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Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen Evankelisluteri-
laisen kirkon lähetysjärjcstöistä. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen
antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat Egypti, Englanti, Etiopia,
Japani, juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö.
Yhteensä 68 1ähetystyöntekijää . Suomessa toimii 1 7 piirijärjestöä ja Ruotsissa
yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. Se kou-
luttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlähetysopistossa
ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maailmanlaajuisessa
tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia työntekijöitä. Ruot-
sin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa. Kodilla järjestetään
erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym. päiviä. Kotia vuokra-
taan mm. kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.
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Ystävä-lehti nro 2/201 6
Ruotsin Kansanlähetyksen jäsenlehti
Julkaisija: Ruotsin Kansanlähetys
S:ta Marias väg 40, 612 92 Finspång

http://ruotsinkl.palvelee.fi
Youtube:

https://www.youtube.com/user/
SverigesFolkmission

Päätoimittaja: Sakari Kalliomaa
puh. +358400726736

Toimitus:
Pirkko Teikari, puh. +358505403988,

pirkko@teikari.org
Kari Teikari, puh. 070 309 07 80,
+358505905077, kari@teikari.org
Painopaikka: Föreningshuset

Fontänen, Linköping
Painos 240 kpl
Kansi: Menora

Takakansi: Kl-päivät 2016
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Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa
piirijohtaja

JOH. 1 5:1 0-1 7

Taivaan kansalainen

Taivaan, ei maailman, ulkomailla saatam-
me tuntea oman maan merkityksen ja tär-

keyden. Voimme viettää aikaa, lomailla, työs-
kennellä jopa muuttaa ulkomaille, mutta koti-
maa on kotimaa. Joh. 1 :1 0 “Maailmassa hän
oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syn-
tynsä, mutta se ei tuntenut häntä.”

Joh. 1 :11 “Hän tuli omaan maailmaansa, mut-
ta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.”
(Tuli sinne mikä oli Hänen omaansa). Pyhän
Hengen tehtävä on osoittaa meille synti, van-
hurskaus ja tuomio, jotta pääsemme taivaan
kansalaisiksi. Synti on sitä, ettei uskota Jee-
sukseen, vanhurskaus sitä, että Jeesus on ylös-
noussut ja tuomio sitä, että Jeesus sai voiton ja
tämän maailman ruhtinas on tuomittu. (Joh.
1 6:8)

Jeesus mahdoll istaa lapsena elämisen
Gal. 3 :26 “Te kaikki olette Jumalan lapsia,
kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.”

Jumalan lapseus ilo
Ilo tulee siitä ymmärryksestä, että olen taivaan
kansalainen ja Jumalan perheväkeä.
Joh. 1 :1 2 "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet
vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lap-
siksi, kaikille, jotka uskovat häneen."
Meidän tehtävä on vastaanottaa lahja ja ottaa
se käyttöön.

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta Herralle.

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valkama
sekä Kl:n työ eri maissa.

Sakari Kalliomaa, Kari Tei-
kari ja muut vastuunkanta-
jat.

Toiminta paikkakunnilla ja
lähetyskodilla.

Ruotsinsuomalaisten tavoit-
taminen.

Vierailijat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt.

Israel.

Jyrki ja Mia Valkeakari
Israelissa.

Tarvittavat varat työhömme.

Ruotsin ja Suomen kansat
kääntyvät pois pahoilta teil-
tään Jumalan puoleen.

Hyvä on Herra, turva ah-
distuksen päivänä, ja hän
tuntee ne, jotka häneen
luottavat. (Naah. 1 :7)
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Joh. 1 :1 3 "He eivät ole syntyneet
verestä, eivät ruumiin halusta, eivät
miehen tahdosta, vaan Jumalasta.”
Jaak. 1 :1 8 "Päätöksensä mukaan
hän synnytti meidät totuuden sa-
nalla, että olisimme hänen luomis-
tekojensa ensi hedelmä."

Älä yritä ol la Jumalan lapsi
Oletko yrittänyt olla uskovainen, se
on sama kuin yrittäisit olla elefant-
ti, sanoi Suomen ja Ruotsin herät-
täjä Frank Mangs jo aikoinaan.
Elefantiksi synnytään ja Jumalan
lapseksi uudestisynnytään. Siis yh-
tä paljon voisi yrittää olla elefantti.
Joh. 3:3 “Jeesus vastasi ja sanoi hä-
nelle: 'Totisesti, totisesti minä sa-
non sinulle: joka ei synny uudesti,
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa. ' ”
Joh. 3:7 “Älä ihmettele, että minä
sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä
uudesti, ylhäältä.”

Jumalan ystävyys - i lo
Syntyminen taivaan kansalaiseksi
Jeesuksen ansiosta - ILO siitä,
myös siitä, että Jeesus kutsuu meitä
ystäviksi ja lupaa ilmoittaa ystävil-
leen kaiken. Ajattele Abrahamia ja
kaikkia Jumalan ystäviä.

Jumala puhuu ystävil leen
Samuel on itselleni tärkeä esimerk-
ki Raamatussa Jumalan tavasta pu-
hua meille ystävillensä, tänä aikana
varsinkin, kun haetaan erilaisia ul-
kopuolisia ilmoituksia Jumalan

suunnitelmista omassa elämässä.
lmoittaudu sinäkin sanan vastaaot-
tajaksi
1 . Sam. 3:1 0 “Niin Herra tuli ja
seisoi ja huusi niinkuin edellisillä-
kin kerroilla: 'Samuel, Samuel! '
Samuel vastasi: 'Puhu, palvelijasi
kuulee. ' "
1 . Sam. 3:21 “Ja Herra ilmestyi
edelleenkin Siilossa; sillä Herra il-
mestyi Samuelille Siilossa Herran
sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli
koko Israelille.”

Ystävyyteen ei sisäl ly pakkoa
Jaak. 2:23 “Ja niin täyttyi Raama-
tun sana: 'Abraham uskoi Jumalan
lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet
vanhurskaaksi', ja hän sai nimen
Jumalan ystävä.” Ystävyys on sitä,
että antaa henkensä toisen puolesta
Joh. 1 5:1 3, onko meistä siihen?
Moodyltä kysyttiin, että olisiko
hän valmis siihen, hän vastasi, ettei
hänessä ole sellaista rakkautta,
mutta jos sitä kysyttäisiin niin Ju-
mala sen antaisi. (Hengen hedel-
mä: rakkaus, ilo, rauha Gal. 5:22-
23) ja näistähän Jeesus puhuu.. . ei
lähde meistä vaan Hänestä.
ILO on myös tieto siitä, että kutsu-
ja kantaa vastuun elämästämme tä-
nään ja tulevaisuudessa.
Jeesukselle ilo tarkoitti Isän kuule-
mista ja meille mahdollisuutta pe-
lastua Jeesuksen kautta.

Joh. 1 5:1 5-16 “En minä enää sano
teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei
tie
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edä, mitä hänen herransa tekee;
vaan ystäviksi minä sanon teitä,
sillä minä olen ilmoittanut teille
kaikki, mitä minä olen kuullut Isäl-
täni. Te ette valinneet minua, vaan
minä valitsin teidät ja asetin teidät,
että te menisitte ja kantaisitte he-
delmää ja että teidän hedelmänne
pysyisi: että mitä ikinä te anotte
Isältä minun nimessäni, hän sen
teille antaisi.”

Ollaan ystäviä, vel j iä ja sisaria
herrassamme
Ollaan ystäviä kuten Jeesuskin on
ystävämme, siunataan toinen toi-
siamme ja rukoillaan toistemme
puolesta.

Kiitos kaikille upeasta keväästä,
Jumala on elävä ja todellinen. Pal-
jon on taas tapahtumia, taivaallisia
tapahtumia.

Siunattua kesää ja tervetuloa elo-
kuun ensimmäisellä viikolla
Finspångin raamattuviikolle.
Mukana tuttuja ja uusia tuttavuuk-
sia myös Suomesta, opettamassa ja
musisoimassa.

Veljenne Herrassamme Jeesuksessa
Kristuksessa
Sakari

Raamattu- ja
rukouspäivät
23. – 25.09.201 6

Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40,
Finspång

Puhuja: Hannu
Laaksonen

Perjantai

17.00 kahvi
18.00 seurat
20.00 ruokailu

Lauantai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11 .00 lauluhetki
11 .30 tauko
12.00 lounas
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 raamattutunti
1 7.30 päivällinen
18.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
1 2.00 lounas ja kahvi
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Raamattuviikko
01 . – 07.08.2016
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40, Finspång

Puhujat: Markku Koski, Marko Virtanen (ehkä),
Anna Talvitie, Sakari Kalliomaa, Ari Into ja Kari
Teikari jne.

Päiväohjelma (sunnuntai ilmoitetaan erikseen)

08.00 sana ja rukous
09.00 aamiainen
10.00 raamattutunnit
1 2.00 lounas
15.00 kahvi
16.00 raamattutunnit
1 8.00 päivällinen
20.30 iltapala

Lähde mukaan virkistymään ja uudistumaan
Finspångissa pidettävälle raamattuviikolle.
Päivisin vapaata yhdessä ja erikseen oloa. Vii-
kon aikana mahdollisuus esim. omakust.
Kolmårdenin vierailuun. Yhteismajoitus mie-
hille ja naisille erikseen. Ota mukaan vuode-
vaatteet ja pyyhe. Ilmoitathan erityisruokava-
liosi. Ohjelma alkaa maanantai-aamuna, mutta
osallistujat voivat saapua jo sunnuntai-ilta-
na/iltapäivällä 31 .7. Ei järjestettyä yhteiskulje-
tusta. Tilaa on 40:lle ensimmäiselle. Olet sydä-
mellisesti tervetullut! Ilm./tied. Kari Teikari,
kari(at)teikari.org, puh. +358 50 590 5077 tai
Ruotsin numero 070 309 07 80. Hinta on 1700
kruunua. Se sisältää ohjelman mukaiset tilai-
suudet, majoituksen, saunat sekä päivittäiset
ateriat ja kahvit. Matkat eivät sisälly hintaan ja
osallistuja vastaa itse matkajärjestelyistä.
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Juhannuspäivät
24. – 25.06.201 6

Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Puhujat: Ari Into ja Kari Teikari
Musiikki: Mertsi & Mertsi

Perjantai

16.00 lipunnosto
16.30 avaus
17.00 raamattutunti
1 8.00 ruokailu
19.00 ystäväseurat
20.30 grillausta ja sauna

Lauantai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 ehtoollisjumalanpalvelus
10.30 raamattutunti
11 .30 päätöstilaisuus
12.00 ruokailu ja kahvi

Naistenpäivät
27. – 28.08.201 6

Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Ohjelma: Ks. kotisivuilta!

Kotisivut:
http://ruotsinkl.palvelee.fi

Youtube:
https://www.youtube.com/user/

SverigesFolkmission
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Seurat
Syyskuu

Pe 16. 1 8.30 Skövde, Matteus Kyrka, Västra Skogsrovägen 2
La 17. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 17. 1 7.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 18. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 18. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 19. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 20. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 21 . 1 3.00 Surahammar, Luomanperä, Billsbovägen 9
To 22. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 23. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 25. 1 6.00 Södertälje, Mälaregatan 6 (kahvitus 15.30)

Lokakuu

Pe 14. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 15. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 15. 1 7.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 16. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 16. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 17. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 18. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 19. 1 3.00 Surahammar, Luomanperä, Billsbovägen 9
To 20. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 21 . 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 23. 1 6.00 Södertälje, Mälaregatan 6 (kahvitus 15.30)

Marraskuu

Pe 11 . 1 8.30 Skövde, Matteus Kyrka, Västra Skogsrovägen 2
La 12. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 12. 1 7.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 13. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 13. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 14. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 15. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 16. 1 3.00 Surahammar, Luomanperä, Billsbovägen 9
To 17. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 18. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 20. 1 6.00 Södertälje, Mälaregatan 6 (kahvitus 15.30)
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Päiviltä

Kenneth Witick ja Sofar.

Anna Talvitie kertoi matkasta
Israelin vuori l le ja Jerusalemiin.

Marko Virtanen lauloi
opettamisen lomassa Tuomas
Tarkkasen säestyksellä.

Heikki Nummijärvi
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Todistajia

Arja

Rut

Helmi

Reijo ja Eeva-Liisa

Ari haastattel i Annikkia.
Sanni

Rail i
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Leena

Todistajia

Ehtoollinen

Heikki Nummijärvi ja Sakari.

Riitta

Lea

Matias Maire



12

Seuroista

Kenneth Witick
Huddingessa

Sakari
Fåglavikissä

Mertsi &
Mertsi
Grumsissa
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Herraa kiittäen ja siunaten (kodilla)

Sakari

Martti ja
Kerttu
Ruuska

Emännät Arja,
Sanni ja Eeva-
Liisa

Sakari
Fåglavikissä
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Surahammarin torilla

Anita
lauloi
meil le.

Sanaa,
kahvia ja
leipää.

Evanke-
l ista Ee-
ro Hedin
lauloi ja
puhui.

Evanke-
l ista
Tuula ja
lauluyh-
tye.
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. . . ja kansantalolla

Ari
tulkkasi
Sakarin
puheen.

I ltako-
kous
kansan-
talol la.

Saimme
kohdata
turvapai-
kanhaki-
joitakin.
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Tiili

Jäsenil lämme on mahdoll i-
suus ostaa kuvaannoll isesti
"tii l i" ja tukea lahjoituksel-
laan Kansanlähetyksen työ-
tä Ruotsissa. "Tii len" osto
tapahtuu siten, että lahjoi-
tat til i l lemme yhden tai
useamman tii len hinnan.
Myös puoli ti i ltä ja neljän-
nestii l i on mahdoll ista ostaa
Yksi tii l i maksaa 3000 kruu-
nua. Kun ostat tii l iä, niin
kirjoita maksun viestiksi
"neljännestii l i", "kolmannes-
tii l i", "puoli ti i ltä", "yksi tii l i"
jne.

Herra siunatkoon sinua ja
lahjaasi!

Hall itus

Myös talkoo- ja materiaal i-
apu on tervetullutta!

Puh. +46 76 623 2330 / Ari
Into (Ruotsi) tai Kari Teikari
+358 50 590 5077 (Suomi)

Kuvat
puhuvat
puoles-
taan!

Apu
a!
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Sieltä –
täältä

Olli Ojala

Hei taas Ystä-
vä-kirjeen lukijat! On ollut

pitkä kesäloma, jospa taas jatkai-
sin. Tässä joku kysyi, miksi Olli ei
enää kirjoita? No jospa kirjoittaisin
– tulee samalla historiaa.

Se evankeelisen sai takkia kääntä-
män, kun joku ystävä tilasi lahjaksi
Uusi Tie -lehden. Se oli niitä en-
simmäisiä Uusi Tie -lehtiä. Siitä
asti olen tilannut tätä lehteä ja jaka-
nut sitä toisille, enkä ole yhtään
roskiin heittänyt. Kun sitä Uusi Tie
-lehteä vuosi vuodelta jakaa posti-
laatikkoon tai laittaa postiluukusta
sisään, joskus joku alkaa kiinnos-
tua ja tulla mukaan.

Tiesittekö muuten, miten Uusi Tie
-lehden nimi tuli? Ette arvaa. En-
simmäinen päätoimittaja oli rovasti
Eino Honkanen. Hän oli ryhmän
kanssa Israelissa. Joillakin ryhmän
johtajilla oli tapana tavata Israel-lä-
hetystyöntekijä Kaarlo Syväntöä.
Honkanen tuskaili Syvännölle, että
olivat paljon pohtineet sitä, että oli-
si oma lehti, mutta eivät ole vielä
keksineet mikä lehdelle nimeksi.
Siihen Syväntö ehdotti, etää pankaa
nimeksi Uusi Tie. Siis Syväntö risti
nimen Uusi Tie.

Syväntö oli helluntailähetyksen lä-

hetti ja sai sisäisen kutsun muuttaa
työhön Israeliin v. 1 947 muistaak-
seni. Israel julistautui v. 1 948
omaksi valtioksi. Syvännön työ
Suomessa oli rautatieläinen. Kun
tuli uskoon, katsoi tärkeämmäksi
työn Israelissa. Silloin kun Israel
perustettiin, niin kaikki ulkomaa-
laiset saivat jäädä Israeliin pysy-
västi. Niinpä sitten Suomessa asu-
va vaimo ja lapset muuttivat myö-
hemmin Israeliin ja he asuivat
Gennesaretin rannalla. Syväntö le-
vitti eri kielisiä Raamattuja Israe-
lissa asuville, hän jakeli niitä tu-
hansittain. Se oli vaarallista. Orto-
doksijuutalaiset eivät tykäneet sii-
tä. He yrittivät estää, koska Uusi
Testamentti oli heistä vaarallinen.
Sillälailla yritettiin estää, että jos
joku lähetti postin kautta koko
Raamatun, tulli otti sen. Kun tästä
levisi tieto, ettei voi lähettää postin
kautta, oli vihje, että jos lähettää
postin kautta vaatteita, niin piilot-
taa pienet, erikieliset Raamatut
vaatteisiin. Siellä metsässä, missä
asuimme, keräsin vaatteita paket-
tiin ja sinne sekaan raamattuja
vaatteisiin, 1 0 kg sai olla paketti.
Kun itse sain käydä Israelissa, ky-
syin, onko tämä Ojalan paketti tul-
lut perille. Kyllä on, kiitos! Jostain
oli tullut iso erä slaavilaisia raa-
mattuja Pietiläisille. Pietilät olivat
työntekijöinä. On tuota raamattuta-
loa Israelissa poltettukin. Syvännöt
ovat kuolleet, mutta heidän lapsen-
sa ovat jatkaneet isänsä Raamattu-
levitystyötä tähän asti ja jatkavat
edelleen. He asuvat Israelissa.
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Kristittyjä, evankeelisia uskovia is-
raelilaisia asuu n. 30.000. Vastus
on kova. Sanotaan, että Israelin
maa on Uudenmaan läänin kokoi-
nen ja asukkaita on Israelissa 6 ja
puoli tai 7 miljoonaa ja joka vuosi
muuttaa Israeliin 27 000 uutta asu-
kasta. Raamatussa sanotaan – he,
israelilaiset asuvat ahtaasti.

Kun kansanlähetys osti Helsingin
kapungilta Ryttylän, alettiin siellä
alkuaikana pitää kesäjuhlia. Eräänä
kertana, kun olimme Ryttylässä nii-
nä alkuvosina, niin paussin aikana
kuulutettiin, että onko täällä Ruot-
sista tulleita, ottakaa yhteys Mäki-
Arvelaan, he muuttavat Ruotsiin
kansanlähetyksen työhön. Etsin
heitä ja siellä penkissä Mäki-Arve-
lat istuivat. Esitin, että olen ruotsa-
lainen - käskettiin ottaa yhteys
Ruotsissa. Sitten kun Mäki-Arvelat
muuttivat Ruotsiin Göteborgiin, pi-
dettiin yhteyttä ja Mäki-Arvela sai
monia nimiä, jotka oli uskossa ja
aktiivisia seurakuntatyössä. Näin se
työ pyörähti käyntiin laajalla alu-
eella – Göteborg ja sen ympäristö
sekä muut kaupungit.

Nämä innokkaat työntekijät eivät
aina saaneet omaa palkkaansa aika-
naan. Antero Pietilä, joka aluksi
asui Örebrossa ja sieltä Skrubbyn
Halsbergissa. Alkuaikana eivät seu-
roissa käyneet ymmärtäneet, että
kun on perhe ja ruokakustannukset,
vuokrat, puhelin ym. kulut, ne on
maksettava. Aina ei oltu Pietilöille
palkkaa saatu, ne oli 3 kk jäljessä.

Sitten alkoivat kolehdit suurentua,
niin että Pietilät saivat palkkansa.

Samaa voi sanoa Mäki-Arveloista.
Göteborgissa asuessaan olivat rahat
lopussa. Taas ruoka, vuokra ym.
kulut eikä ollut rahaa maksaa. Silti
Mäki-Arvelat päättivät, että kerjää-
mään ei ruveta, rukoillaan, että
Herra auttaa. Niin kävi, että eräs
ystävä toi heille ruokaa tietämättä,
että heillä oli vaikeuksia. Toiminta
alkoi vilkastua, maine levisi. Toiset
kutsuivat mukaan kuulemaan, naa-
puriin ja ympäri Göteborgia, myös
muihin kaupunkeihin lähellä. Sana
levisi ja seuroja riitti, kolehditkin
suurenivat. Mäki-Arvela sai laajal-
la alueella kiertää Keski-Ruotsissa.
Uusia ystäviä tuli mukaan. Palkan-
kin saivat. Sitten Mäki-Arvelat läh-
tivät Englantiin juutalaistyöhön
joiksikin vuosiksi.

Mäki-Arvelan jälkeen tuli Toivo
Lattu Kauhajoelta. Hänelläkin oli
palkkavajausta. Toivo kertoi meil-
lä, että hän sanoi vaimolleen, joka
oli pankkivirkailija, kuule Anna,
voisitko antaa rahaa, mulla ei ole
nyt niin paljon rahaa, kuin pitäisi
olla. Siellä Ruotsissa on niin kova
sanan nälkä ja paikat on täynnä.
Pyyntöjä tulee lisää, en voi olla
menemättä, mun täytyy mennä.

Ja niin vähin erin Kansanlähetys-
kassa pääsi tasoihin tuloissa ja me-
noissa. Nämä kolme, joista kerroin,
ovat ne, joita Herra käytti ruotsin-
suomalaisten keskuudessa, niin että
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se on pysynyt tähän asti. Entä nyt,
meistä ystävät riippuu kuinka men-
nään eteenpäin. Näinä alkuaikoina,
jolloin nämä 3 toimivat, kansa tuli
helposti mukaan. Oli työttömyyttä,
ei osattu ruotsia, ei tunnettu toisi-
aan, ja oli yksinäisyyttä. Alkuvuon-
na 1976 huoneet täyttyivät, jopa
100 henkeä. Entä nyt – Olli yksin.
Joskus saan jonkun mukaan. Ne
muut ovat kuolleet, muuttaneet
paikkakuntaa, sairastavat tai eivät
välitä tulla mukaan.

Niin nyt mennään eteenpäin Saka-
rin ja Karin mukana. Nyt on näin,
uusia paikkakuntia tulisi löytää.
Monta paikkakuntaa, kaupunkia on
Värmlannin läänissä, joissa ei ole
pappia. Joku kirjoitti, että olisi 1 5
000 suomalaista tässä läänissä. Tie-
tenkään kaikki eivät puhu suomea.
Kuten täällä syntyneet lapset, kaik-
ki vanhemmat eivät opeta suomea.
Oli surkeaa, kun kävimme Suo-
messa alkuvuonna, mukana oli 1 5-
vuotias poika, joka koki matkan
raskaana. Ei ollut juttukaveria su-
kulaisissa, joka olisi osannut ruot-
sia. Tälläkin paikkakunnalla on
paljon suomalaisperheiden lapsia,
jotka eivat osaa suomea.

Ajattelen nyt tätä toimintaa tääällä
Värmlannissa. Ainakin Karlstadin
seurakunta lopetti suomalaispapin
työn. Ei ollut tarpeeksi kuulijoita.
Sitten pitkät automatkat sinne-tän-
ne, 1 00 + 100 = 200 km, bensa
maksaa myös. Kaksi seurakunta-
työn assistenttia lopetti, toinen

muutti, toinen jäi eläkkeelle. Uutta
ei otettu. Totta on myös, että kir-
kon tulot ovat vähentyneet, siksi
uutta ei oteta eikä paikkaa täytetä.
Näin on käynyt täällä. Sitten nuo
entiset paikkakunnat, joissa on
käyty. Niissäkin ne, jotka seuroissa
kävivät, ovat kuolleet. Suomalaisia
asukkaita niissä oli monessa 100
tai yli, hajalla maakunnassa, ei
kaikki kaupungeissa. Eräälle soitin,
se sanoi, että ne jotka tuli, on kuol-
lut. Eskilstuna, Örebro, Vesteros –
niissä on suomalaisia yli 4000 kus-
sakin.

En nyt muuta voi toivoa kuin, että
toiminta jatkuisi edelleen. Tuloja
saisi tulla kolehdeissa enemmän.
Kunpa ystävät ymmärtäisivät tä-
män. Jotkut ystävät vähän testa-
menttasivat ennen kuolemaansa
Ruotsissa. Paljon nyt eri yhdistyk-
set Suomessa ja täälläkin puhuvat
siitä, että testamentattaisiin Pelas-
tusarmeijalle, Punaiselle Ristille,
Lääkärit ilman rajoja järjestölle,
Suomessa Avainmedialle ym. Tes-
tamentti tulisi tehdä, kun on vielä
terve, että ei ole dementoitunut tai
joku muu sairaus. Kun kuolee, eikä
ole omaisia, siskoja, lapsia, jotka
perisivät jäämistön, ne menee val-
tiolle = kunnalle. Kaksi tunnettua
paikkakuntalaista todistajaa riittää
todistaj iksi ja lakimies, joka hy-
väksyy testamentin.

Kun Martti Ruuska oli Ystävä-leh-
den toimittajana, hän pyysi aina
joiltakin, että voisitko kirjoittaa
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Kirje Ystäville

On suurta, että meillä on Vapah-
taja elämässämme. Hänen lu-

nastuksensa on kallein aarre niin
kuin virressäkin sanotaan: ”On
meillä aarre verraton. Se kalliimpi
on kultaa”. Kun meillä on Vapahta-
ja, niin näin vanhuuden vaivoissa,
on kuin vakuutus, on taivastoivo,
on rauhallinen ilo ja on sielun ih-
meellinen turva. Myös tunnen, että
koko elämäni ajan on Herran joh-
datus ollut mukanani aivan kaikes-
sa.

Näyttääkin siltä, että vanhuuden
vaivat vievät minun koko aikani,
niin etten tätäkään kirjettä pääsisi
kirjoittamaan, niin kivut alkaa en-
siksi selässä jne. Isäni tapasi sanoa,
että muistakaa Luojaa nuoruudes-
sanne ennen kuin pahat päivät tule-
vat (vanhuuden päivät) ja te sanot-
te, ettei ne kelpaa. Näitä lauseita
hän otti Raamatusta.

Mikä on meidän tehtävämme?
Kuulen sanottavan, ettei mikään,
että armoa ei ansaita ansioilla tai
teoilla. Mutta, kyllä Jeesus sanoo,

että se on RAKKAUS. Rakkautta
kysytään viimeisellä tuomiolla.

Todellakin, rakkauteen sisältyy
kaikki,koko elämän asenne, kuten
esim. lähimmäisen näkeminen, ei
tuomitsemisen tunne jne. Ystävät-
kin voivat tukea toinen toisiaan tai-
vastiellä. Hengellisessä laulussa
sanotaan: ”Rakkaus sä kuvaksesi
minut kerran tänne loit”.

Jeesus tahtoisi, että ihmisten kes-
ken olisi rakkaus, kunnioitus ja hy-
vä tahto eli mielisuosio. Etenkin
vanhana ihminen tarvitsee paljon
tukea taivastiellä. Ja, kun kuolema
kolkuttaa sydämen ovella, niin aja-
tus tulee ‒ saanko vain pitää Va-
pahtajani! Ja, sielu kaipaa evanke-
liumin ilosanomaa, Tosi Sanomaa.

Mikä on kristityn merkki? Jeesus
antaa merkin: ”Siitä te tiedätte, että
olette minun omiani, kun teillä on
keskinäinen rakkaus”. Ja, ”rakasta-
kaa toinen toisianne sillä rakkau-
della, kun minä olen teitä rakasta-
nut”.

Sanelma Jauhiainen

jonkun jutun. Eräs henkilö, jolta
Martti pyysi juttua, sanoi, että hä-
nellä on niin huono käsiala, ettei
siitä kukaan saa selvää. Siihen
Martti vastasi, että jos mä Ollin kä-
sialan selvitän, niin kyllä mä sun-

kin selvitän. Vanhoista Ystävä-leh-
distä näkyy, että monelta eri henki-
löltä on kirjoituksia tullut lehteen.

Olli
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Pää poikki

Kari Teikari
puheenjohtaja

Johannes Kas-
tajaja oli huu-

tavan ääni erä-
maassa. Hän me-
netti päänsä, kun tohti ilmoittaa
Herodes Antipaalle, että sinun ei
sovi pitää toisen miehen vaimoa.
Uskallammeko me sanoa lähim-
mäisellemme tänä päivänä Jumalan
sanan totuuden.

Olin hyljännyt ensimmäisen vai-
moni ja halusin mennä naimisiin
Pirkon kanssa, joka oli eronnut
miehestään. Seurakunnan kanslias-
sa jouduimme puhutteluun. Pastori
kertoi, että meidän on Jumalan sa-
nan vastaista mennä naimisiin. Em-
me olleet tuolloin uskossa ja ajatte-
limme, että ei se meitä estä, vaikka
Raamattu opettaakin toisin. Eräs
toinen saman seurakunnan pastori
olikin valmis vihkimääm meidät.
Niinpä menimme naimisiin. Myö-
hemmin tulimme uskoon ja tunnus-
timme syntinä sen, että olimme ot-
taneet eron ensimmäisistä puoli-
soistamme.

Muutama vuosi sitten sain sellaista
opetusta, että minun tulisi palata
ensimmäisen vaimoni luokse. Hil-
jennyin Herran eteen asiassa. Sain
nopeasti ymmärryksen, että hyl-
käämisten aika on lopullisesti ohi.
Ajattelet ehkä, että johan sen nyt

terve järkikin sanoo. En kuitenkaan
halua luottaa vain järkeeni.

Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki
tiedon ja viisauden aarteet (Kol.
2:3).

Olen pitänyt ohjeenani, että kun
eteeni tulee jokin tärkeä asia rat-
kaistavaksi, niin kolme paalua tu-
lee olla samassa linjassa: Jumalan
sana, Pyhän Hengen ilmoitus sydä-
messä sekä olosuhteet. Ymmärsin,
että olin saanut syntini anteeksi,
olin siis sanan kautta vapaa elä-
mään nykyistä elämääni. Olosuh-
teetkin puolsivat asiaa. Minulla oli
myös rauha sydämessä asian suh-
teen. Jäimme siis Pirkon kanssa
jatkamaan avioliitossamme us-
koen, että se on Herran tahto.

Kuuntelin Uuras Saarnivaaran pu-
hetta, joka oli äänitetty jonain ju-
hannuksena Lähetyskodilla. Hän
käsitteli puheessaan juhannuksena
tapahtuvaa yleistä ryyppäämistä ja
huoraamista.

Mieleeni muistui oma julkisynti-
nen elämäni vuosien takaa. Viikkoa
ennen juhannusta olin kahden poi-
kakaverini kanssa purjehtimassa
merellä. Olimme ottaneet eväiksi
runsaasti viinaa ja olutta. Järkevinä
nuorina miehinä olimme lujasti
päättäneet, että leiriydymme erää-
seen saareen emmekä purjehdi
enää sen jälkeen, kun olemme otta-
neet alkoholia. Alkoholi alkoi vai-
kuttaa ja mantereen puolella oleva
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Talouslukuja

tanssilava kutsua. Riitävästi juo-
tuamme olimme kaikki valmiita
purjehtimaan takaisin mantereelle
tansseihin. Surullisesti päättyi mat-
kamme. Kun olimme saaneet pur-
jeveneen poijuun kiinni, jatkoimme
pienellä jollalla rantaan. Jolla kaa-
tui ja perämoottori iski yhtä meistä
ohimoon. Hänet löydettiin myö-

hemmin naarausten jälkeen kuol-
leena. Järki johti harhaan tässä ta-
pauksessa alkoholin vaikutuksesta.
Rukoillaan nuorten puolesta, että
eivät joisi tulevana juhannuksena.

Siunaten

veljenne Kari
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Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la
Sankta Marias väg 40,
Finspång

05.08.201 6 klo 1 3.00
23.09.201 6 klo 1 4.00

Sakarin tukirengas

Voit liittyä Sakarin tuki-/kanna-
tusrenkaaseen netissä osoitees-
sa:

http://suuressamukana.fi/koti-
maantyontekija/ruotsi-sakari-
kalliomaa/

Sieltä voit myös tilata Sakarin
uutiskirjeen.

Piirihallitus

Teikari Kari puheenjohtaja
Pesonen Timo varapuh.joht.
Into Ari
Kontio Helena
Malmberg Maire
Pälli Kari
Syrjätie Outi
Syrjätie Tapio
Torkkeli Ritva

Hallituksen sihteerinä toimii
Pirkko Teikari ja kassanhoita-
jana Arja Häggebrant.

Matt. 6:31 -34
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juom-
me?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat ta-
voittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tar-
vitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaut-
tansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomi-
sesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kul-
lekin päivälle oma vaivansa."

Helvi Heikkinen kiittää kaik-
kia 85-vuotispäiväänsä muis-
taneita!
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PostGirot
Maksaessasi
postgirolla Ruotsissa
voit käyttää viereistä
lomaketta. Leikkaa se
irti saksilla
katkoviivaa pitkin.
Merkitse viestitietoi-
hin maksun aihe.
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Tukijat Suomessa!

Olemme kiitollisia, jos voit rukoilla työmme puolesta. Jos niin
koet, voit myös tukea taloudellisesti Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
ry:n Ruotsissa tekemää työtä.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
Tili: FI1 3 2070 1800 0130 95 BIC: NDEAFIHH
Viite: 6200 56609

Keräyslupa Suomessa, POL-2014-11731 on voimassa 31 .1 2.2016
saakka. (Tämä tili on siis suomalaisessa pankissa.)

Haluan ti lata Ystävä-lehden / peruuttaa ti lauksen.

Haluan l i ittyä Ruotsin Kansanlähetyksen
jäseneksi ja ti lata maksuttoman Ystävä-lehden.

Osoitteeni on muuttunut / muuttuu __________ alkaen.

Etunimi Sukunimi

Lähiosoite Puh.

PALAUTELOMAKE

Palautetaan osoitteel la: Sveriges Finskspråkiga Ev.-luth.
Folkmission, S:ta Marias väg 40, 61 2 92 FINSPÅNG

Postinumero Paikkakunta
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Maksuohje
Maksaessasi netissä ole hyvä
ja merkitse viestitietoihin
maksun aihe tai tarkoitus,
esimerkiksi: kuukausiuhri,
tiili, lähetystyö, ruotsintyö,
kiinteistö, kirjat, cd:t, lehdet,
jäsenmaksu, Finspångin ta-
pahtuman osallistumismaksu,
Sakarin palkka jne. Käytä
vieressä olevaa tiliä.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission är en del av
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, som är en av Finska kyrkans
missionsorganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga nära och fjärran
missionsbefallningen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivillighe-
ten i vår verksamhet. Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Af-
rika samt Oceanien. I hemlandet (Finland) finns en rikstäckande distrikt-
sorganisation (Totalt 1 8 distrikt). Folkmissionen utbildar missionsarbetare
i Ryttylä folkhögskola i Finland och hjälper de troende att hitta sin plats
vid det globala uppdraget. Folkmissionen i Sverige är en förening och ar-
betar främst bland de finsk-språkiga. Folkmissionen vill ge städ och bef-
rämja evangelisationsarbete, samt arbeta för utlandsmissionen inom för-
samlingarna.

Pankkitil i
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisk-lutherska Folkmission
Sankta Marias väg 40
612 92 Finspång

Nordea
IBAN SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC NDEASESS
Plusgiråt 4 15 40-6

Lähetyskodin tapahtumiin ilmoittautumiset netissä tai puh. 070 309 07 80
tai email ruotsinkl@sekl.fi. Ruoka ja majoitukset 300 kr (raamattupäivät
350 kr), omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16 v.
1 50 kr (raamattupäivät 175 kr).

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

Lähettäkää meille kirjoituksia Ystävä-lehteen. Toivomme, että kirjoituk-
senne eivät ylitä A4-kokoisen paperiarkin tekstimäärää. Ystävällisesti
pyydämme huomioimaan tämän ohjeemme.






