina silloin tällöin sinun kannattaa pitää tauko ja käydä 
tapaamassa itseäsi.” Audrey Giorgi

”Oikea aika rentoutumiseen on silloin, kun sinulla ei ole 
aikaa siihen.” Sidney J. Harris

”Hukkaan heitetyn ajan katuminen on lisää hukkaan heitet-
tyä aikaa.” Mason Cooley

”Mikään ei ole ajanhukkaa, kunhan hyödynnät kokemustasi 
viisaasti.” Auguste Rodin

”Ei työ meitä väsytä, vaan kaikki se, mikä on vielä tekemät-
tä.” Fredrik Wislöff

”Ihminen epäonnistuu vasta sitten, kun lakkaa yrittämästä.” 
Aristoteles Onassis

”Ihminen, joka ei tee virheitä, ei tavallisesti tee muutakaan.” 
William Magee

”Ellet tiedä mihin olet menossa, kaikki tiet vievät ’ei minne-
kään’”. Henry Kissinger

Lähde: Hyvejohtajuus.fi
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r akkaudessa on ennen kaikkea 
kyse suhteesta toiseen ihmiseen.  
Myös Jumalan rakkaus pohjau-

tuu tähän. Alun perin Jumala loi ihmisen 
suhteeseen itsensä kanssa. Myös Jumala 
ilmaistaan kolmiykseytenä, jossa Hänet 
määritellään suhteiden kautta. Jumala 
halusi korjata rikki menneen suhteen, 
ja siten Jumalan rakkaus pohjaa myös 
Jeesuksen ristinkuolemaan. ”Sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänel-
lä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh. 3:16). 
Katekismuksen mukaan tämä asettuu 
uskonelämässä toisen uskonkappaleen 
alueelle eli sovituksen ja lunastuksen 
piiriin. Jumala on rakastanut ensiksi. Me 
rakastamme, sillä hän on ensin rakasta-
nut meitä (1. Joh. 4:19).

Maailma on täynnä halpaa armoa ja 
rakkautta. Sellaista, joka ei maksa anta-
jalleen mitään. Se on vain puhetta ja sa-
nahelinää, joka pettää ihmisen. Kun tulee 
vaikeus tai koetus elämässä, sellainen 
rakkaus ei kestä. Sen sijaan Jeesuksen 
rakkauteen liittyy aina risti. Hän mak-
soi rakkaudestaan kovan hinnan, joten 
hänen sanoillaan on olemassa vakuudet. 
Monesti ihmiset haluavat rakastaa ja pu-
hua rakkaudesta ilman vakuuksia, ilman 

hintaa. On helppoa puhua rakkaudesta, 
jos se ei vaadi mitään.

Me tiedämme siirtyneemme kuolemas-
ta elämään, sillä me rakastamme veljiä. 
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.  (1. 
Joh. 3:14)

Jumalaa ei kukaan 
ole koskaan nähnyt. Jos 
me rakastamme toinen 
toistamme, niin Jumala 
pysyy meissä, ja hänen 
rakkautensa on tullut 
täydelliseksi meissä. (1. 
Joh. 4:12)

Näistä jakeista näkee, 
ettei varhaiskristillises-
sä kirkossa uskovien 
välinen rakkaus ollut vailla vakuuksia. 
Seurakuntaelämä asetti velvoitteen kil-
voitteluun. Nykypäivänä puhe siitä, että 
kristityn tulee kasvaa, tarkkailla omaa 
käytöstään ja pyrkiä elämään Jumalan 
tahdon mukaan, saatetaan tuomita la-
kihenkisyydeksi. ”Ei se ole Jumalan rak-
kautta, jos ihmiseltä vaaditaan jotain.” 
Tämä reaktio nousee tilanteessa, jossa 
Pyhän Hengen työ on jäänyt vieraaksi.

Pitääkö minun tehdä parannus?
Raamatussa Jumalan rakkauteen liittyy 

aina parannuksen tekeminen. Voidaan 
jopa kysyä, onko ihminen oivaltanut sitä 
oikein, mikäli se ei synnytä hänessä aja-
tusta siitä, että omaa käytöstä tulisi jo-
tenkin korjata.

Yhteisöllinen elämä ei ole kuitenkaan 
mahdollista, jos 
emme koskaan ryh-
dy viemään omia 
pahoja taipumuk-
siamme ja syntistä 
lihaa ristille jo tässä 
ajassa. Lähimmäi-
semme antavat pal-
jon anteeksi puut-
teitamme, mikäli 
yritämme ja pyrim-

me korjaamaan käytöstämme. Mutta jos 
heittäydymme siihen, että emme voi syn-
neille mitään, koska tässä ajassa kukaan 
ei tule synnittömäksi, tämä ennen pitkää 
nakertaa luottamuksen ja edellytykset 
rakkaudelle. Rakkaudellinen yhteisö an-
taa virheet anteeksi, ja sitä kautta syntyy 
rohkeus kasvuun ja oman itsensä totuu-
delliseen kohtaamiseen. 

Jeesuksen vertauksessa isäntä heittää 
palvelijan ulos pimeyteen kiristelemään 
hampaita, koska hän ei anna anteeksi lä-
himmäiselle, joka on hänelle velkaa, vaik-
ka on itse saanut anteeksi kymmenen tu-

MiTä rakkauS On? JOTTa vOiMMe OSOiTTaa rakkauTTa TOiSiLLe, Meidän On Tie-
deTTävä enSikSi iTSe, MiTä rakkauS On. uSeiMMiTen SiiTä kuuLee PuhuTTavan niin, 
eTTä rakaSTaMiSeSSa On kySe TunTeeSTa. Se On Tärkeä aSia, MuTTa TaSaPainOi-
Sen rakkauden On kuiTenkin POhJaTTava MyöS TekOihin. On POhdiTTava SiTä, 
MiSTä TunTeeT SynTyväT Ja MiTen niiTä vOidaan PiTää yLLä. 

Rakkaudellinen yhteisö 
antaa virheet anteeksi, 

ja sitä kautta syntyy 
rohkeus kasvuun ja 

oman itsensä totuudel-
liseen kohtaamiseen. 
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hannen talentin velan (Matt. 18:23-35). 
Tämä ankara vaatimus rakastamisesta 
voi kuulostaa lakihenkisiltä ja epälu-
terilaiselta meidän korviimme. Onko 
todella niin, että Jumala asettaa oman 
rakkautensa ehdoksi sen, että minä teen 
parannusta synneistäni? Jopa Isä meidän 
-rukouskin pitää sisällään tämän ajatuk-
sen, että Jumala antaa minulle syntejä 
anteeksi sen mukaan kuin minä voin an-
taa niitä muille.

Mikäli kristityille ei opeteta pyhi-
tyksestä muuta kuin että kaikki ovat 
Jeesuksessa pyhiä, he eivät pääse pois 
jännitteestä, joka nousee Raamatus-
ta esimerkiksi Isä meidän -rukouksen 
kohdalla.  Syntyy epätasapaino, koska ei 
ole mallia tai tietä, miten elää pyhitystä 
käytännössä todeksi. On ainoastaan teo-
loginen malli tai teoria, mutta sille ei ole 
sovelluskohdetta omassa elämässä.

Jumalan rakkaus ja anteeksianto kuu-
luvat toisen uskonkappaleen alueelle. 
Meidän muihin ihmisiin kohdistamam-
me rakkaus taas kuuluu kolmannen us-
konkappaleen eli pyhityksen alueelle. 
Se on vajavaista ja epätäydellistä. Sitä ei 
kuitenkaan voi käyttää tekosyynä sille, 
että olen vajavainen ja epätäydellinen. 
Minulle kuuluu täysi vastuu omista pa-
hoista teoistani, mutta ne eivät minua 

kadota. Sovitus ja lunastus ovat minun 
ulkopuolellani. En voi turmella Jumalan 
rakkautta ja pelastustekoja, vaikka itse 
käyttäisin niitä kelvottomasti. 

Pelastusta ei ole ilman tekoja
Eri uskonkappaleet ovat aina suhteessa 
toisiinsa, aivan kuten kolmiyhteisen Ju-
malan persoonat ovat suhteessa toisiin-
sa: Isä Jumala on, Poika syntyy ja Pyhä 
Henki lähtee. Tämä tarkoittaa, että Jee-
suksen sovitus- ja lunastustyöllä tulee 
olla sovellus luomiseen ja pyhitykseen, 
muuten se jää irralliseksi asiaksi yhtei-
sössä. 

Pyhitys on kasvua Kristuksessa, johon 
Jumalan rakkaus motivoi meitä kasva-
maan. Pyhän Hengen tehtävänä on kutsua 
esiin elämää, jonka Isä Jumala on luonut 
Poikansa kautta.  Hengellinen yhteisö ei 
voi kasvaa, mikäli sen yksilöt omaavat 
”hällä väliä” -asenteen pyhitykseen tai se 
on vain yksinkertaisesti laiminlyöty ope-
tuksessa. Jos uskovat eivät tiedä, että Py-
hän Hengen tehtävään kuuluu uskovien 
ohjaaminen kasvuun, yhteisön kasvu on 
hyvin hataralla pohjalla. Tämän taustalla 
voi olla käsitys, että Pyhän Hengen tehtä-
vään kuuluu vain Kristuksen kirkastami-
nen ja Jumalan sanan avaaminen.

Luomisen huomioiminen tarkoittaa 
sitä, että rakastavassa yhteisössä luo-
daan rakenteet ihmisten rakastamiselle 
ja palvelemiselle. Jeesus on lunastanut 
koko luomakunnan. Maan viljelyn ja 
varjelun tulee jatkua edelleen.  Muuten 
rakkaus ei tule konkreettiseksi. Emme 
voi vain kuunnella oikeata opetusta so-
vituksesta ja lunastuksesta. Se synnyttää 
elämää, mutta Pyhän Hengen esille kut-
suma elämä on kanavoitava; muuten se 
jää lähes merkityksettömäksi käytännön 
elämän kannalta. Tällöin kristityt tietä-
vät ja puhuvat, mutta eivät tee mitään. 

Lähimmäisen rakkaudessa teot ovat 
keskeisessä asemassa. Uskoon kieltei-
sesti suhtautuvia ei voi puhutella muu-
ten kuin aitojen tekojen kautta. Lähetys-
käskyä on vaikeata toteuttaa ilman niitä. 
Tähän uskon ja tekojen jännitteeseen 
kuuluu se, että ihmisen pelastuminen 
riippuu lopulta vain Kristuksen teoista. 
Hän tuli todella ihmiseksi ja kuoli syn-
tiemme puolesta. 

Teksti Pekka Ryhänen 
Kuopion ja Pieksämäen 

opiskelijatyöntekija
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Pääkirjoitus
Mission-Net-lähetyskonferenssi pide-
tään Saksan Offenburgissa 28.12.2013-
2.1.2014. Joka toinen vuosi järjestettävä 
Mission-Net on ainoa Euroopan laajuinen 
lähetyskonferenssi nuorille (16-30 v.). 
Mukana on Euroopan suurimpia lähetys-
järjestöjä ja kristillisiä verkostoja.

Mission-Netin tunnuslause on: Muut-
tamassa maailmaamme!

Kristittyinä haluamme tuoda esille 
Jumalan muuttavaa voimaa yhteiskun-
nassa olemalla uskottava todistus sekä 
julkisessa että yksityisessä elämässämme. 
Maailmamme on yhteinen, joten pointti 
on tehdä tämä yhdessä. Kun toimimme 
yhdessä, näytämme maailmalle esimerkin 

Kristuksen ruumiin ykseydestä. Kaikki 
alkaa siellä, missä asumme, mutta lähe-
tyskeskeinen elämäntapa jatkuu omaa 
asuinaluettamme, maatamme ja maan-
osaamme pidemmälle aina maailman 
ääriin asti.

Hinta: konferenssimaksu 199 € + 
matkakustannukset. 

Järjestämme Suomesta retken konfe-
renssiin. Ilmoittaudu 10.10. mennessä 
Topi Viitasalolle, 044 776 0008, topi.
viitasalo@opko.fi. Paikkoja voi kysellä 
myöhemminkin, mutta konferenssimaksu 
nousee 250 euroon.
Lue lisää: www.mission-net.org

Pohjoismainen NOSA-opiske-
lijakonferenssi pidetään tänä 
vuonna Kööpenhaminassa 
17.-20.10.2013. Konferenssin 
teemana on ”Living Bible” 
(Elävä Raamattu). Aiheina ovat 
mm. Raamatun kääntäminen, 

Vanhan Testamentin luotettavuus ja erikoisuutena 
Markus-draama, 
jossa esitetään koko Markuksen evankeliumi 
näytelmänä. 

Puhujina ovat mm. Andrew Page, Bodil 
Skjøtt, Jens Bruun Kofoed ja Iver Larsen.

Konferenssiin odotetaan osallistujia aina-

kin Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista, 
Färsaarilta, Tanskasta ja Latviasta. Tule mukaan 
värikkääseen joukkoon! 

Hinta on 450 DKK (n. 60 euroa) + matkat. 
Ilmoittaudu viimeistään 15.9. Linus Stråhlma-
nille: linus.strahlman@studentmissionen.fi
Lue lisää: www.kfs.dk/NOSA2013

Pohjoismainen nosa-konferenssi  Tanskassa

Andrew Page
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Viimeistä kertaa naimisissa: OPKO järjesti heinäkuun alussa yhdessä Kansan-
lähetyksen kanssa avioliittoleirin Karkun evankelisella opistolla. Onnistuneelle 
leirille suunnitellaan jatkoa ensi kesäksi. Kuvassa leirin ryhmyrit.

OPKOn legendaarinen kesäleiri Valkealan opistolla oli jälleen 
loppuunmyyty. 

Leirille osallistui päälle 150 henkilöä. Suosion ainekset 
koostuvat sukupolvien kohtaamisesta, kiinnostavista semi-
naareista, yhteisestä uskosta ja hauskanpidosta. 

oPkon kesÄLeiri Taas 
LoPPuunmyyTy
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13.-15.9.      Ruttureppu-leiri, Enä-Seppä, Vihti 
14.9.      Ora & Labora, Enä-Seppä 
21.9.      Re-Start-festari, Kuopio 
27.-29.9.      Nuorten leiri, Mikkeli 
5.10.      OPKOn ystäväseurat, Pori 
17.-20.10.      NOSA-konferenssi, Tanska 
30.10.-3.11.   OPKOn opiskelijakonffa, Enä-Seppä 
6.-8.12.      Ruttureppu-leiri, Perheniemi, Iitti 
28.12.-1.1.     Mission-Net-lähetyskonferenssi, Saksa 
 
Lisätiedot www.opko.fi

Syyskuussa Perheniemen opistolla alkavan 
Missionaalisen koululaistiimilinjan koordinaat-
torina on aloittanut Sari Nuutinen. Hän jatkaa 
myös osa-aikaisesti  viestintätehtävissä tiedo-
tussihteerinä oltuaan vuoden opintovapaalla 
tiedottajan tehtävästä. Tiedottajana jatkaa Ilkka 
Kontturi, joka toimii samaan aikaan OPKOn 
50-vuotisjuhlavuoden koordinaattorina.

Ruotsinkielisen työn johtaja Lilian Lindén 
palasi puolen vuoden opintovapaaltaan elo-
kuun alussa ja jatkaa osa-aikaisesti valtakun-
nallisen työn johdossa. Helsingin ruotsinkielisen 
opiskelijatyössä aloitti osa-aikaisena työntekijä-
nä Benjamin Sandell. Palvelukeskuksen siivoo-
jana aloitti teologian opiskelija Aino Laine. 

Helsingin ruotsinkielisen paikallisyhdis-
tyksen HSSM:n työntekijänä on aloitta-

nut teologian opiskelija Benjamin Sandell, 
27. Hän on aiemmin työskennellyt nuoriso-
työntekijänä ruotsinkielisissä Markuksen 
ja Petruksen seurakunnissa Helsingissä.

HSSM:n toiminnassa Benjamin on ol-
lut mukana mm. Alfa-kurssilla ja puhuja-
na illoissa. Hänen vaimonsa Eva-Lina oli 
HSSM:n hallituksessa 2010-2012. Viime 
lukuvuoden Sandellit viettivät Sheffieldissä 
opetuslapseuskoulussa ja tekivät harjoit-
telua St. Thomas -seurakunnan opiskelija-
työssä.

– Meillä on näky elää missionaalisesti 
Helsingin opiskelijoiden keskuudessa. Ha-
luan auttaa työssäni nuoria opiskelijoita 
ymmärtämään, mikä on heidän uusi identi-
teettinsä Kristuksessa, mitä tarkoittaa olla 

maailman valo ja kuinka hienoa on olla mu-
kana edistämässä hänen valtakuntaansa.

Vaikka nykypäivän opiskelijakulttuuria 
usein pidetään haastavana evankeliumille, 
Benjamin näkee siinä myös mahdollisuuksia.

– Työtä helpottaa se, että aikamme kulttuu-
rissa painotetaan aitoutta ja yhteisöllisyyttä 
ja kaivataan merkityksellistä elämää. Maallis-
tuminen alkaa olla sillä tasolla, että ihmisillä 
ei ole juurikaan tietoa Jeesuksesta, joten Hä-
net voidaan esitellä ennemmin tuoreena per-
soonana kuin uskonnollisena hahmona.

Harrastuksikseen Benjamin listaa ranta-
lentopallon ja urheilun yleensäkin, lukemi-
sen sekä tietokoneet ja muut tekniset laitteet. 
Suosikkikohtinaan Raamatusta hän mainit-
see mm. Ps. 23:1 ”Herra on minun paimene-
ni, ei minulta mitään puutu” sekä rakkauden 
kaksoiskäskyn.

TyönTekijÄmuuToksia syksyn aLkaessa

vahvisTusTa heLsingin sTudenmissionen -Tiimiin

RuttisAction-päiväläisiä elokuussa Helsingissä.

TuLevia TaPahTumia

Sari Ilkka Lilian Benjamin

OPKOn työ on suurelta osin vapaaehtoisen tuen varassa. Sinulla on mahdollisuus 
tulla tukemaan työtämme liittymällä haluamasi työalan kannatusrinkiin. Lisätiedot 
tukemista varten löydät sivulta 19.
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Teologinen linja 2013–2014
Tule opiskelemaan Raama�uopistolle teologiaa. Saat vahvan teologisen 
sivistyksen ja hengelliseen työhön tarvi�avia valmiuksia –  ja toki myös  
innostavan opiskeluympäristön hyvässä seurassa. Mahdollisuus perusopin-
tojen ja kieliopintojen suori�amiseen avoimen yliopiston opintoina. Kolme 
tapaa opiskella: kansanopisto-, monimuoto- tai verkko-opinnot. Vastaava 
ope�aja Veli-Ma�i Kujala. HAE NYT!
www.sro.fi/teologinenlinja
Suomen Raama�uopisto, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen,  
p. 09 5123 910, info@sro.fi, www.sro.fi

OPKO on julkaisemassa suomeksi uut-
ta Uncover-raamattupiirimateriaalia, jossa 
tarkastellaan Jeesuksen elämää Luukkaan 
evankeliumin kautta. Materiaali sisältää kuusi 
Raamatun kertomuksiin perustuvaa sessiota, 
jotka haastavat etsijää ottamaan itse selvää, 
kuka Jeesus oli ja on. Materiaali sopii erityisesti 
aloituspaketiksi tavoittaville raamattupiireille, 
esimerkiksi ilosanomapiirille. 

Alkuperäisen Uncover-materiaalin on 
kirjoittanut evankelista ja kouluttaja Becky 
Pippert, joka on vieraillut Suomessakin OPKOn 
järjestämissä tapahtumissa. 

Materiaali on käytössä mm. Englannin ja 
Norjan sisarjärjestöissämme. Suomessa sitä 
testattiin kesällä Helsingin OPKOn kesäraamik-
sessa.

veriTas forum  
-Työn kuuLumisiauncover – LöydÄ iTse!

Joulukuun alussa pidetään Helsingin yliopistossa 
Veritas Forum -tilaisuus aiheella ”Uskonto luonnon-
ilmiönä”.  Forumissa pohditaan biologista ja psyko-
logista uskonnontutkimusta, niiden rajoja, mahdolli-
suuksia ja uskonnollista relevanssia. Keskustelemassa 
on mm. teologian tohtori Aku Visala, joka toimii 
tutkijana Notre Damen ja Helsingin yliopistoissa. 

Keväällä 2014 järjestetään valtakunnallinen 
maailmankatsomuskampanja useiden kirkkokun-
tien ja järjestöjen yhteistyönä. Kampanjaan liittyen 
järjestämme useamman paikkakunnan kattavan 
Veritas Forum -kiertueen. Kampanjan tarkoitukse-
na on herättää laaja-alaisesti ihmisiä pohtimaan 
omaa maailmankatsomustaan ja tarjota kristinuskoa 
järkevänä vaihtoehtona. Yhtenä työkaluna julkaistaan 
korkeatasoinen lehti, jossa on artikkeleita kristityiltä 
tutkijoilta.

Ruotsinkielisiä Forumeja pidetään ainakin Turus-
sa syksyllä ja keväällä.

Tapahtumista tulee myöhemmin lisätietoa:  
www.opko.fi ja www.veritasforum.fi 

Veritas Forumit ovat yliopistotapahtumia, • 
joissa keskustellaan elämän tärkeistä kysy-
myksistä. Mukana on kristittyjä ja ei-kristittyjä 
aihealueen asiantuntijoita.
Veritas Forumien tarkoituksena on haastaa • 
opiskelijoita punnitsemaan maailmankat-
somustaan ja ottamaan vakavasti kristillisen 
maailmankuvan, joka on Forumeissa edus-
tettuna yhtenä näkökulmana ja laajemmin 
esillä jatkotilaisuuksissa.
Veritas Forum Finland on verkosto, joka • 

järjestää näitä tapahtumia 
Suomessa. OPKO on ollut tuo-
massa työmuotoa Suomeen ja 

koordinoi Veritas-työtä.

Veritas Forumien 
lyhyt oppimäärä

Tule mukaan rukoilemaan Veritas Forum -työn 
puolesta ja tukemaan sitä OPKOn kautta! 
Lahjoitustilimme on FI26 8318 6710 0053 04 
ja VF:n viitenumero 2095.

Veritas Forum koordi-
naattori Markus Korri 
on OPKOn työntekijä.
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Tarjoamme eri alojen ammattilaisille haasteita lähetystyön ja kehitys-
yhteistyön tehtävissä sekä Aasiassa että itäisessä Afrikassa.  
Haemme jatkuvasti ammatti-ihmisiä muun muassa neljässä maassa 
toteutettaviin kehitysyhteistyöhankkeisiimme. 
Kylväjän kutsumuksena on mennä sinne, missä on vähän 

tai ei lainkaan kristittyjä tai kirkkoja. Teemme työtä kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen 
perustalta. 
Kylväjä kouluttaa ulkomaiseen työhön lähetettävät työntekijät lähetyskurssilla. Seuraava lähetys-
kurssi pidetään tammi-kesäkuussa 2014 Kauniaisissa. Lisää tietoa Kylväjän työtehtävistä saa Kyl-
väjän kotisivulta. Tarkempaa tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja mahdollisista työtehtävistä: 
hallintosihteeri leena.luhtala@kylvaja.�, puh. (09) 2532 5432 ja koulutuspäällikkö pentti.marttila@
kylvaja.�, puh. 045 6350 934.

Do something meaningful with your professional skills

Untitled-1   1 25.3.2013   17:07:24

OPKOn Missionaalinen Koululaistiimilinja näki päivänvalon syyskuun alussa 
Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä. 

Linjalla aloitti 7 opiskelijaa, jotka syventyvät lukuvuoden aikana Raamattuun, 
rukoukseen, evankeliointiin, lähetykseen ja ihmisen hyvinvointiin. Päätavoitteena 
on kasvaa Jeesuksen opetuslapsena sekä löytää ja laittaa käyttöön omia lahjojaan. 

Opiskelun ohella linjalaiset saavat kokemusta kristillisestä koululaistyöstä mm. 
leirien, kouluvierailujen ja nuorteniltojen merkeissä. Tiimi toteuttaa myös aktioita 
kotimaassa ja ulkomailla. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Perheniemen evankelisen opiston kanssa.

Koululaistiimilinja ”kaupunkikierroksella” Kausalan kirjaston 
edessä, mukana myös koululaistyöntekijät Mervi ja Olli.

missionaaLinen kouLuLaisTiimiLinja aLkoi

oPko TÄyTTÄÄ 50 vuoTTa!
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Vuonna 1964 perustettiin Ylioppilaslähetys, josta 
tuli myöhemmin Opiskelija- ja Koululaislähetys. 

Vuosi 2014 on siis OPKOn historian kannalta merkit-
tävä vuosi, jolloin järjestömme saavuttaa kunnioitet-
tavan 50 vuoden iän. 
Juhlavuoden valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. 

Seuraavat päivämäärät voit jo merkitä kalenteriisi:
Ma 6.1. Juhlavuoden avaus                                                                        • 
Espoonlahden kirkossa
La 5.4. Pääjuhla Astoria-salissa,                                                 • 
Annankatu 6, Helsinki
Su 6.4. Juhlajumalanpalvus,                           • 
Vanha Kirkko, Helsinki

Pääkaupunkiseudun juhlien lisäksi luvassa on pai-
kallisjuhlia, juhlavuoden leiri, vanhojen työntekijöi-
den tapaamisia ja muuta mielenkiintoista. Jos olet 
ollut OPKOn toiminnassa mukana ja haluaisit olla 
suunnittelemassa  juhlallisuuksia omalle paikkakun-
nallesi, ota yhteyttä OPKOn palvelukeskukseen, 
p. (09) 612 9940.



Pääkirjoitus

Monelle tulee uskovasta ihmisestä
ensimmäisenä mieleen luopumi-

nen. Luopuminen kaikesta kivasta ja 
nautittavasta. Uskova on heidän mielis-
sään ihminen, joka vapaaehtoisesti suos-
tuu kitumaan askeesissaan kieltäytyen 
maailman 

tarjoamasta hyvästä. Jeesuksen seuraa-
jat ovat kuin kiehuvia patoja, jotka ovat 
valmiita räjähtämään heti, kun joku vä-
hänkään pääsisi raottamaan raskaan op-
pivyyhdin painamaa kantta.

Mutta me emme ole jatkuvassa räjäh-
dysvaarassa emmekä edes kiehumispis-
teessä. Seurakunnat eivät ole pullollaan 
itseään tukahduttavia lain orjia. Jeesus 
nautiskeli itsekin, hän piti hyvästä ruo-
asta, viinistä ja nautti ystäviensä seu-
rasta. Itse asiassa Jeesus käski meitä 
rakastamaan itseämme, hän jopa 

määritti sen tärkeimmäksi käskyk-
si: Rakasta lähimmäistäsi niin 

kuin itseäsi. Vaikka käsky 
äkkiseltään kuulostaa-

kin vain kehotukselta 
rakastaa muita, se 

sisältää oletuksen 
siitä, että ensin 
rakastamme itse-
ämme.

Itsensä rakas-
tamiseen sisäl-
tyy oikeuksia ja 

velvollisuuk-

sia. Itseään rakastava ihminen tiedostaa 
oman arvonsa ja osaa soveltaa tietoa 
myös käytäntöön. Hän tietää, että hänel-
lä on oikeus välillä lohkaista aikaa täysin 
itselleen ja nauttia Jumalan luomasta 
maailmasta ilman huonoa omaatuntoa. 
Itse kulutan ison osan vapaa-ajastani 
järvellä uistinta vetäen miettimättä sitä, 
olenko oman laatuaikani erikseen an-
sainnut. Minulla on siihen ihmisenä oi-
keus.

Toisaalta, vaikka meillä onkin mahdolli-
suus ammentaa maailman maljasta niin 
suurella kauhalla kuin haluamme, jossain 
tulee raja vastaan. Itsensä rakastaminen 
ja itsestään huolehtiminen onkin toisaal-
ta oikeutta nauttia elämästä ja toisaalta 
velvollisuutta asettaa nautiskelullekin 
rajansa. Minunkin täytyy välillä kiskoa 
kalaveneeni trailerille, eikä Jeesuskaan 
istunut notkuvissa pitopöydissä päivästä 
toiseen viiniä siemaillen. Kohtuus kaikes-
sa, kuuluu kristitynkin normeihin.

Jeesus antoi meille myös toisen käskyn. 
Hän kehotti meitä rakastamaan toisiam-
me, niin kuin hän on rakastanut meitä 
(Joh. 15). Rakkaudensiirtoketju on siis 
kolmen kauppaa, jossa rakkaus ei voi 
hypätä yhdenkään portaan yli. Emme 
voi rakastaa Jumalaa rakastamatta ensin 
toisiamme, emmekä voi rakastaa muita 
rakastamatta ensin itseämme.

Jeesus käski meitä rakastamaan itseämme, 
hän jopa määritti sen tärkeimmäksi käskyksi: 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
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Pääkirjoitus

i nnokas porukka meitä OPKOlaisia 
(Essi, Siiri, Cecilia, Susanna, Mim-
ma, Anna, Kimmo ja matkanjohtaja-

na Topi) suuntasi kesäkuun alussa mat-
kaan kohti Jordaniaa, tarkoituksenamme 
osallistua paikallisen, IFESin alaisuudes-
sa toimivan opiskelijajärjestön evankeli-
oivalle opiskelijaleirille Gileadin vuoris-
tossa. 

Paikallinen opiskelijajärjestö oli kutsu-
nut leirille opiskelijoita eri yliopistoista 
ympäri maata. Näitä avoimesti evankeli-
oivia leirejä järjestetään useampia joka 
kesä, ja yhdelle leirille ottaa osaa noin 
150, pääosin kristitystä perhetaustas-
ta tulevaa opiskelijaa. Vaikuttavaa täs-
sä työmuodossa on se, että jopa puolet 
leirille tulijoista eivät vielä ole tehneet 
henkilökohtaista uskonratkaisua, mutta 
he tulevat leirille avoimella mielellä ystä-
viensä kutsumana kuulemaan lisää Jee-
suksesta. Opiskelijatyö todella tavoittaa.

Näiden viiden leiripäivän aikana tutus-
tuimme paikallisiin opiskelijoihin ja hei-
dän elämäänsä. Majoituimme teltoissa ja 
söimme paljon litteitä leipiä, jogurttia ja 
hummusta. Nuo päivät avasivat jännittä-

vän näköalan uuteen kulttuuriin ja saim-
me samalla eri tilanteissa jakaa omasta 
elämästämme ja uskostamme muille. 
Kuulimme jälkeenpäin, että pelkästään 
jo meidän länsimaisten uskovien läsnä-
olo leirillä oli merkityksellistä monille 
paikallisille. 

Leiripäiviin liittyi paljon ylistystä ja 
rukousta. Hyvin mieleenpainuvia hetkiä 
leirillä olivat ylistyshetket auringon-
laskun aikaan, jolloin kokoonnuimme 
yhteen ja saimme katsella ilta-auringon 
laskua Jerusalemin vuorenrinteiden 
taakse. Ylistyksen ilo tarttui, vaikka kieli 
oli vieras. 

Meille suomalaisille riitti ihmettele-
mistä myös Raamatun maisemissa. Kä-
velyretkellä Gileadin vuoristossa koim-
me erämaan kuumuuden ja paahteen, 
vaikka keskipäivän aurinko olikin jo 
ehtinyt taittua terävimmästä kulmas-
taan. Tämän tomun ja paahteen keskellä 
Jeesus vietti 40 päivää paastoten ennen 
julkisen toimintansa alkua! Tienvarsilla 
kasvoi piikikkäitä kasveja, joiden pitkät 
piikit tekivät kipeää jo pelkästä hipaisus-
ta. Mietimme siinä kävellessämme, mi-

ten tuskallinen olikaan se kruunu, joka 
Jeesukselle orjantappuroista sidottiin. 

Saimme leirin jälkeen tutustua pai-
kallisen evankelisen kirkon toimintaan 
pääkaupungissa Ammanissa.  Meillä oli 
myös ilo tutustua moniin Raamatullisiin 
nähtävyyksiin Jordanialaisen opiskeli-
jajärjestön pääsihteerin Hussamin ja 
muiden paikallisten ystävien johdolla. 
Saimme kokea suurta vieraanvaraisuut-
ta ja ystävyyttä, tunne Jumalan perheyh-
teydestä oli voimakkaasti läsnä.

Opiskelijatyö Jordaniassa on ilon aihe. 
Työkenttä on kuitenkin haasteellinen, 
sillä avoin evankeliointi on sallittua vain 
kristitystä taustasta tulevien opiskelijoi-
den parissa. Heistä moni on kuitenkin 
löytänyt elävän uskon Jeesukseen juuri 
tuon sitkeän työn takia. Muslimitaustas-
ta kääntyminen kristinuskoon on jopa 
hengenvaarallista, mutta siitä huolimat-
ta muslimeja tavoitetaan. Mieleenpainu-
vaa oli tavata pitkälle edennyt koraani-
oppilas, joka oli äskettäin tullut uskoon. 
Hänen kasvoissaan loisti valo. Meillä on 
väkevä ilosanoma! 

Teksti Anna Finskas

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

COLOMBIA 

SLOVAKIA
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k esän Ruttureppu-leirillä ruttis-
perheemme kasvoi kokonaisuu-
dessaan yli 90 perheenjäseneen. 

Vaikka taisimme ylittää leirikeskuksen 
kapasiteetin joiltakin osin, leiri onnis-
tui kokonaisuudessaan erinomaisesti. 
Ensikertalaisiakin oli jälleen mukana 
useampia. Aloitimme leirin Isän kaipa-
uksesta ja tuhlaajapoikakertomuksesta 
ja jatkoimme Paavalin elämään sekä sii-
hen, miten Jumala toimi Paavalin kautta. 

Pohdimme myös Jeesuksen kuninkuutta 
ja sitä, miten Hän hallitsi ja miten Hän 
halusi meidän hallitsevan: ei herroina 
vaan palvelijoina.

Leiri huipentui leiriseikkailuun, joka 
toteutettiin tällä kertaa roolipelinä, 
Jeesus-larppina, (LARP = Live Action 
Role Play), jossa elettiin Jeesuksen ajan 
tapahtumia Enä-Sepässä. Roolipeli toi 
konkreettiseksi Jeesuksen ajan elämää 

ja maailmaa sekä sitä, mitä tarkoitti, että 
Jeesus oli tavallinen ja rajallinen ihminen 
samaan aikaan kun Hän oli Jumalan Poi-
ka. 

Yksi larpin aikana käydyistä keskus-
teluista valotti hienolla tavalla juuri tätä 
Jeesuksen inhimillistä puolta:

- Missä Jeesus on?
- Se on tuolla kiskajonossa!

Olli Lehmonen

r uttureppu-leirillä oli J-larppi, 
jossa jokaiselle leiriläiselle jaet-
tiin rooli Jeesuksen aikaisesta 

maailmasta. 
Mukana olivat mm. roomalaiset so-

tilaat, opetuslapset, Jeesus (Jussi) ja 
fariseuksia. Mukana oli myös hurja roo-
malaisten sadanpäämies, Maximus Nös-
söys, ja urhea kymmenenpäämies, Luci-
us. Roomalaiset sotilaat kulkivat ympäri 
leirikeskusta Jeesuksen perässä ja myös 

Maximus Nössöys tuli uskoon. 
Fariseukset haastoivat Jeesusta koko 

ajan ja etsivät laista ja profeetoista kei-
noja ajaa Jeesus ansaan. Opetuslapset 
kulkivat Jeesuksen perässä, paransivat 
sairaita ja herättivät kuolleita Jeesuksen 
kanssa. Lasaruskin oli kuin uusi mies. 

Jeesus-Jussilla oli aina vastaus farise-
usten haasteisiin. Käsityöläiset tekivät 
leirialueesta larpin mukaisen, pystyttivät 
tienviittoja ja tekivät rahoja, joita tarvit-

jeesus-LarPPi

tiin mm. verojen maksuun. Fariseukset 
raahasivat myös Jeesuksen eteen aviori-
koksen tehneen naisen, mutta Jeesus ei 
suostunut kivittämään häntä. Ruokailun 
koittaessa Jeesus teki ihmeen, ja kaikki 
saivat pizzaa. Larpin jälkeen oli aikaa ve-
sisodalle ja muulle mukavalle.

Kirjoittaneet: Minna, 14, ja Elisa, 14

Hurja sadanpäällikkö Maximus Nössöys. Valkeaksi kalkitut lainopettajat. Roomalaiset ja Jeesuksen roolissa ollut Jussi.
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Näkymä Asconan satamasta Lago 
maggiatoren järvelle, joka sijaitsee 
lähellä Casa Moscian kurssikeskusta. 
Keskuksen omistaa OPKOn sveitsiläi-
nen sisarjärjestö.
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Elokuun toiminallinen raamattupäivä RuttisAction kokosi Palvelukeskukselle Helsinkiin 
lähes 30 ruttislaista. Teemana oli rukous, josta opetti koululaistyöntekijä Olli Lehmonen. 

T änä kesänä OPKO järjesti jo toista 
kertaa Alppiriparin yhdessä Kan-
sanlähetyksen kanssa. Matkaan 

lähti 27 leiriläistä sekä isosia ja vetäjiä. 
OPKOn puolelta mukaan lähti työnteki-
jänä Topi Viitasalo. Ripari järjestettiin 
Casa Moscian kurssikeskuksessa Etelä-
Sveitsissä. Tässä leiriläisen kuvaus lei-
ristä:

”Olin alppiriparilla ja sieltä jäi todella 
mukava mieli. Maisemat olivat kauniita 
ja porukka todella mahtavaa. Tämä oli 
varmasti paras kesälomamuisto ikinä, on 
vaikea valita vain yhtä tai kahta parasta 
muistoa koko riparista. Mutta erityisesti 
mieleen jäi yhdessä leikkiminen ja koppi-
pallon pelaaminen. Jumala siunasi koko 
matkaa; vaikka osa oli sairaana, mitään 

aikuisuuTTa kohTi aLPPiriPariLLa

isoa haaveria ei tapahtunut. Oli mukavaa, 
kun sai viikon olla parhaiden ihmisten 
kanssa kauniissa maisemissa Jumalan 
kanssa. Ripari oli minulle askel kohti ai-
kuisuutta.”

Mirjami Akkanen



Pääkirjoitus

Kuka olet?
Olen Marjatta Löyttyniemi, 71-vuotias 
tamperelainen. Työni olen tehnyt kiel-
tenopettajana. 

Kerro ajastasi OPKOssa
Lapsena kävin pitkään pyhäkoulussa, yli 
10-vuotiaaksi ja lukiolaisena olin inno-
kas seurakuntanuori. Lähdin opiskele-
maan kieliä ensin Jyväskylään ja sitten 
Helsinkiin ja niihin aikoihin vieraannuin 
hengellisistä asioista. 

Kerran seisoin yliopiston ilmoitus-
taulun edessä Helsingissä 1960-luvun 
puolivälissä katselemassa tenttituloksia 
ym. Silloin huomasin pienen pahvikote-
lon, joka oli kiinnitetty ilmoitustauluun. 
Sisällä oli kutsulappuja vastaperustetun 
Ylioppilaslähetyksen (nykyisin OPKO) 
kokouksiin. Eräänä iltana päätin mennä 
mukaan. Alun vierauden jälkeen tapah-
tui jotain ihmeellistä. 

Puheiden aikana sil-
mieni eteen piirtyi risti ja 
tajusin yht’äkkiä, että Jee-
sus tuli maailmaan minun 
takiani, ei vain yleensä 
ihmiskunnan vaan juuri 
minun takiani.  

Jäin rukoilemaan toisen pääpuhu-
jan Kalevi Lehtisen kanssa ja vastasin 
myöntävästi hänen kysymykseensä: 
”Oletko sinä nyt Jumalan lapsi?” Näin 
minä tulin uskoon ja mukaan Ylioppi-
laslähetykseen. Parin päivän päästä sain 
kokea sisäisen varmistuksen uskoon tu-
lostani seuraavan Raamatun jakeen mu-
kaan: ”Henki itse todistaa meidän hen-
kemme kanssa, että me olemme Jumalan 
lapsia.” (Room. 8:16)

Millaista aikaa OPKO sinulle oli? 
Kävin usein kokouksissa ja sain kuun-
nella hyviä, rakentavia puheita mm. Yli-
oppilaslähetyksen pääsihteerin Juhani 
Lindgrenin pitämänä. Toisten uskovien 
nuorten seura oli myös tärkeää. Boksi-
lähetyksessäkin olin mukana ja pidin 
antoisana, kun sain viedä evankeliumin 
sanomaa opiskelijatovereiden koteihin. 

Kesällä 1966 Suomesta lähti ensim-
mäistä kertaa 50-60 nuorta OM:n (Ope-
raatio Mobilisaatio) kesäaktioon Bel-
giaan ja sieltä eri maihin Eurooppaan. 
Olin mukana tuossa ryhmässä. Minä ja 
muutamat muut jatkoimme kuukaudek-
si Itävaltaan ja siellä varattomista olois-
ta tulleiden lasten kesäkotiin. Kävimme 
myös paikallisten asukkaiden luona, kes-
kustelimme heidän kanssaan ja jaoimme 
kirjallisuutta. OM:n toiminta virisi Yliop-
pilaslähetyksen puitteissa. 

Oli tärkeää saada juurtua uskoon hy-
vää opetusta kuunnellen 
toisten nuorten seurassa. 
Aika OPKOssa jäi koh-
dallani valittettavas-
ti lyhyeksi, koska 
vuonna 1968 
sain ensim-

mäisen työpaikkani Kello-
kosken yhteiskoulusta ja 
muutimme koko perhe 
Järvenpäähän sen ta-
kia. Samana vuonna 
tulin myös äidiksi, 
joten en voinut enää 
olla aktiivisesti mu-
kana. Tampereella 
olemme asuneet 
vuodesta 1971 
eteenpäin.

Millä tavoin olet nykyisin mukana 
OPKOn toiminnassa? 
Rukoilen jatkuvasti OPKOn puolesta ja 
seuraan Arkki-lehdestä, kirjeistä ja ne-
tistä OPKOn kuulumisia. Poikani oli vii-
me talvikauden mukana Tampereen OP-
KOn toiminnassa. 

Kaikki OPKOn tekemä työ on täysin 
korvaamatonta. Se, joka kuulee evanke-
liumin jo lapsena tai nuorena, saa elä-
mälleen turvallisen pohjan eikä hän ole 
niin helposti kaikkien opin tuulien vietä-
vissä.  

Puheiden aikana 
silmieni eteen 

piirtyi risti
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Kuva: Sxc / Robert Proksa

Viereisessä kuvassa näkyvä alku-
vuoden 2013 lahjoituskehitys on 
ollut vakaa, mutta vajaa suhteessa 

siihen, mitä haluaisimme opiskelijoiden 
ja koululaisten hyväksi tehdä. Auringon-
paistetta on suonut mm. lahja.opko.fi-
sivuston käyttöönotto ja tuotot. 

Sivuston kehittäminen mm. tarkem-
min kohdistettaviin lahjoituksiin on 
kuitenkin odottamassa rahatilanteen 
helpottamista. Samoin on meillä vali-
tettavasti nyt monessa tekniikkaan ja 
internetiin liittyvässä asiassa. Verkko-on-
gelmat haittaavat näinä päivinä yllättä-
vän paljon meitä ihmisten kalastajia, eikä 
notkeampaan ole investointivaraa. Mi-
käli jokin erityinen kohde on sydämelläsi 
tai voisit osallistua kehitystyöhön, yllä-
pitoon tai hankintoihin, otamme kaiken 
mielellämme vastaan.

Haastavaa vuotta on keventänyt se, 
että resurssisyistä aiempaa myöhemmin 
valmistunut tilinpäätös 2012 oli hieman 
ylijäämäinen. Tuloksen toivat vaikeassa 
kansallisessa taloustilanteessa kohtuulli-
sesti kehittyneet lahjoitustulot ja kuluku-
ri. Erityisen iloinen osa tulosta oli se, että 
lahjoitukset ja avustukset huomioiden 
ensimmäistä kertaa sitten juhlavuoden 
Enä-Sepän tulos oli myös ylijäämäinen, 
ja liiketoiminta on tänä vuonna kehit-
tynyt hyvin. Rahoitusta onkin tarvittu 
remonttien keskellä. Remonttikulut kir-
jataan poistoina tulokseen vuosien ku-
luessa, mutta rahat laskuihin tarvitaan 
heti.

OPKOn toiminta on ollut vuosien saa-

Varhaisnuorisotyö 2053 
Nuoriso- ja kouluvierailutyö 2066 
Yleinen kannatus koululaistyölle 2082 
Helsingin seudun opiskelijatyö 2118 
Joensuun opiskelijatyö 2257 
Jyväskylän opiskelijatyö 2121 
Kainuun 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 2011 
Svenska verksamheten 9108 
Leiritoiminta Enä-Sepässä 3269 
Kansainväliset tapahtumat 5432

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tukiyhteystiedot

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 
2020/2012/4178 ajalle 1.2.2013-31.12.2014. Luvan-
varainen varainhankinta voidaan toteuttaa Suomessa 
pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
välittömästi kaikille avoimien opiskelija- ja nuortenil-
tojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien 
järjestämiseen sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen 
varainhankinnan tili on FI26 8318 6710 0053 04.

oPkon TaLousTiLanne kuin syyssÄÄ  
- kaunisTa auringonPaisTeTTa ja Tummia PiLviÄ

tossa usein alijäämäistä, eikä puskureita 
tai rahastoja ole päässyt kertymään. 
Pankkilainoja on OPKOlla tällä hetkellä 
noin 137 000 €. Niitä lyhennetään vuo-
dessa nyt alhaisten korkojen ja kireiden 
lainahanojen aikana rutkasti, 60 000 € 
vuodessa. Tämä on kiristämässä rahoi-
tustilannetta edelleen. Lisäksi olemme 
saaneet työn ystäviltä korottomia ystä-
välainoja, joita on tällä hetkellä yhteen-
sä noin 94 000 €. Ystävälainasopimuksia 
teemme myös edelleen erittäin mielel-
lään.

Pahoittelen syvästi edelleen jatkuvasta 
Palvelukeskuksen henkilöstöresurssiva-
jeesta johtuvia viiveitä yhteydenotoissa 
ja vastauksissa. Sydämellisesti kiitoksia 
kaikille teille kaukaa ja läheltä työtämme 
tukeneille anteliaisuudestanne, lämmös-
tänne ja moninaisesta tuestanne! 

Tiina Oinonen
Talouspäällikkö

OPKOn lahjoitustulot ilman kolehteja
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IHMISEKSI TULEMINEN
ATT BLI MANNISKA

17:30  Ilmoittautuminen aulassa 
 ja majoittuminen
18:00  Päivällinen
19:00  Paikalle tuleminen,
 Marjukka Korri & juontajat
     Musiikkia, tutustumista ja toimintaa
     Sessio 1: Arvokkaaksi tuleminen,   
 Mikko Paavola
21:00  Iltapala ja saunat
21:00  Naisten sauna
22:15 Miesten sauna
22.30 Pimeä juttu, Helsingin OPKO

8:30  Aamupala
9:30  Sessio 2: Mieheksi ja naiseksi 
 - Jumalan kuvaksi tuleminen, 
 Soili Haverinen
12:00  Lounas ja Luova päivätauko
14:30  Kahvi
15:00  Inhimillinen ulkoseikkailu, 
 Marjukka Korri & co.
18:00  Päivällinen
19:00  Sessio 3: Haastetuksi tuleminen,   
 Markus Korri
20:30  Jumalan edessä, 
 Jussi Miettinen
21:00  Iltapala ja saunat

To 31.10. Pe 1.11.

8:30  Aamupala
9:30  Sessio 4: Ihmiseksi tuleminen,  
 Antti Leinonen
12:00  Lounas
 Luova päivätauko
14:00  Ideariihet A:      
15:15  Kahvi
15:45 Ideariihet B
 17:00  Päivällinen
18:00  Paikallisriihet 
 Julistustyöntekijät omien 
 paikallisyhdistystensä kanssa
19:30  OPKO 2014 - Välähdyksiä,   
 haasteita, rukousta.
     Linjapuhe: Jussi Miettinen
     OPKO 50-v., Kuulumisia 
 ja suunnitelmia kotona 
 ja maailmalta
21:00 Iltapala-special ja saunat
21.00 Naisten sauna
22.15 Miesten sauna

9:00  Aamupala
10:00  Sessio 5: Lähetetyksi tuleminen,  
 Anne Gröhn
12:00  Huoneiden siivous ja 
 kamppeiden pakkaaminen
12:30  Lounas
13:30  MESSU, lit. & saarna 
 Jussi Miettinen
15:30  Kirkkokahvit & palautesessio
16:15  Kotiin lähteminen
16:35  Bussi Helsinkiin

LA 2.11.

Su 3.11.

info

Ku
va

: W
ik

ip
ed

ia
 c

om
m

on
s

oPKon valtakunnallinen opiskelijakonferenssi järjestetään tänä vuonna 
31.10.-3.11.2013 Vihdin Ojakkalassa, Enä-Sepässä teemalla ”Ihmiseksi tuleminen”. 
Tutkimme, mitä eväitä kristillinen ihmiskäsitys antaa oman elämän ja paikan hahmot-
tamiseen sekä ajassamme nouseviin vaikeisiin kysymyksiin. 

ohjelma, hinnat ja ilmoittautumiset: 
Lue lisää: www.opko.fi/konferenssi
6.10. jälkeen hintoihin lisätään 10 euroa. Ilmoittaudu siis ajoissa! Kaikki ilmoittau-
tumiset tulee tehdä 18.10 mennessä.
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