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P.s. Tässä Arkin numerossa aloitamme kolmiosaisen juttus-
arjan: tunne Jumala, tunne itsesi ja tunne kutsusi. Sarja liittyy 
OPKOn juuri julkaisemaan kirjaan, joka tarjoaa kokonaisval-
taisen kuvauksen tasapainoisesta uskonelämästä.

PÄÄKIRJOITUS

Merkillisiä
aikoja

Maailmanmeno on kuin kristillisen kirkon al-
kutaipaleelta. Seurakunnat elivät silloin Roo-
man valtakunnan varjoissa. Paineiden keskellä 
kristityillä oli kiusaus joko eristäytyä omaan 

kuplaansa tai sopeutua vallitsevaan tilanteeseen antamalla 
periksi kutsumuksestaan ja omista arvoistaan. Kumpikaan 
ratkaisu ei olisi ollut hedelmällinen. Jos he olisivat piilotta-
neet lamppunsa vakan alle tai kulkeneet sammutetuin lyh-
dyin, tätäkään pääkkäriä tuskin kirjoitettaisiin.

Ristin evankeliumi Jeesuksesta on ollut ja tulee aina ole-
maan pahennus. Koska ihminen pelastuu uskon kautta Kris-
tukseen, on kristinusko pelastuksen asiassa toiset uskon-
not ja uskomukset poissulkeva. Koska Raamattu on Pyhän 
Hengen inspiroima Jumalan muuttumaton ilmoitus, emme 
voi luopua selvistä Raamatun totuuksista muissakaan kysy-
myksissä. Emme silloinkaan, kun sanasta kiinni pitäminen 
merkitsee marginaaliin joutumista ja Kristuksen pilkan kan-
tamista.

Paineiden kasvaessa on kiusaus sementoitua ja unohtaa 
evankeliumin positiivinen muutosvoima. Yksi alkuseurakun-
nan räjähdysmäisen kasvun salaisuuksista oli teoiksi muut-
tunut evankeliumi: kristityt auttoivat köyhiä, kodittomia, 
vankeja ja sairaita epäitsekkäästi. Tämä teki vaikutuksen. 
Ihmiset alkoivat kysellä, millainen on Jumala, joka rakastaa 
kaikki ihmiset samanarvoisiksi, eikä syrji ketään. Kristittyjen 
kutsumus on yhä sama: kertoa ja elää todeksi hyvää sanomaa 
ylösnousseesta Jeesuksesta, joka elää ja vaikuttaa omiensa 
kautta.

Elämme arvoevoluution – tasaisesti etenevän muutoksen 
aikakautta, jolloin kristilliset arvot ja ihmiskuva korvataan 
toisilla. Meitä ei ole silti kutsuttu olemaan kehitystä jarrut-
tava sissijoukkue. Sen sijaan kristittyjen tulee unelmoida, ru-
koilla ja tehdä työtä sen eteen, että saisimme länsimaissakin 
vielä kokea herätyksen – revoluution, jonka voimasta jopa 
nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat mahdollisia. Tie-
dän, että unelma tuntuu kaukaiselta, mutta on näin ennenkin 
tapahtunut. Ja Jumalamme on erikoistunut mahdottomuuk-
siin!

Herätykset ovat lähes aina lähteneet nuorten parista. Kii-
tos, että teet OPKOn kautta ”Kristusta tunnetuksi koululaisten 
ja opiskelijoiden parissa ja kutsut heitä menemään kaikkeen 
maailmaan.”

• OPKO järjestää toimintaa 7–14-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Leireillä ja illoissa opimme Raamattua ja 
vietämme mukavaa aikaa yhdessä: opko.fi/koululaiset

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 10 
paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä: opko.fi/opiskelijat

• Veritas Forum -keskustelutilaisuuksia järjestämme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

• OPKOlla on 23 työntekijää, 
joista suurin osa on osa-aikaisia.

• OPKO omistaa leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän Vihdin Ojakkalassa: enaseppa.fi

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen
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POIMINTOJA

Junkkaala luki OPKOn pääsihteerin Jussi Miettisen 
kirjoittaman tuoreen kirjan 3T – Tunne Jumala, 
tunne itsesi ja tunne kutsusi ja vaikuttui.

– Tämä on huikea dogmatiikan ja etiikan oppi-
kirja. Yhtä aikaa syvällinen ja kansanomainen, Junkkaala 
sanoi kirjan julkistamisjuhlassa kurssikeskus Enä-Sepäs-
sä Vihdissä.

Kirja tarjoaa raikkaan kokonaisnäkemyksen tasapai-
noisesta elämästä kristittynä. Siihen kuuluu Jumalan 
tunteminen, itsensä tunteminen ja kutsumuksen tunte-
minen.

– Näistä kolmesta tuntemisesta tulee kirjan nimi 3T. 
Ne kietoutuvat toisiinsa kuin viiniköynnöksen oksat, 

Miettinen valaisee.
Ohjauksen yliopistonopettaja Juha Parkkinen kehuu 

kirjan tapaa nähdä Jumalan tunteminen tienä syvempään 
itsensä tuntemiseen. Näistä yhdessä nousee oman kutsu-
muksen tunnistaminen ja Jeesuksen seuraaminen omalla 
ainutlaatuisella tavalla.

3T on suunniteltu niin, että sitä voi lukea yksin ja ryh-
mässä. Mukana on harjoituksia ja kysymyksiä jokaisesta 
aihepiiristä.

– Olen halunnut tuoda teokseen aarteita monista kristil-
lisistä perinteistä. Ne rikastuttavat sitä klassista luterilaista 
teologiaa, jonka varassa kirja lepää, Miettinen toteaa.

3T kertoo  
kutsumuksesta  
nuorekkaasti
Arkin toimitus

Voiko kristillisen opin ja elämän selittää 
nuorekkaasti ja elävästi 160-sivuisessa 
kirjassa? Kyllä voi, vakuuttaa raamattu-
kouluttaja, teologian tohtori Eero Junk-
kaala.

3T on OPKOn julkaisema ja sen tuotto käytetään ko-
konaisuudessaan työhön koululaisten ja opiskelijoiden 
parissa. Kirjan voi tilata lähettämällä sähköpostia osoit-
teeseen opko@opko.fi. Hinta on 25 euroa (kun tilaat 
15.10. mennessä, saat kirjan ilman postikuluja). OPKOn 
varsinaisille jäsenille (alle 29-vuo tiaat) hinta on 10 euroa.

Tilaa 3T-kirja

Raamattukouluttaja Eero Junkkaala puhui 
kirjan julkaisutilaisuudessa Enä-Sepässä.

Katso lisää tämän lehden takakannesta!
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- Kirja yhdistää tämän ajan kristityn ydinkysy-
mykset, Raamatun syvällisen opetuksen ja 
ajattelua inspiroivan rikkaan pohdinnan. 3T 

sytyttää ihmisessä halun positiiviseen muutokseen.
Juha Parkkinen pitää 3T:n suurimpana vahvuutena sen 

tapaa nivoa yhteen Jumalan, itsensä ja kutsumuksen tunte-
misen.

– Teemojen yhteys toisiinsa on erityistä. Kirja tarjoaa tuo-
reen ja monipuolisen näkökulman 
Jeesuksen seuraajan vakaumuksen 
tiedostamiseen ja vahvistamiseen.

Juhan mukaan kirjalla on paljon 
annettavaa sekä yksittäiselle 
kristitylle että pienryhmälle. Hän 
suosittelee sitä kaikille, jotka ha-
luavat oppia tuntemaan Jumalaa 
syvemmin ja itseään Jumalan 
lapsena.

– 3T auttaa hahmottamaan 
henkilökohtaista kutsumusta ja 
tarkoitusta Jumalan suunnitel-
massa. Se tarjoaa myös eväitä 
oman uskon sanoittamiseen ja 
perustelemiseen tuoreesti.

Juha uskoo kristityn identi-
teetin vahvistuvan 3T:n kysy-
myksiä ja teemoja pohtimalla 
ja niiden äärellä rukoilemalla. 

Opetuslapseuteen kasvaminen ja oman itsensä ja kut-
sumuksensa parempi tunteminen heijastuu puolestaan 
ulospäin.

– Oman identiteetin kirkastuessa into edistää Jeesuksen 
tuntemista lähipiirissä kasvaa.

Arkin toimitus

Yliopistonopettaja Juha Parkkinen oli yksi 
monista, jotka antoivat arvokasta palau-
tetta OPKOn julkaisemasta 3T-kirjasta, 
kun sitä vielä hiottiin. Mitä mieltä hän on 
lopputuloksesta?

“Tällaista kirjaa 
ei ole aiemmin 
kirjoitettu”

Juha Parkkisen mukaan 
3T-kirjasta saa eväitä oman 
hengellisen identiteettinsä 
vahvistumiseen.

POIMINTOJA
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TEEMA

Kansanedustaja Päivi Räsänen on viettänyt 
kesää mökillään Hyvinkäällä yllin kyllin, 
mutta haastattelupäivänä hän on tullut 
kotiin Riihimäelle tulostamaan puheita. 

Vaikka hän pitää puheiden pitämisestä, häntä hiukan 
hirvittää, kuinka moneen paikkaan hän on lupautunut.

Kansainvälinen kristillinen symposiumi Norjassa,  
puoluekokous, lukuisia poliittisia ja hengellisiä tilai-
suuksia, Räsänen kertaa.

– Niin, ja käräjäoikeudelle pitäisi laatia ennakkovas-
taus.

Valtakunnansyyttäjä on nostanut Räsästä vastaan 
kolme syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 
Työläs oikeusprosessi kestää ehkä jopa vuosia, mutta 
Päivi Räsänen ottaa sen hänelle annettuna tehtävänä. 
Hän sanoo taistelevansa Raamatun ilmoituksen ja sa-
nanvapauden puolesta.

Puhelin soi. Se on Niilo, Päivin mies, joka kysyy, kuin-
ka kauan vielä kestää. Kansanlähetysopiston rehtori 
kertoo menevänsä rautakauppaan ja Päivi painaa pu-
helimen äänettömälle.

KYMPIN TYTTÖ
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet melkoista pyöritystä 
mediassa ja poliisilaitoksella.

– Olen kokenut näiden ja muidenkin kipujen keskel-

lä syvää luottamusta Jumalaan. Olen löytänyt itseni ti-
lanteista, joissa kiitän kivuista. Olen ymmärtänyt, että 
tarvitsen niitä.

Mihin?
– Siihen, että pysyisin nöyränä. Kun Jumala sallii 

vaikeita asioita, siinä on aina takana rakkaus. Kivulla 
on merkitystä, jota en vielä edes ymmärrä, Päivi sanoo 
hiljaa.

Kympin tyttö on aina vaatinut itseltään paljon, eikä 
Jumalaan nojaaminen ole ollut suorittajalle helppoa.

– Viime aikoina olen huomannut, että Jumala voi 
antaa pienten juttujen kautta isoja asioita. Hän auttaa 
minua silloinkin, kun nukun.

Opiskeluaikojen hengellisissä opetuksissa ei kuiten-
kaan puhuttu nukkumisesta vaan valvomisesta. Kun 
Päivi muutti Konnunsuolta Helsinkiin opiskelemaan 
lääketiedettä, hän ei tuntenut kaupungista ketään. 
Viikonlopuksi kotiin matkustaessaan hän istui täpö-
täyden junan tavaravaunussa ja katsoi tutun näköistä 
nuorta naista, jolla oli kiinnostava rintanappi: ”Jeesus 
on Herra”. Se oli hänen kurssitoverinsa Heini Mäkilä.

INTOHIMONA BOKSILÄHETYS
Keskustelu sujui iloisesti kohti Itä-Suomea. Tytöt sopi-
vat, että he alkavat käydä yhdessä Ylioppilaslähetyk-
sen illoissa.

TEKSTI DANIELLE MIETTINEN | KUVAT ILKKA KONTTURI

HYVÄN TAVAN  
LUKEA RAAMATTUA 
Kansanedustaja Päivi Räsänen oppi Ylioppilaslähe-
tyksessä (nyk. OPKO) lukemaan Raamattua niin, 
että siihen kirjoitettu laki saa tuomita ja evankeliumi 
vapauttaa. Hänen ihmiskuvansa ydin on pysynyt 
samana opiskeluajoista asti: Kristuksen armon vuoksi 
syntisen ihmisen arvo on mittaamaton.

6 opko

Päivi Räsänen löysi  
Ylioppilaslähetyksessä



7Arkki 3/2021



8 opko

TEEMA

– Oli hienoa saada kurssilta uskova ys-
tävä. Pian löytyi muitakin ja perustimme 
rukouspiirin.

Opiskeluaikojen suuri rakkaus Niilon 
lisäksi oli boksilähetys.

– Se oli mun juttu, vedin sitä useam-
man vuoden. Värväsin opiskelijailloissa 
aina uusia nuoria mukaan. Parhaimpina 
aikoina meitä kulki ovilla 60 opiskelijaa.

Boksilähetyksessä Päivi oppi johta-
maan, puhumaan ja ajattelemaan. Hän 
tapasi ovilla eri tiedekuntien opiskeli-
joita, joiden kysymykset saattoivat olla 
yhtä hyvin filosofiaa, kosmologiaa kuin 
uskontososiologiaa. Sairaus tai seuraa-
van päivän tentti eivät olleet syitä jäädä 
kotiin.

– Kohtasin monenlaista epäilyä ja epä-
uskoa. Opin perustelemaan uskoani ja 
Raamatun luotettavuutta. Löysimme pal-
jon etsijöitä, ja monien puolesta saimme 
rukoilla.

Päivi muuttuu nostalgiseksi muistel-
lessaan torstai-iltoja opiskelija-asunto-
loissa ja huokaisee, että vieläkö hän jos-
kus pääsisi oville. Häntä alkaa naurattaa.

– Ihmiset voisivat kyllä säikähtää, jos 
ilmestyisin oven taakse kertomaan, mitä 
Jeesus minulle merkitsee.

RAASTAVA RAAMATTU
Ylioppilaslähetys muuttui Päivin opinto-
jen aikana Opiskelijalähetykseksi, mutta 
ydin pysyi. Se oli lain ja evankeliumin 
erottaminen.

– Ilman tätä eroa Raamattu on ahdis-
tava kirja. Lain käskyt ovat ankarat, ah-
distavat ja kadottavat. Opiskelijalähetyk-
sessä luimme Raamattua niin, että opin 
erottamaan lain ja evankeliumin.

Tämä on Päivin mielestä olennaista 
kaiken raamatuntulkinnan kannalta. Ju-
malan armon varassa synnin tuomitse-
via kohtia ei tarvitse selittää pois, vaan 
ne voi hyväksyä.

– Olen Jumalan kuvaksi luotu ja arvo-
kas ja samaan aikaan läpeensä syntinen. 
Olen armahdettu Jeesuksen sovitustyön 
tähden.

Opiskelijoita opetettiin pitämään 
suurta sanomaa esillä kotimaassa ja ul-

komailla. Evankelioiminen ja lähetys oli-
vat mukana kaikessa toiminnassa.

– Muistan esimerkiksi Pekka Jokiran-
nan, joka puhui kristityn valvomisesta. 
Jos ihminen yrittää valvoa läpi yön ren-
nosti nojatuolissa, hän ei pysy hereillä. 
Ahkerasti työtä tehden pysyy hereillä 
paremmin.

ROTTAPARKOJA
Ahkeruuden ihannetta Päivi toteutti 
myös pyrkiessään tiedenaiseksi.

– Lapsena luin Marie Curien elämästä 
ja haaveilin, että minusta tulee nobelisti, 
joka tekee merkittäviä tieteellisiä kek-
sintöjä.

Hän tähtäsi tutkijan uralle ja osallistui 
ryhmään, joka tutki tauriinia. Hän syötti 

ainetta rotille ja otti niistä virtsanäyttei-
tä ja pakasti näytteet. Monta kuukautta 
kestänyt työ joutui tärviölle, kun siivooja 
irrotti pakastimesta töpselin.

– Rottaraukkojen kärsimykset olivat 
menneet ihan hukkaan!

Toisessa tutkimusryhmässä Päivi tutki 
elektronimikroskoopilla leukemiasoluja. 
Se oli aivan uutta ja mullistavaa, mutta 
tutkimuksen vetäjä kuoli aivoverenvuo-
toon.

– Hanke keskeytyi siihen.
Kansanterveystieteen laitoksella Päivi 

yritti ryhtyä tekemään väitöstutkimusta 

abortin läpikäyneiden naisten kokemuk-
sista. Silloin Räsäsillä oli jo lapsia ja Päi-
villä työ lääkärinä.

– Voima ja aika eivät riittäneet.
Ovet tutkimuksen maailmaan eivät 

auenneet, mutta kymmenen lääkärin 
toimessa vietetyn vuoden jälkeen avau-
tui toinen ovi. Mannerheimintietä ajel-
lessaan Niilo virkkoi eduskuntatalon 
kohdalla vieressään istuvalle vaimolle: 
”Katso, siinä on tuleva työpaikkasi.” Päivi 
ei ymmärtänyt mitä mies puhuu. Kun hä-
net vuonna 1995 valittiin kansanedusta-
jaksi, sanat nousivat mieleen.

– Politiikkaan lähtemisen yksi syy oli-
vat lääketieteen etiikan kysymykset.

LATTIAN RAOSSA
Kaikissa käänteissä Päivin mukana on 
kulkenut opiskelijaillassa opittu viisaus: 
jokainen päivä kannattaa aloittaa luke-
malla Raamattua.

– Tätä olen yrittänyt noudattaa, ja 
nykyään minulla on siihen hyvä mah-
dollisuus. Otan ensimmäiseksi aamulla 
käteeni kupin vihreää teetä ja toiseen 
Raamatun.

Päivi lukee vanhaa nahkakantista kir-
jaa läpi alusta loppuun uudestaan ja uu-
destaan. Lukujen määrä vaihtelee, mut-
ta kiireisimpinäkin aikoina hän yrittää 
lukea edes yhden. Välillä lukeminen on 
päätöksen voimalla aikaan saatu suori-
tus, mutta usein käy niin, että umpitut-
tu kohta alkaa elää ja puhutella uudesta 
kulmasta.

– Jumala rohkaisee ja osoittaa rakkaut-
taan. Hän näyttää miten syntinen olen ja 
missä pitäisi muuttua. Raamatun luke-
minen on seurustelua Jumalan kanssa.

Hiljattain lukuvuorossa oli syntinen 
nainen fariseuksen kodissa. Jeesus ker-
toi fariseukselle, ettei hänen jaloissaan 
kyyhöttävä nainen ollenkaan lopeta, 
vaan itkee, pesee kyynelillä jalkoja ja kui-
vaa niitä hiuksillaan.

– Se oli niin puhuttelevaa, että itkin. 
Nainen ymmärsi paljon Jeesuksen rak-
kaudesta. Fariseus yritti saada Jeesuksen 
nakitettua tämän sanoista, mutta nainen 
lattian raossa käsitti paljon enemmän 

Ovet tutkimuksen  
maailmaan eivät  
auenneet, mutta  

kymmenen lääkärin  
toimessa vietetyn  

vuoden jälkeen  
avautui toinen ovi.
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kuin fariseus. Jeesuksen läheisyys saa ai-
kaan valtavia asioita.

KULLALLA KORISTELLUT VAIPAT
Esikoisen syntymän jälkeen Päivi sairas-
tui synnytyksen jälkeiseen masennuk-
seen.

– Se oli synkeä elämänvaihe. Olin odot-
tanut lasta, olin jo 28-vuotias ja minun 
olisi pitänyt olla onnellinen.

Aikaansaavan tehopakkauksen ei ollut 
helppo jäädä kotiin ja pysähtyä vauvan 
rytmiin.

– Samat imetykset ja vaipanvaihdot päi-
västä toiseen. Imettäminen ahdisti, eikä 
se aluksi onnistunut. Laskin, miten paljon 
aikaa minulta tuhlaantuu vuodessa imet-

tämiseen.
Avuksi tuli Martti Luther. Kirjahyllys-

tä löytyi reformaattorin kirjoituksia van-
hemmuudesta.

– Luther kuvaili omaa masennustaan 
ja kertoi isäksi tulemisestaan. Hän tun-
nusti, että perhe-elämään kuuluu paljon 
tylsää vaivannäköä, kapaloiden pesemis-
tä, rupien ja rokkojen parantamista.

Päivi koki arkensa kirkastuvan, kun 
Luther valaisi vaipat kristillisellä uskolla. 
Kun usko katsoo näitä halpoja ja halvek-
sittuja töitä, se huomaa, että ne on kaikki 
koristeltu kullalla ja jalokivillä.

– Ymmärsin, että lapsen hoitaminen 
on kutsumus. Kutsumukseen mennään 
monesti kivun kautta. Vastoinkäymisiä 

on helpompi jaksaa, jos niiden alla on 
luottamus, että tämä on Jumalan kutsu-
mustehtävä minulle.

Viiden lapsen sairastaessa yhtä aikaa 
oksennustautia Päivi ja Niilo pesivät 
koko yön lapsia ja taloa ja vaihtoivat la-
kanoita. Esikoinen yritti ehtiä vessaan 
oksentamaan, mutta ei päässyt portaik-
koa pitemmälle. Kellertävä limainen lie-
mi valui pitkin seinää ja portaita.

– Ajattelimme silloin Niilon kanssa, 
että tämä on nyt meidän kutsumuksem-
me, meidän jalo tehtävämme.

Toinen nosti lapsen syliin ja toinen otti 
käteensä rätin.

Fariseus yritti saada 
Jeesuksen nakitet-

tua tämän sanoista, 
mutta nainen  

lattian raossa käsitti 
paljon enemmän 

kuin fariseus.
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FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
Nykyään toimimme 13 paikkakunnalla.

UUTISIA

Veritas Forumin Youtube-kanavan tilaajien 
määrä on kasvanut vuodessa 50%.

KOOSTANUT ARKIN TOIMITUS

Benjamin Sandell opiske-
lijatyöntekijäksi ruotsin-
kieliseen työhön Vaasaan 
ja Pietarsaareen
Teologian maisteri Benjamin 
Sandell, 35, on valittu vakitui-
seen työsuhteeseen Pohjanmaan 
ruotsinkieliseen työhön. Syksyllä 
hänellä on 30 % työosuus Vaasan 
ruotsinkielistä opiskelijatyötä ja 
20 % työosuus Pietarsaaren ruot-
sinkielistä opiskelijatyötä.

Viime vuodet Benjamin on toiminut seurakuntapastorina 
Petrus Församlingissa Helsingissä. Aikaisemmin hän on toi-
minut OPKOn ruotsinkielisen työn koordinaattorin sijaisena, 
joten järjestö on entuudestaan hyvin tuttu. Hän kertoo 
kokeneensa kutsumusta palata takaisin opiskelijatyöhön, 
tällä kertaa länsirannikolle.

– Työssäni haluan keskittyä siihen, että opiskelijat ja 
nuoret aikuiset kuulisivat kutsun seurata Jeesusta ja että 
kristittyjen opiskelijoiden ja nuorten yhteisöjä voisi syntyä 
ympäri Vaasan seutua.

Roosa Lindholm sijaiseksi 
Oulun opiskelijatyöhön
Luokanopettajaopiskelija Roosa 
Lindholm, 21, on valittu Oulun 
OPKOn opiskelijatyöntekijän 
sijaiseksi 20 % työosuudella. 
Lähettiperheen lapsena hän on 
asunut pitkiä jaksoja ulkomailla, 
muun muassa Turkissa kymme-
nen vuotta. Ouluun hän muutti 
opiskelemaan Saksasta, jossa hän 
kävi lukiota.

Oulun OPKOlla Roosa on toiminut vapaaehtoisena 
erilaisissa tehtävissä. Hän kertoo pohtineensa omaa paik-
kaansa ja palvelutehtäväänsä ja koki saaneensa vastauk-
sen, kun häntä pyydettiin työntekijän sijaiseksi. Hän haluaa 
työssään olla erityisesti lisäämässä kristittyjen välistä 
yhteyttä, joka on ollut vajavaista rajoitteiden vuoksi.

– Uskon, että Jumala kutsuu meitä Oulun OPKOlla 
nauttimaan taas pitkien etäjaksojen jälkeen toisistamme ja 
palvelemaan sillä ilolla ja rauhalla, jonka hän antaa meille.

Oulun OPKOon haetaan yhä täysiaikaista opiskelijatyön-
tekijää. Lisätiedot: opko.fi

Studentmissionen aloittaa 
työn Ahvenanmaalla
– Jean Banyanga osa-aikai-
seksi koululaistyöntekijäksi 
Maarianhaminaan
Ruandalaislähtöinen FT, TM Jean 
Banyanga, 48, on valittu koululais-
työntekijäksi Ahvenanmaalle. 

– Olen innostunut mahdollisuu-
desta aloittaa työ Maarianhaminassa. 
Haluan nähdä, miten monet nuoret 
kääntyvät Jeesuksen puoleen, ja että 
he voisivat saada opetusta, joka auttaa heitä elämään kristittyi-
nä, Jean sanoo. 

Koulutukseltaan Banyanga on filosofian tohtori ja teolo-
gian maisteri. Hänen kehityspsykologian väitöskirja käsitteli 
Suomessa ja Belgiassa asuvien Ruandan kansanmurhasta sel-
viytyneiden sosiaalista kärsimystä. Lue Jeanin esittely ruotsiksi 
sivulta 21. 

Daniel Munk Jensen harjoit-
telijaksi OPKOn media- ja 
julistustyöhön
Tanskalainen Daniel Munk Jensen, 
26, on aloittanut elokuussa harjoit-
telijana OPKOn mediatyössä. Hän 
opiskelee Tanskan Aarhusissa VIA 
University Collegessa kristillistä me-
diaa, kulttuuria ja viestintää. Hänen 
tuleva puolisonsa on suomalainen, 
joten hän koki luontevaksi hakea 
harjoittelupaikkaa Suomesta.
Daniel kertoo päässeensä hyvin mukaan OPKOn työntekijäpo-
rukkaan.
– Erityisesti elokuussa pidetyt työntekijäpäivät auttoivat. Ne 
näyttivät, miten rakastavia, avuliaita ja toisiaan kannattelevia 
OPKOn työntekijät ovat, Daniel kehuu.
Harjoittelu OPKOn erilaisten tiedotustehtävien parissa on ollut 
hänelle sopivan vapaata ja haastavaa.
- On ollut todella mukavaa työskennellä OPKOn tiedottajan 
Ilkka Kontturin kanssa. Hän antaa minulle sekä tilaa että 
haasteita, jotta voin kasvaa. Minusta tuntuu, että olen Jumalan 
johdattamalla paikalla.

OPKO saa suurimman osan tuloistansa yksityishen-
kilöiden lahjoituksina. Liittymällä työntekijöidemme 
ystävärenkaisiin olet mahdollistamassa työtämme 
lasten ja opiskelijoiden parissa. Liity renkaisiin osoit-
teessa: opko.fi/yhteystiedot. 



Voit tukea työtämme myös tekemällä testa-
mentin, jossa OPKO on yhtenä tai ainoana 
edunsaajana. Kysy lisää OPKOn talous- ja 
hallintopäälliköltä Tiina Oinoselta, tiina.
oinonen@opko.fi, p. (09) 612 9940. 

Jätä kestävä perintö 

Uusi teltta Enä-Seppään
OPKO osti Enä-Seppään käytetyn kokousteltan. Se on 
saksalaisvalmisteinen alumiinirunkoinen teltta, johon voi 
tarvittaessa hankkia uusia kankaankappaleita likaantunei-
den tilalle. Teltta on 20 metriä pitkä ja 10 metriä leveä ja 
siihen mahtuu noin 300 henkeä. 

– Olemme tarvinneet uutta telttaa jo kauan, koska van-
ha pieni teltta oli likainen ja täynnä homepilkkuja. Uu-
dessa teltassa voimme viettää ulkona isoja lastenleirejä ja 
muita tapahtumia. Enä-Seppä on nyt entistä vetovoimai-
sempi paikka myös isojen tapahtumien järjestäjille, OPKOn 
pääsihteeri Jussi Miettinen toteaa kiitollisena.

18.12. OPKOn ja Kylväjän  
yhteinen Joulujuhla Enä-Sepässä

OPKO ja Lähetysyhdistys Kylväjä järjestää yhteisen 
joulujuhlan OPKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä 
Vihdin Ojakkalassa la 18.12. klo 14. Lisätietoja tulee 
myöhemmin OPKOn ja Kylväjän nettisivuille. Laita jo 
nyt kalenteriin! 

Tilaa joulukortit OPKOn ystävien 
kautta
OPKOn ystävät ry. auttaa joulukorttivalinnassa tar-
joamalla joulukorttivaihtoehdon, jolla voi kauniisti 
välittää evankeliumin.

Kappalehinta on 1,50e, minimitilaus 10 kpl.
Tiedustelut ja korttitilaukset 15.11.2021 mennessä: 

aulikki.puusa@gmail.com, p. 040 962 9907.

Maanmuuttajat johtamiskoulu alkaa 
suunnitellusti 

OPKOn, Perheniemen evankelinen opiston ja Lähe-
tysyhdistys Kylväjän yhteishanke Maanmuutta-
jat-johtamiskoulu alkoi suunnitellusti Enä-Sepässä 

hieman yli 10 opiskelijan voimin.  Koulutus tarjoaa modernia 
johtamisoppia, käytännön työkaluja ja Kristus-keskeisen vii-
tekehyksen, jonka varaan rakentaa identiteettiään kristittynä 
johtajana. Vielä voit tiedustella vapaita paikkoja. Lisätiedot: 
maanmuuttajat.fi

Talkooväkeä pystyttämässä 
telttaa Enä-Seppään. 

Teltta oli käytössä ensi kertaa elokuussa OPKOn ystävien 
tapaamisessa ja koululaistyön avausviikonlopussa. 

NÄEMME VAIVAA SAADAKSEMME HYVÄN ELÄMÄN, 
MUTTA MITÄ SE ON? 

OPINTOPUTKEN PÄÄSSÄ ELÄMÄ?

TO 30.9. | 16-18
Tampereen yliopisto 

Kanslerinrinne 1, Pinni B, 5. krs (Yliopiston kappeli)

Vesa Pirttimaa
lukion uskonnon ja 

psykologian opettaja, KT

Inkeri Rissanen
tutkijatohtori

Tuukka Tomperi
vanhempi tutkija,  
KT, FM

Keskustelijat: Moderaattori: 
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MINÄ JA JUMALA

Kysyimme kolmelta OPKOn 
toiminnassa mukana olevalta 
tai olleelta heidän uskostaan 
Jumalaan. 

Kuopion OPKOn varapuheen-
johtaja Minttu Kangosjärvi, 
24, saa uskosta iloa, turvaa  
ja rauhaa.

Viimeisin tapahtuma, joka on vahvistanut uskoasi.
Sain kuunnella ystäväni todistusta siitä, miten 
Herra oli ihmeellisesti vastannut hänen rukous-
pyyntöönsä. Vaikka rukousvastaukset ja ihmeet 
ovat asioita, jotka vahvistavat uskoani, eniten us-
koni vahvistuu, kun vietän aikaa Jeesuksen kanssa. 
Usko vahvistuu hiljalleen, kun opin tuntemaan 
Häntä lisää rukouksen ja Raamatun kautta.

Miksi uskot Jumalaan?
Alun perin tulin uskoon, koska halusin kokea 
samaa iloa ja rauhaa, joita näin uskovien ystävieni 
elämässä. Nykyään en voisi kuvitellakaan eläväni 
ilman uskoani ja Jeesusta, koska olen kokenut Py-
hän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen elämässäni. 
Uskoni Jeesukseen antaa juuri sitä iloa, turvaa ja 
rauhaa, joita kaipasin silloin, kun en vielä tuntenut 
Jeesusta.

Mikä on mahtavinta Jeesuksessa?
Se, että hän on valmis rakastamaan minua, synti-
syydestäni ja epätäydellisyydestäni huolimatta. 

On mieletöntä, että kaikkivaltias Jumala haluaa 
elää suhteessa juuri minun kanssani ja saan tulla 
hänen eteensä juuri tällaisena kuin olen. On myös 
mahtavaa, että Jeesuksen kanssa elämä ei ole tyl-
sää, vaan saan seikkailla ja iloita hänen kanssaan 
joka päivä myös arjen keskellä.

”Jeesuksen  
kanssa elämä  
ei ole tylsää”

ARKIN TOIMITUS



OPKOn ystävät ry:n sihteeri ja 
varainhoitaja Leena Seppälä, 72, 
on saanut uskon lahjan konfirmaa-
tiotilaisuudessa. 

Viimeisin tapahtuma, joka on vahvistanut uskoasi
Viimeisenä tulee mieleen lähiomainen, jonka puo-
lesta olen rukoillut vuosikymmeniä, että hän saisi 
löytää Jeesuksen omana Vapahtajanaan. Hän sanoi 
minulle pari päivää sitten kahdesti "Herra omistaan 
huolen kantaa", kun hän oli saanut kokea Herram-
me huolenpitoa arkielämässään. Tämä lohdutti 
minua ja koin, että rukoukset on kuultu.

Miksi uskot Jumalaan
Uskon Jumalaan Luojana  ja Lunastajana. Hän on 
antanut minulle rippikoulussa konfirmaatiotilaisuu-
dessa uskon lahjan, että Jeesus Kristus on sovitta-
nut minun syntini ja syyllisyyteni.

Olen saanut kokea elämän valinnoissa, aviopuo-
lison löytymisessä, perheen saamisessa ja ammat-
tiuralla  suurta Jumalan johdatusta ja huolenpitoa. 
Usein vasta jälkikäteen on selvinnyt, miten Jumala 
on johtanut parhain päin.

Olen saanut iloita myös uskon ystävistä ja seura-
kuntayhteydestä.

Mikä on mahtavinta Jeesuksessa
Jeesus Kristus, Jumalan Poika otti päälleen minun 
syntini ja sovitti ne ristinkuolemallaan Jumalan 
edessä.

Hän on minun Vapahtajani, jonka luo voin tulla 
tälläisenani armon osallisuuteen. Jeesus on ainoa 
turva ja Hän kantaa loppuun asti.

”Uskon Jumalaan  
Luojana  ja  
Lunastajana”Oulun OPKOn taloudenhoitaja 

Sampo Niittyviita, 29.  
–  Järjelliset perusteet toivat 
Jumalan ulottuvilleni, jonka 
jälkeen usko valtasi minut. 

Viimeisin tapahtuma, joka on vahvistanut uskoasi.
Remontoimme viime kesänä Oulun OPKOn toimis-
ton, jota on tuttavallisemmin kutsuttu puumajaksi. 
Remontin aikana sain nähdä vapaaehtoisten suuren 
halun tukea OPKOn toimintaa. He olivat oma-aloit-
teisia ja ottivat vastuuta, vieläpä aivan pyyteettö-
mästi. Jeesuksen vaikutus ihmisen sydämessä on 
kyllä suuri. Nuorten tekemisestä hehkuva lämpö oli 
käsinkosketeltavaa. Jeesus tuo meitä yhteen.

Miksi uskot Jumalaan?
Järjen avulla olen itseni vakuuttanut Jumalan ole-
massaolosta, mutta sittemmin nuo järjelliset perus-
teet ovat näyttäytyneet aivan vähäpätöisiksi kaiken 
sen ihmeellisyyden ja sanoinkuvailemattoman 
kauneuden edessä, jota olen saanut kokea ja josta 
olen nähnyt pieniä pilkahduksia. Raahaan edelleen 
järkeä mukana uskossani, irti en siitä pääse, mutta 
se on vain oma ihmisen järkeni. Jumala on suuri, 
ihmisen järki pieni. Kumarrus kuuluu Jumalalle, ei 
järjen tuotoksille.

Mikä on mahtavinta Jeesuksessa?
Rakkaus. Se, että Jeesus on, ja että Jeesus rakastaa 
meitä. Kuinka suuri onkaan tuo rakkaus meitä pie-
niä, vähäisiä ja niin epätäydellisiä ihmisiä kohtaan, 
että Hän antaa oman henkensä puolestamme. Hän 
tuli rakkaudessaan keskuuteemme lihana ja verenä, 
ja edelleen näyttää meille pienille tien, jota voimme 
seurata. Hän on rakkaus, jonka voi itse kokea. Rak-
kaus, joka on ymmärryksemme piirissä. Rakkaus, 
joka on läsnä.

”Jeesus rakastaa 
meitä”

13Arkki 3/2021
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KANSAINVÄLISYYS

Rajoja ylittävää 
yhteyttä

Silloin tällöin OPKO saa 
vieraiksi työntekijöitä 
tai nuoria IFESin ystä-
vyysjärjestöjen kautta 

muualta Euroopasta. Kesäkuussa 
Enä-Sepässä järjestetyllä OPKOn 
koululaistyön leirillä oli mukana 
albanialainen 27-vuotias Ema-
nuel. Hän tutustui opkolaisiin 
vuodenvaihteessa Saksassa jär-
jestetyssä Revive-tapahtumassa 
ja oli nyt toista kertaa käymässä 
Suomessa. Emanuel pitää tär-
keänä, että Jeesuksen seuraajat 
ympäri Eurooppaa voivat tavata 
toisiaan.

– Sanotaan, että kristityn koti 
ei ole vain siellä, missä hänen 
fyysinen kotinsa on, vaan se on 
kaikkialla, missä on muita usko-
via. On ihmeellistä, että voin tulla 
Suomeen ja kokea olevani osa 
yhteistä Jumalan perhettä.

Emanuel toimii vapaaehtoi-
sena IFESin nuoriso- ja opiske-
lijatyössä kotikaupungissaan 
Shkodrassa. Valtaosa albanialai-
sista on muslimeja, joten työlle 
on suuri tarve. Hänen mukaansa 
monet nuoret ovat kiinnostunei-
ta kristinuskosta, mutta kynnys 
tulla kirkkoon voi silti olla korkea.

– Nuorten kutsuminen on 
usein haastavaa, sillä sukujen us-

kontoperintö vaikuttaa vahvasti. 
Mutta tunnen, että Jumala on 
valmistelemassa jotain kaunista 
Albaniassa.

Islamin valta-asemasta 
huolimatta uskonnot elävät 
Albaniassa pääasiassa sopuisasti 
rinnakkain. Emanuel iloitsee siitä, 
että moskeija ja kristillinen kirkko 
mahtuvat samalle kadulle. Aina 
näin ei ole ollut. Hän käytti leirillä 
todistuspuheenvuoron, jossa 
hän kertoi myös pastorina työs-
kennelleen vanhemman suku-
laisensa kohtaamasta vainosta. 
Vastaavia tapauksia on hänen 
mukaansa albanian historiassa 
monia.

– Vainosta huolimatta sukulai-
seni jatkoi Jumalan sanan levittä-
mistä, ja lopulta hänet tuomittiin 
kuolemaan. Kun häneltä kysyttiin 
viimeisiä sanoja, hän totesi vain: 
“Ylistetty olkoon Jeesus Kristus.”

Emanuel toivoo todistuksensa 
puhuttelevan suomalaisia usko-
via nuoria. Se, että kristityt voivat 
vapaasti ja ilman pelkoa kertoa 
Jeesuksesta, on suurta vapautta, 
hän muistuttaa.

Arkin 
toimitus

Albanialaisella Emanu-
elilla on siskoja ja veljiä 
myös Suomessa. Hän 
osallistui kesäkuussa  
OPKOn lasten ja  
nuorten leirille.



Pauli SavolainenTUKI

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetys ry:lle 8.12.2020 rahankeräysluvan 
RA/2020/1574. Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen. 
Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa 
niin, että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen 
tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien 
opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupiirien, 
pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulutustap-
ahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa (mm. 
tapahtumatiedottaminen ja aatteellista tarkoitusta 
palveleva sisältö), nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja 
valmennukseen (mm. keskusteluapu ja vapaaehtoistyöhön 
valmentaminen) sekä yleishyödyllisen toiminnan varustei-
siin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Yleinen tuki  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 2215
 
Svenska verksamheten
Yleinen 9108
Helsingfors 910815
Jakobstad 910857
Vasa 910831 
Åbo 910825

Muut
Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299
 
Tukityö: 
Toimisto, talous, tiedotus 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet

FI10 8000 1301 0446 09 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

OPKOn toiminnan  mahdollista-
vat vapaaehtoiset, jotka tukevat 
työtämme taloudellisesti. Lähde 
sinäkin kuukausilahjoittajaksi. 

TUE TYÖTÄMME

Skientologian perus-
tajan, kirjailija L. Ron 
Hubbardin kerrotaan 
sanoneen, että kirjoit-

taminen pennillä sanaa kohti on 
naurettavaa, jos oikeasti haluaa 
tienata miljoona dollaria, paras 
tapa on perustaa oma uskonto. 
Kristitytkin puhuvat paljon ra-
hasta, vaikka Raamattu varoittaa 
omaisuuskeskeisestä elämästä ja 
tuomitsee uskontoon verhotun 
ahneuden. Miksei pyritä vain 
tuntemaan Jumala? 

Jumala on elävä ja toimiva 
Luoja, Ylläpitäjä ja Lunastaja. 
Häntä ei voi tuntea teoriana, 
vaan se tapahtuu elämällä Hä-

"Kuule, kansani, mitä sinulle 
puhun, kuule, Israel, mitä sinulta 
liitossani vaadin! Minä olen Herra, 
sinun Jumalasi. En nuhtele sinua 
uhriesi tähden, sillä polttouhrisi 
ovat aina edessäni. En vaadi här-
kää talostasi, en vuohia tarhoista-
si, sillä minun ovat kaikki metsän 
eläimet, kaikki eläimet tuhansilla 
vuorilla. Minun ovat kaikki vuor-
ten linnut ja laaksojen moninaiset 

eläimet. Jos minun olisi nälkä, en 
sanoisi sitä sinulle, sillä minun on 
koko maanpiiri, kaikki mitä on. 
Söisinkö härkien lihaa, joisinko 
vuohien verta?

Anna Jumalalle uhriksi kiitos, 
täytä lupauksesi Korkeimmalle. 
Huuda minua avuksi hädän päi-
vänä! Minä pelastan sinut, ja sinä 
kunnioitat minua." Ps.50:7-15

Minun ovat 
kaikki

nen yhteydessään Hänen kuvanaan. 
Siksi me kutsumme tuntemaan Hänet 
omaisuusasioissakin, pyytämällä ja 
saamalla huolenpitoa, viisautta ja joh-
datusta kaikkeen elämään. Rahakin on 
väline rakentaa sellaista luomakuntaa 
ja kristikuntaa, joka kuvastaa Hänen 
hyvää luomistahtoaan ja asettamaan-
sa järjestystä.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, 
jotka olette halunneet avata sydämen-
ne ja verkkopankkinne, jotta OPKO 
voisi olla kutsumassa opiskelijoita ja 
koululaisia tuntemaan Jumalan!

Tiina Oinonen
talous- ja hallintopäällikkö
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Jumalan tunteminen 
on uskon ydintä

Jos sinua pyydetään kuvailemaan it-
sellesi tärkeää ihmistä, mitä kerrot 
hänestä ensimmäiseksi? Mainit-
setko, että hän on 178 senttimetriä 

pitkä, hänellä on vihertävät silmät, rus-
keat hiukset ja nuorekas pukeutumistyy-
li? Vai kerrotko ennemmin, että ystäväsi 
on lämminsydäminen, fiksu ja osallistuu 
vapaaehtoistyöhön?

Uskon, että suurinta osaa meistä kiin-
nostaa enemmän jälkimmäisen kal-
tainen tieto. Myös Jumalan ja ihmisen 
suhteen kannalta on oleellisinta tietää, 
millainen Jumala on luonteeltaan, mitä 
Hän on tehnyt, mitä Hän tekee ja mitä 
Hän tahtoo.

Uskomme keskiössä ei siis ole esimer-
kiksi se, miltä Jeesus näytti, miten hän 
pukeutui ja millaisissa taloissa hänen 
aikanaan asuttiin. Tällaiset tiedot voi-
vat avata meille joitakin uusia ajatuksia, 
mutta on elintärkeää olla jämähtämättä 
vain tällaisiin näkökulmiin. Meitä kaikkia 
kutsutaan Jumalan Pojan tuntemiseen ja 
kasvamaan kiinni Häneen (Ef. 4:13-15) 
sekä kulkemaan Isän luokse Jeesuksen 
kautta. Hän on tie, totuus ja elämä (Joh. 
14:6). Jumala haluaa, että kaikki pelas-
tuisivat ja oppisivat tuntemaan totuuden 
(1. Tim. 2:3–4). Siis totuuden, ei vain yk-
sittäisiä historiallisia faktoja. Mikä usko-
mattoman upea ja käsittämätön asia!

Millainen on Jumala, johon sanot luottavasi? Mistä 
voit tietää, mitä uskosta seuraa? Jumalan ominaisuu-
det ovat uskon ytimessä. Siksi on olennaista kysyä, 
miten Jumalaa voi oppia tuntemaan.
TEKSTI TENHO RAJALA  | TAMPEREEN OPISKELIJATYÖNTEKIJÄ

RAAMATTU AJASSAMME

Miten voimme oppia tuntemaan Juma-
lan? Kysymykseen voi vastata ainakin 
seuraavasti. Me opimme tuntemaan Ju-
malaa, kun opimme tuntemaan Jeesusta 
– ja toisin päin. Varmasti näin on myös 
Pyhän Hengen kohdalla. Jumalan sana, 
Raamattu, on tärkein lähde, jonka kaut-
ta opimme tuntemaan Häntä. Raamatun 
ahmiminen, lukeminen, opiskeleminen 
ja mietiskely kasvattavat ymmärrystäm-
me ja tietoamme. Raamatussa Jumala 
toden totta kertoo meille luonteestaan 
(pyhyys, rakkaus, totuus), tahdostaan 
(hyvyys, pelastus) ja kaikesta, mitä Hän 
on tehnyt ja mitä Hän tänäänkin tekee 
ihmisten elämissä.

Tämän lisäksi Jumala on antanut meil-
le myös muita Hänen tuntemistaan tu-
kevia lähteitä, kuten lähimmäisemme, 
seurakunnan, rukouksen ja kirkon ope-
tuksen perinteen. Jumalan tuntemista 
ei siis tarvitse puristaa itsestä yksin 
pimeässä kammiossa Raamattu kädes-
sä. Omaan uskon kammioon kannattaa 
päästää muitakin pohtimaan millainen 
Jumala on. Jumala on luonut meidät elä-
mään yhteydessä Häneen ja toisiimme, 
jolloin uskokin avautuu yhteyden kautta.

Kannustan sinua jakamaan muille 
mitä olet oppinut Jumalasta! Voit vaikka 
Raamattua lukiessa ja rukoillessa laittaa 
viestillä ystävällesi jonkin itsellesi kir-

kastuneen uuden ajatuksen. Näin voim-
me yhdessä oppia lisää Jumalan luon-
teesta, tahdosta ja teoista.

Jumalan tuntemisen kohdalla on toki 
tärkeää tiedostaa eräs inhimillisiäkin 
suhteitamme sitova lainalaisuus: emme 
voi tuntea toista täysin, vaikka siihen 
onkin hyvä pyrkiä. En esimerkiksi us-
kalla väittää, että tunnen parhaan ys-
täväni läpikotaisin. Tällöinhän tuntisin 
ystäväni jokaista pienintäkin ajatusta 
myöten. Joudun toteamaan, että näin 
ei ole (ja Herralle kiitos siitä!). Jumalan 
tuntemisen kohdalla huomaamme sa-
man inhimillisen vajavuutemme. Emme 
voi mahduttaa kaikkivaltiasta päämme 
sisään ja juuri siksi tarvitsemme uskoa. 
Uskossa tunnemme totuuden ja luotam-
me kaikkeen, mitä Jumala kertoo meille 
itsestään.

Me opimme tun-
temaan Jumalaa, 
kun opimme tun-
temaan Jeesusta 
– ja toisin päin.



Onko väärin, että minusta ei 
tunnu miltään, ja mitä jos  

kadehdin muiden kokemuksia?

Tenho Rajala

Kun haluamme oppia tuntemaan Jumalaa paremmin, 
katseemme saattaa kohdistua kokemuksiin. Tunnenko 
Jumalaa tarpeeksi, jos tuntuu siltä, että uskonelämä 

ei tunnu oikein miltään? Onko väärin, että minusta ei tunnu 
miltään, ja mitä jos kadehdin muiden kokemuksia? Kokemuk-
set Jumalan läsnäolosta voivat kieltämättä olla ihmiselle mer-
kittäviä, mutta onneksi ne eivät ole uskon mittari. Uskomme 
on varmalla perustalla, kun se on juurtunut Jumalan sanaan, 
Raamattuun, joka on muuttumaton. Tämä on varmempi 
perusta kuin meidän kokemuksemme. Tällöin meitä eivät 
herkästi heittele myöskään opin erilaiset tuulet.

Toisaalta meidän ei pidä karttaa kokemuksia, vaan voimme 

suhtautua niihin vapaudesta ja rauhasta käsin – Jumalan 
Sana pitää paikkansa kaikesta huolimatta. Muiden ihmisten 
kokemuksia ajatellessa on hyödyllistä kääntyä Jumalan 
puoleen. Voimme kiittää Jumalaa siitä, että Hän on toiminut 
jonkun toisen elämässä hänelle merkityksellisellä tavalla ja 
pyytää luottamusta Hänen lupauksiinsa. Samalla voimme 
rukouksessa liittyä Psalmin kirjoittajan sanoihin: ”Herra, sinä 
tiedät, mitä minä kaipaan, huokaukseni ovat tulleet sinun 
korviisi” (Ps. 38:10) ja luottaa siihen, että hyvä Herramme 
tietää kaipauksemme ja tarpeemme.

Jumala ja tunteet 
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Afganistanin ja 
viestinnän Herra

tinnän herruudesta. Lukuisat sukujensa 
ensimmäiset ex-muslimit todistavat 
unista ja näyistä, joissa Jeesus on itse 
ilmestynyt heille. Samalla suveree-
nilla otteellaan hän on myös johtanut 
vainotut seuraajansa selittämättömästi 
yhteen: suljettuihin kokoontumisiin on 
rukousnäkyjen ja erikoisesti kadonnei-
den ”oppaiden” avulla löytänyt aivan 
tuiki tuntemattomia uskovia noin vain.

Kun maailma luo epätoivoisen kat-
seensa yhä uusien ääriliikkeiden 
voitonjuhliin, Jeesusta sähköverkkojen 
tai hallitusten kaatuminen ei isossa 
kuvassa huoleta. Hän voi aina olla läsnä 
ja koskettaa Pyhän Henkensä kautta 
niin vuoristoisissa afgaanikylissä kuin 
iranilaisissa vankiloissa.

Myös kristittyjen keskinäisellä rakkau-
della on mahdollisuus loistaa Afga-
nistanista kantautuvien hätähuutojen 
ajassa. Herrahan on jo vuosia kylvänyt 
herätystä Lähi-idässä. Ehkä hän tekee 
ihmeitään seuraavaksi meidän postmo-
dernistien sydämissä – kuolemanvaa-

raan asti Kuninkaalleen kuuliaisten 
afgaanisisartemme ja -veljiemme 

rukousten mukaan.

Monien viestinnän tutki-
joiden mukaan viestintä 
on johtamista ja johta-
minen viestintää. Voisi-

vatko Jeesuksen johtajuus, ilo ja rauha 
maailmassa siis lisääntyä kristittyjen 
viestintää tehostamalla? Onko Jumalan 
tunteminen ja tunnetuksi tekeminen 
inhimillisen viestiliikenteen summaa ja 
siitä kiinni?

Johannes teki avuliaan tilannearvion 
jo pian Jeesuksen ylösnousemuksen 
jälkeen. Hän päätti evankeliuminsa 
rehellisiin sanoihin (Joh. 21:25): ”Paljon 
muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin 
kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät 
koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka 
pitäisi kirjoittaa.”
 
Edes aika ei ole ratkaisu Jeesus-kir-
jaston varastointiin. Vuosituhansia 
paisuneen pelastustarinan henkilögalle-
ria kasvaa edelleen miljoonien sydänten 
vauhdilla.
 
Jeesuksen olemusta ja tekoja ei siis 
tässä ajassa vangita missään media-
muodossa täysin. Hän on enemmän 
ja moniulotteisempi kuin ym-
märrämme. Ja toisaalta mitkään 
algoritmit tai piikkilangat eivät 
pidätä hänen ydinsanomaansa 
sen paremmin Kabulissa kuin 
Pjongjangissa.
 
Lähi-idän salaisten kristittyjen 
tarinat ovat elävä esimerkki 
Jumalan ajan, paikan ja vies-

Lähi-idän salaisten 
kristittyjen tarinat 

ovat elävä esimerkki 
Jumalan ajan,  

paikan ja viestinnän 
herruudesta. 

Katariina Mäkilä
Helsingin OPKOn alumni,
Open Doorsin tiedottaja
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Ylösnousemus  
elämän pohjaksi 
Miten saisit naapurisi tai koulukaverisi 
vakuuttumaan siitä, että Jeesus elää?  
Joensuun OPKOn opiskelijatyöntekijä  
Nooa Saarella on ehdotus. 

Ruumiin ylösnousemus. Voitto kuolemasta, synnistä 
ja Saatanasta. Uuden ihmissuvun alku. Uskomme 
perustus, josta apostoli Paavali lausui näin: Mutta ellei 
Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla 

ja olette yhä syntienne vallassa. (1. Kor. 15:17) Ristillä kuoliaaksi 
runnellun Messiaan tarinassa tyhjä hauta oli mullistava käänne. 
Häpeällinen häviö muuttui hetkessä ilosanoman voittokuluksi.

Ihmisten piti kuitenkin ottaa ilosanoma myös vastaan, ettei se 
jäänyt vain pienen joukkion sisäpiirilegendaksi. Sen täytyi saada 
sija ihmisissä. Oletko siis koskaan pysähtynyt miettimään, mistä 
ajanlaskumme alkuvaiheen ihminen saattoi itse asiassa vakuuttua, 
että Jeesus Nasaretilainen todella nousi kuolleista, kuten hänen 
opetuslapsensa nyt kaikkialla julistivat? Mitkä kolme seikkaa tuki-
vat tämän sanoman todenperäisyyttä?

Ensiksi hän saattoi matkustaa Jeesuksen haudalle ja todeta, että 
sisällä ei tosiaankaan maannut enää ketään. Toiseksi hän kykeni 
kenties etsimään käsiinsä joitain niistä sadoista ihmisistä, jotka 
todistivat nähneensä Jeesuksen ylösnousseena ja kuulla heidän 
tarinoitaan. Kolmas mahdollinen vakuuttumisen aiheuttaja oli 
seurata opetuslasten elämää: miten Jeesuksen ylösnousemus 
heidän elämässään näkyi?

Viimeksi mainittu on yksi ylösnousemususkon puolustamisen 
kulmakiviä. Miksi pelokkaat ja harhateillä olleet opetuslapset yht-
äkkiä julistivatkin järjettömältä kuulostavaa uutista ristiinnaulitun 
Mestarinsa kuolleista nousemisesta vailla pienintäkään epäilystä ja 
olivat valmiit jopa menettämään henkensä tuon sanoman vuoksi? 
Kuka tekee tällaista valheen vuoksi? Ei ihme, että niin moni 0-lu-
vun ihminen vakuuttui ja kääntyi Herran seuraajaksi.

Entä oletko pysähtynyt miettimään, mistä naapurisi, koulukave-

risi, perheenjäsenesi vakuuttuisi, että 
Jeesus Nasaretilainen todella nousi 
kuolleista, kuten väität? Toki he 
voivat matkustaa Jerusalemiin ja 
tutkia Jeesuksen hautapaikkaa, tai 
etsiä käsiinsä ihmisiä, jotka kertovat 
nähneensä Jeesuksen. Voit myös 
kertoa heille ensimmäisistä opetus-
lapsista. Todennäköisesti heidät kuitenkin 
vakuuttaa parhaiten se, että he näkevät sinun 
elämäsi rakentuvan Kristuksen ylösnousemuksen varaan ja koke-
vat sen ylösnousemusvoiman, joka sinussa vaikuttaa.

On hyvä pysähtyä pohtimaan eloansa tästä näkökulmasta. 
Näkyykö minun elämästäni ulospäin se, että Jeesus Kristus nousi 
kuolleista? Mistä muut voivat sen huomata? Ojentaudunko todel-
la tämän mullistavan totuuden varaan: ohjaako se puhettani, pää-
töksiäni ja tulevaisuuttani? Koenko ylösnousemuksen muuttavaa 
voimaa elämässäni? Vai onko se vain asia, jonka myönnän todeksi, 
mutta jonka varaan en oikeasti käytännössä luota mitään?

Jos toteat tilasi heikoksi, kaiva esille Raamatusta Efesolaiskirjeen 
1:17–19 ja rukoile Paavalin rukous. Kun opit tuntemaan Isäsi, 
identiteettisi kirkastuu ja rohkaistut luottamaan myös siihen, että 
sama voima, joka nosti Herran haudasta Luojan oikealle puolelle, 
vaikuttaa myös tänään sinussa. Näin sinusta kasvaa elävä ylösnou-
semuksen todistus.

Joensuun OPKOn 
opiskelijatyöntekijä

Nooa Saari



Det finns en psalm (nr 216 i psalmboken) 
som heter Jesus Kristus är vår hälsa och 
i den psalmen finns en textrad där orden 
lyder ”Jag vill ge dig allt jag äger, här får du 

läkedom och liv. Och det är sant, i Jesus Kristus får vi 
helande och liv.”
  
Jesus vill hela oss till ande, själ och kropp. Han sä-
ger om sig själv i Andra Moseboken15:26 ”Om du hör 
HERREN din Guds röst och noga lyssnar till hans bud 
och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig 
någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, 
för jag är HERREN din läkare.”
 
Jesus är läkare för läkarna. Alla som var sjuka och 
kom till Jesus blev helade, den spetälske blev renad, 
den lame började gå och kvinnan som begått äkten-
skapsbrott fick sin synd förlåten. 

När Johannes doparen var i 
fängelset fick han höra om Kristi 
gärningar. Han sände då bud med 
sina lärjungar och frågade: "Är du 
den som skulle komma? Eller ska 
vi vänta på någon annan?" Jesus 
svarade dem: "Gå och berätta 
för Johannes vad ni hör och ser: 
Blinda ser, lama går, spetälska blir 
rena, döva hör, döda uppstår och 
fattiga får höra glädjens budskap.”
 
Vi människor är brustna på 
olika sätt, någon till kroppen, en annan i själen, en 
tredje kan vara andligt förstörd och dessutom förstör 
synden oss, men Jesus vill möta oss precis där vi är.

Att bära på synd eller att leva i synd är mycket 
tungt. Det är en börda som kan göra en människa helt 

Jesus vår helare
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På natten drömde 
han om en person i 
vita kläder som kom 
och gav honom en 
tablett att svälja.

apatisk och utan krafter. David skriver i psaltaren ”Så 
länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga 
klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min 
livskraft försvann som av sommarhetta.” (Ps 32:3–4) 
Jag tycker att det är så bra förklarat att livskraften för-
svinner, för det är precis det som synden gör med oss.

År 2010, gick en av mina vänner i Helsingfors till 
läkaren för hälsoundersökning. Efter några dagar 
fick han höra att han hade blodcancer. Läkaren skrev 
till honom att han måste komma så snart som möjligt. 
Han åkte till sjukhuset och läkaren sa till honom att 
blodcancern är mycket aggressiv, han hade några 
månader kvar att leva. Han ringde mig och berättade 
vad som hade hänt. Det var en stor chock för mig och 
hans vänner. Men jag frågade honom om det är OK att 
vi kan ta tre dagar utan äta och dricka någonting att 
vi kan be till Gud som är vår store läkare för helan-

det. Jag frågade också honom om han 
trodde att Jesus kan hela honom och 
sen sade jag till honom att fråga om 
förlåtelsen för sina synder. 

Så bad vi tillsammans till Gud. Efter 
tre dagar hade något hänt i hans liv. 
På natten drömde han om en person i 
vita kläder som kom och gav honom en 
tablett att svälja. Han tog tabletten och 
sedan sa mannen i vita kläder "Nu är 
du botad från cancer". Efter en vecka 
gick min vän till laboratoriet igen för 
att kontrollera sin hälsosituation. 

Läkaren sa till honom att han inte hade cancer längre, 
men för att vara säker måste min vän gå till laborato-
riet igen och ge blodprov. Han åkte dit och resultaten 
var negativa. Jesus är vår helare. Nu lever min vän och 
prisar Gud.

Evangelium: Joh. 9:1–7, 39–41
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Petrus och Johannes botade en lam tiggare utanför Je-
rusalems tempel. Före det kunde den lame inte komma in 
i templet, han var utesluten ur gudstjänsten, för så var det 
på den tiden. Men Jesus uteslöt inte någon. Han uppsökte 
alla, sjuka och handikappade, kvinnor och barn, sådana som 
inte räknades för något på den tiden. 

Eftersom Jesus uppsöker dem, innebär det att alla 
människor har rätt till gudstjänstgemenskap. Apostlarna 
är på samma linje. När den lame ber Petrus och Johannes 
om en gåva, fäster apostlarna blicken på honom och Petrus 
säger: ”Se på oss.” Petrus säger att han inte har någon egen-
dom. “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger 
jag dig. Jag tjänar en person som är allsmäktige, jag tror på 
honom. Jag vandrade med honom och såg mirakler som han 
gjorde. Han är min chef och min herre. I Jesu Kristi namn: 
stig upp och gå!”

Den lame steg upp och började gå. Han följde apost-
larna och tog del i gudstjänsten. Han inte bara gick, utan 

“han gick omkring och han hoppade och prisade Gud”. 
Den botade blev frälst eller räddad i två avseenden. För 
det första blev han frisk. Men hans liv räddas samtidigt 
också i ett annat avseende. Han tillhör nu Gud. Han blev 
Guds barn. 

Broder och syster, Bibeln säger att Gud har gett oss An-
den och att kraften till under som kan ske i Jesu namn 
är lika verksam i dag. Men grunden till att Gud gör 
under och helar människor från sjukdomar är att Jesus 
Kristus skall bli förhärligad. Jesus är alltid i centrum 
och honom tillhör äran och makten för det han gör. Han 
älskar dig och han vill vara din Helare. Amen! 

Församlingspräst på Åland, och 
nybliven skolungdomspastor för 
Studentmissionen i Mariehamn 

Jean Banyanga

Mitt namn är Jean Banyanga. Jag 
är präst i Eckerö och Hammar-
lands församlingar. Jag föddes 

5.7.1973 i Mukura, Rwanda, men är nu-
mera finsk medborgare. Jag är gift med 
Laura Nubaha och vi har fyra barn, två 
pojkar och två flickor. Vi bor i Eckerö och 
min fru arbetar som närvårdare. Våra barn 
går i svenskspråkig skola, så därför har vi 
numera svenska som vårt hemspråk. 

Efter det stora folkmordet i Rwanda 
1994 började jag arbeta för en kristen 
organisation som heter Compassion 
International. De hjälper många fattiga 
och föräldralösa barn i hela världen. Mitt 
arbete var att hjälpa de rwandiska barnen 
och deras föräldrar som var mycket trau-
matiserade av folkmordet mot tutsiema. 

Studier i teologi i Uganda  
och Sydafrika
I januari 2000 åkte jag till Kampala, Ugan-
da, för teologiska studier och 2004 fick jag 
en kandidatexamen i teologi. Jag kom till 
Finland i juli 2004 och under min första tid 
i Finland studerade jag svenska och finska 
vid Borgå Folkhögskola.

I Borgå medverkade jag då och då i 
verksamheten i Missionskyrkan och Matt-
eus församling i Helsingfors. Jag hade hela 

tiden önskat att få studera teologi och 
bli präst och därför tog jag kontakt med 
biskop Erik Vikström och han ordnade så 
att jag fick ett stipendium för teologiska 
studier på universitet i Sydafrika. Där fick 
jag en magisterexamen år 2009. 

Efter det jobbade jag med åldringar på 
Blomsterfonden i Helsingfors för att lära 
mig bättre svenska, där kunde jag leda 
bönegruppen på fredagama. 

Doktorand i utvecklingspsykologi
År 2014 började jag doktorera vid Åbo 
Akademi inom utvecklingspsykologi. 
Jag undersökte det sociala lidandet som 
överlevande efter det rwandiska folk-
mordet upplevde, hos dem som nu bor 
i Finland och Belgien, och blev filosofie 
doktor år 2019. 

Jag blev präst i den lutherska kyrkan 
den 15.6.2020. Jag tycker om att undervi-
sa, predika, hålla kontakt och att samtala 
med människor.

Jag har glatt mig mycket åt möjligheten 
att bli skolungdomsarbetare i Mariehamn. 
Min vision är att se många ungdomar på 
Åland omvänder sig till Jesus Kristus och 
få en sådan undervisning som ska hjälpa 
dem att leva som kristen i vardagen. 

Jean Banyanga 

Vår nye skolungdom-
spräst presenterar sig: 

Från Rwanda till Åland 

Jean Banyanga blev prästvigd till Borgå stift 
av biskop Bo-Göran Åstrand. Här tillsammans 
med sin familj
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och frågade varför Studentmissionen inte 
gör något bland skolungdomar i Marie-
hamn. Det finns nämligen en liten grupp 
som redan samlas och de behöver stöd. 
(Alltså tack Gud för denna kvinna! Hon är 
rätt person på rätt plats!) Jag fick kontakt 
med Caspian Boström, som går på andra 
klassen i gymnasiet. Jag pratade också med 
SLEFs verksamhetsledare Albert Hägg-
blom, eftersom några av ungdomarna 
kunde räknas som ”deras”. Men Albert, som 
själv varit ordförande för Studentmissionen 
i Åbo, hälsade oss välkomna till Åland och 
önskade oss lycka till. Studentmissionen 
hade varit en viktig byggsten i hans egen 
ledarträning, så han hoppades att vi skulle 
investera i ungdomarna på samma sätt. 

Det fanns alltså ett kompisgäng som 
redan träffades, men hur skulle de nå nya 
och kunna växa som grupp? Jag föreslog 
för Caspian att några av dem skulle bilda 
ett ledarteam och så skulle vi träffas och 
fundera på framtiden. Det är ju så vi fung-
erar inom Studentmissionen, att det är 

Studentmissionen på Åland startade sin verksamhet i höst med en 
Kickoff-fest. Mat och prat, lekar och andakt, allt i en bra mix. 

NYHETER

Redan för några år sedan tog en 
kvinna kontakt via en gemen-
sam bekant och frågade varför 
Studentmissionen inte finns på 

Åland. Det var ju en väldigt bra fråga, 
eftersom det finns en högskola i Marie-
hamn som är ungefär lika stor som den i 
Jakobstad. Jag började googla och lärde 
mig att man bla kan studera till sjökapten, 
hotellchef och vårdare i Mariehamn. Jag 
fick också kontakt med rektorn, informa-
tören och ordförande för Kåren på ÅH, 
Ålands Högskolor, och de tyckte alla att 
det lät som en bra idé att Studentmis-
sionen skulle starta upp en verksamhet 
där. Allt som kunde göra högskolan mer 
känd på fastlandet var välkommet. Inom 
Studentmissionen tog vi med det i verk-
samhetsplanen, att vi skulle försöka få ihop 
pengar och hitta någon att anställa för 
jobbet, men sen kom vi inte mycket längre. 
Vi kunde bara be att Gud skulle visa oss 
nästa steg. 

Tills samma kvinna kontaktade mig igen 

Studentmissionen på 
Åland- en dröm som  
blev verklighet! 

Vi kunde bara be  
att Gud skulle visa 

oss nästa steg. 
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ungdomarna själva som ska planera sin 
egen verksamhet, med hjälp och stöd av 
oss vuxna. 

Caspian frågade på en chillsamling vem 
som ville vara med och det var genast tre 
som nappade. Dessutom fick han med 
Jonathan Vik som studerar i Helsingfors 
men som tillbringar alla sina lov på Åland. 
Jonathan var ett verkligt kap, för han är 
aktiv i HSSM och vet hur Studentmissio-
nen fungerar ”inifrån”, och dessutom har 
han ett stort hjärta för väckelse på Åland, 
och är pigg på att prova på det mesta. Så 
redan på vår första träff med ledarteamet 
tyckte Jonathan att de skulle ordna en 
startfest, och helst redan följande vecka, 
för sen skulle han flytta till Helsingfors. 

Resultatet av den första träffen var alltså 
att vi planerade en Kickoff för Studentmis-
sionens verksamhet på Åland. Jonathan 

gjorde affischen och skapade ett event 
på facebook och Instagram, och därmed 
var marknadsföringen i gång. 

Nu har festen redan hållits och den 
blev mycket lyckad. Mat och prat, lekar, 
musik och lovsång, en andakt av Jean 
Banyanga, allt i en bra mix. Kompisgäng-
et bestående av sju personer blev tolv på 
festen, och fler hade säkert kommit om 
det inte hade ösregnat just den kvällen. 
För resten av hösten planeras liknande 
större samlingar och eventuellt en Alp-
hakurs varannan onsdag, medan varan-
nan onsdag ska bestå av chillsamlingar. 
Men Studentmissionen på Åland är på 
gång, och det kan vi bara tacka Gud för!

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten 

Studentmissionen har samlat 
in pengar till lön åt en 10 
% anställd på Åland, och 

nu har Jean Banyanga blivit 
anställd som skolungdomspastor 
för hösten. Så fort som möjligt 
kommer vi att ansöka om insam-
lingstillstånd också på Åland, men 
tills dess samlar Studentmissionen 
på fastlandet in pengar för Jeans 
lön. Bli en regelbunden givare 
och kom med i Jeans stödring! 
Skolungdomsgruppen i Marie-
hamn har bett om hjälp med 

att kunna bjuda på fika på sina 
samlingar. Det vi får in till arbetet 
i Mariehamn i år som går utöver 
Jeans lön så kan vi använda till att 
sponsra det lokala arbetet. Du kan 
stöda arbetet med följande ban-
kuppgifter: Mottagare: Finlands 
Ev.-luth. Student- och Skolung-
domsmission rf. Kontonr: FI66 
8000 0710 2297 93 (BIC DA-
BAFIHH). Ref nr för Mariehamn: 
9108 60, Insamlingstillstånd 
RA/2020/1574.

Under hösten har vi ett tillägg i vår med-
arbetarskara när Daniel Munk Jensen gör 
sin praktik hos oss. Han studerar ämnet 
”Kristendom, kultur och information” 
på en högskola i Danmark men har fått 
lov att göra sin halvårs praktik i Finland. 
Orsaken att han ville flytta till Finland var 
att han ska gifta sig med en finländska i 
oktober. Daniel är bra på information och 
kommer bla att hjälpa till med Disciple 
konferensen. 

Daniel Munk Jensen 
- praktikant från  
Danmark till  
Studentmissionen! 
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3T – TUNNE
Jumala, itsesi ja kutsusi

TILAA
KIRJA!

Hinta 25 € (kun tilaat 15.10. mennessä, saat kirjan 
ilman postikuluja!), alehinta 10 € OPKOn varsinaisille 
jäsenille (alle 29-vuotiaat). 
Erikoistarjous: tilatessasi viisi kirjaa, maksat ainoas-
taan 100 € + postikulut. 
Tilaukset ja tiedustelut: opko@opko.fi tai opko.fi/3t.
Kirja on OPKOn julkaisema ja sen tuotto käytetään 
kokonaisuudessaan työhön koululaisten ja opiskeli-
joiden parissa.

OPKOn pääsihteeri Jussi Miettisen uutuuskirja 
tarjoaa raikkaan kokonaisnäkemyksen tasapainoi-
sesta elämästä kristittynä. Siihen kuuluu Jumalan 
tunteminen, itsensä tunteminen ja kutsumuksen 
tunteminen.

EERO JUNKKAALA
raamattukouluttaja, teol. tohtori

JUHA PARKKINEN
yliopistonopettaja, kasvatust. tohtori

ELLA NUUTINEN
opiskelijatyöntekijä. musiikkikasv. opiskelija

"3T yhdistää tämän ajan kristityn 
ydinkysymykset, Raamatun syvällisen 

opetuksen ja ajattelua inspiroivan 
rikkaan pohdinnan."

"3T opettaa lukemaan rukoillen – siis 
etsien sitä, mitä Jumala puhuu minulle 

ja meille yhteisönä ja miten käytän-
nössä reagoin siihen."

"Tämä on huikea dogmatiikan
ja etiikan oppikirja. Se on yhtä
aikaa syvällinen ja kansano-

mainen."


