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Ruotsin Kansanlähetyksen jäsenlehti
Julkaisija: Ruotsin Kansanlähetys

S:ta Marias väg 40, 612 92 Finspång
http://ruotsinkl.palvelee.fi

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 215 kpl

Ystävä-lehden toimitus pidättää
itsellään oikeuden muuttaa tai jättää
julkaisematta lähetettyjä kirjoituksia.

Tilaisuuksien ohjelmiin voi tulla
muutoksia.

Kansi: Raija (oik.) ja Maija
Takakansi: Risingen kirkko

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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Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa
piirijohtaja

Toinen otetaan, toinen
jätetään

Matt. 24:40-41 Silloin on kaksi miestä pellol-
la; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen
korjataan talteen, ja toinen jätetään.

Olen ilmestyskirjaa tutkiessani miettinyt tätä
Matteuksen kohtaa, tarkoitetaanko tässä usko-
via vai niinkuin olen yleensä ajatellut, että
tekstin "toinen" on uskosta osaton. Itsekästä
ajattelua ja itsekästä omista lähtökohdista
kumpuavaa lukemista?

Matteuksen luku 24 on Jeesuksen eskatologi-
nen testamentti tulevista tapahtumista omil-
lensa. Jeesuksen puhetta edelsi opetuslasten
Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas seuraavat
kysymykset. 1 . Milloin temppeli hävitetään?,
2. mikä on tulemuksesi merkki? ja mikä on 3.
maailmanlopun merkki? Samat kysymykset
vaivaavat ja tulisikin vaivata edelleen Jeesuk-
sen omia.

Kreikan sana parusia esiintyy evankeliumeissa
vain tässä luvussa. Sanaa käytettiin yleensä
kuvaamaan kuninkaan läsnäoloa tai tulemusta
arvokasta ja mahtavaa sellaista. Kuninkaana-
han Jeesus nimenomaan palaakin takaisin.

Mitä asioita Jeesus korostaa omillensa vas-
tauksessaan, ensimmäiseksi Hän sanoi vasta-
ten: "katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. .sil-
lä. . ." (Matt 24:4) VALVOMISTA. Paavalikin
korosti monesti valvomisen tärkeyttä, kuten
esimerkiksi galatalaisten kohdalla, jotka olivat
joutuneet lain alle ja siten langenneet pois ar-

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.

Hän tuli todistamaan, to-
distaaksensa valkeudesta,
että kaikki uskoisivat hä-
nen kauttansa. (Joh. 1 :7)
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mosta ja Kristuksesta. (Gal 5:4)
Olisivatko galatalaiset olleet siinä
tilassa vastassa Jeesusta, jos Jeesus
olisi silloin saapunut noutamaan
omiansa. Aikaisemmin he elivät ja
kasvoivat armossa ja totuudessa,
mutta väärien opettaj ien vaikutuk-
sesta he olivat joutuneet lainalai-
suuden eli oman yrittämisensä voi-
mattomaan tilaan. Lihaa ei kuole-
tettukaan ristillä anteeksiantamisen
saavuttamiseksi. (Gal 5:1 ) Paavali
sanoikin, että minun täytyy teidät
jälleen kivulla synnyttää, kunnes
Kristus saa muotoa teissä. (Gal 4:9)

Onko tämän ajan kristittyjen tila
yhtään parempi? Elämän yhteys
Jeesukseen on katkennut ja voidaan
jopa suosia synnissä elämistä. Jos
ei itse niin, ainakin hyväksytään
vääriä tapoja yleisen mielipiteen
painostamana oikeana tapana elää.
Kuinka huomaamattomasti suos-
tumme erilaisten sidoksien van-
geiksi elämässämme, niiden jotka
varastavat aikamme. Yleisimpinä
TV ja Facebook ja muut some
-maailman eksytykset.

Mitä Paavali mahtoi tarkoittaa ki-
vulla synnyttämisellä? Itselleni se
ainakin tarkoittaa edelleen suostu-
mista ymmärtämään kuinka suuri
ja mahtava on Jumalan suunnitel-
ma kohdallani. Ilman sen ymmärtä-
mistähän en halua luopua niistä
asioista jotka ovat toissijaisia Jee-
suksen rinnalla. Miten voisin koko-
sydämisesti seurata mestariani jos
ajatukseni ovat maallisissa? Ruu-

miini puolesta voin olla mukana
monessakin, mutta sydämen tilas-
tahan on kysymys.

VALVOKAA! Jeesuksen saapuessa
noutamaan omiansa nousee ne
häntä vastaan joiden maalliset telt-
tanarut on irroitettu, Hän tulee
noutamaan morsiusseurakuntaansa,
eikö morsian odota sulhastaan?
Odotanko minä palavasti Jeesuk-
sen tuloa? Miettiessäni näitä, nousi
pelko omasta tilastani ja rukoilen-
kin nyt, että HERRA OSOITA TI-
LANI!

Hääjuhlien jälkeen saapuu Jeesus
omiensa kanssa hallitsemaan maa-
ilmaa 1000 vuotta maan päälle ja
sitten tulee loppu. Sitä ennen soi
pasunat ja sinettejä avataan, mutta
meidän ei mielestäni kannattaisi
niin keskittyä siihen mitä tapahtuu,
vaan siihen, että mitä minulle ta-
pahtuu. Raamatussahan on selkeäs-
ti ilmoitettu, että lopuksi kaikki tu-
houtuu, kirjat avataan ja se jonka
nimi ei ole elämänkirjassa heite-
tään tuliseen järveen. Tämän ajan
maallistuneet ihmiset ja jopa seura-
kunnan väki kieltävät tämän totuu-
den, mutta se ei vaikuta Jumalan
suunnitelmien toteutumiseen. Mut-
ta sinun ja minun suhtautumiseni
Jumalan Sanaan ratkaisee meidän
kohtalomme. Vaikka ihmiskunta ei
ota tänään Jumalan Sanaa ja elä-
mää Jumalan yhteydessä vakavasti,
niin Jumala toteuttaa rutosti suun-
nitelmansa.
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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.

JOKO TAI? Ei Raamattu puhu
mistään kompromisseista, olemme
Jeesuksessa tai sitten emme. Ja jos
emme ole niin olemme perkeleen
omat. Silloin Jeesus lausuu julki
Matt 7:23 sanat: menkää pois mi-
nun tyköäni te laittomuuden tekijät.

Jeesus tuli syntisiä varten, niitä
varten, jotka haluavat elää Hänen
yhteydessään ja seurata Häntä.

Kasvaaksemme tulee meidän viet-
tää aikaa Jeesuksen kanssa: Sana,
rukous ja seurakunnan eli kristitty-
jen yhteys. Maailman houkutukset
mahdollistavat "selitykset" yleisen
mielipiteen johdosta kun ei valvota
tai suostuta kohtaamaan totuutta. Ei
Raamatun kehoitukset ole mihin-
kään muuttuneet tietokoneiden tai
television keksimisen jälkeen.
Kuinka helppoa onkaan huomata
viettävänsä aikaa perkeleen ansas-
sa, mutta kuinka vaikeaa siitä on ir-
rottautua. Ihmiselle mahdotonta,
mutta ei Jumalalle.

Jeesus tulee ja äkisti, koska? Ei
meidän tule tietää hetkeä, mutta
ajan me tiedämme, Israelin valtio
on perustettu 1948 joka n. 1 20-lu-
vun israelilaisten karkoituksen ja
temppelin tuhoamisen (v. 70) jäl-
keen on maailman suurin ihme, mi-
hin ei kukaan uskonut. Hinta oli
kova, mutta Jumalan suunnitelmat
toteutuvat.

Koska se sukupolvi ei katoa niin
Jeesuksen tuleminen on ohittanut

kynnyksen. Vakavaa puhetta? Juu
on. Rukoile ja kysele, turvaudu Va-
pahtajaasi, kuole itsellesi ja suun-
nitelmillesi, saat jännittävän ja
merkityksellisen elämän Jeesuksen
seuraajana.

Elä armosta ja anteeksiannosta, kii-
tä Jeesusta kaikista mahtavista
koettelemuksistasi. Kiitä joka tilas-
sa, lopeta omaan napaasi tuijotta-
minen ja saat ihmetellä sitä huolen-
pitoa, joka sisältyy liikkeelle lähte-
miseen. Herra on hyvä eikä kiusaa
ketään. "Niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että antoi ainokaisen
Poikansa ettei yksikään joutuisi
helvettiin vaan saisi iankaikkisen
elämän." Maranata-tule Herra Jee-
sus.

Siunaten, bro Sakari ja kiittäen tei-
tä ahkerat kädet, jalat ja sydämet
kaikesta mitä olette työmme mah-
dollistamiseksi tehneet. Työ on yh-
teinen ja työ on Jeesuksen.
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Israel- ja evankeliumipäivät
22. – 24.04.2016
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40, Finspång

Opetus: Kenneth Witick, Anna Talvitie, Sakari
Kalliomaa

Perjantai

17.00 tuloateria
18.00 iltakokous
20.00 iltaruokailu

Lauantai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunnit
1 2.00 lounas
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 iltakokous
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kahvi
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Kevätpäivät
21 .–22.05.201 6

Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40,
Finspång

Opetus: Marko
Virtanen

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kahvi

Ruotsin Kansanlähetyksen kotisivut löytyvät osoitteesta

http://ruotsinkl.palvelee.fi

Osoite Youtubessa:

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

Lähetyspäivät
1 9. – 20.03.201 6

Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Vieraat: Heikki
ja Aili
Nummijärvi

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 lähetyskatsaus
14.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kahvi
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Seurat
Maaliskuu (Kalliomaa, Teikari)

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 Stjärnsund, Mattilat, Klacklandet 12
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), + Nummijärvet

Huhtikuu (Kalliomaa, Teikari)

Su 24. 1 6.00 Södertälje, Mälaregatan 6 (kahvitus 15.30), + Anna Talvitie

Toukokuu (Kalliomaa, Teikari)

Pe 13. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 14. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 14. 1 7.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 15. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 15. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 16. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 17. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 18. 1 3.00 Surahammar, Luomanperä, Billsbovägen 9
To 19. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 20. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 22. 1 6.00 Södertälje, Mälaregatan 6 (kahvitus 15.30), + M. Virtanen
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Päiviltä

Ruokailemassa.

Kari puhumassa. Silja lauloi Herralta saamansa
laulun.
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Elvi ja Jorma.

Päiviltä

Tuomas säesti Talvipäivillä.

Tuomasta kuuntelemassa.
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Seuroista

Tuomas Södertäljessä. Martti Södertäljessä.

Maire, Maritta ja Rut Finspångissa.
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Vieraili jan
kynästä

Sain olla jälleen miellyttävällä vie-
railulla Ruotsissa Kansanlähetyk-
sen ’pitkässä viikonlopussa’ .

Olen alunperin Kalliomaan Sakarin
ja Anna Talvitien kurssikaveri Per-
heniemen opiston evankelistakurs-
silta ja nyt helmikuussa olin jo kol-
matta kertaa vierailulla Finnspån-
gissa.

Tällä kertaa Sakari joutui juuri saa-
puessani lähtemään Suomeen aut-
tamaan kotiväkeään, joka paini
influenssan kovissa jälkimainin-
geissa.

Heti kärkeen sanon lämpimät kii-
tokset Teikarin Karille ja Pirkolle
sekä kaikille tapaamilleni todella
lämminhenkisille ihmisille. Var-
masti kaikki vieraanne ovat samaa
mieltä kanssani: Finspångissa vie-
ras saa moninkertaisesti itse verrat-
tuna siihen mitä voi antaa! Otatte
todella sydämellisesti vastaan vie-
raanne ja kannustatte niin teoin
kuin sanoinkin todella merkittäväs-
ti! Ja vielä emäntien herkuin hem-
motellen!

Kevättalvinen Ruotsi näytti ko-
mealta ja Karin vetämissä tilai-

suuksissa oli vilpitön ja valoisa il-
mapiiri. Veisattiin, luettiin ja jaet-
tiin sanaa sekä vahvistuttiin yhtei-
sestä uskosta Motalassa, Finspån-
gissa ja Södertäljessä!

Lämminhenkinen viikonloppu
päättyi aurinkoiseen sunnuntaihin
ja kevään ensimmäisiin joutseniin
teiden varsilla. Niiden, hienon vie-
railun sekä monien yhdessä laula-
miemme laulujen loppusäkeet teil-
le Hilja Haahdilta - hyräile sinä nä-
mä siellä missä oletkin - minä
säestän ne täällä Vantaan Askistos-
sa nyt!

Niin kuin muuttolintusen tie, kotoa
kauas matka vie.
Jää turvaksi Herrani rakkaitten
luo, haltuhus kaikkeni uskoa saan.
Käy kanssani mulle sä siunaus suo.
Auttaos määräni saavuttamaan!

Niin kuin muuttolintusen tie, Tai-
vasta kohti kulku vie.
Kuin unelma kiitävi elämä pois.
Kirkkaus rantahan kodista maan.
Suo että mun sieluni valmisna ois,
Auttaos onneni saavuttamaan!

Tuomas Tarkkanen
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Kevätkokous

Pidetään 19.03.2016 klo 11 .00
Lähetyskodilla.

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la
Sankta Marias väg 40,
Finspång

1 9.03.201 6 klo 09.00
22.04.201 6 klo 1 4.00
21 .05.201 6 klo 09.00

Seppäsen Rauha kiittää siunaten
kaikkia, jotka muistivat häntä
80-vuotispäivänä 21 .
joulukuuta.

Ja koska te olette lapsia, on
Jumala lähettänyt meidän
sydämeemme Poikansa Hengen,
joka huutaa: "Abba! Isä! " (Gal.
4:6)

Merkkipäivät

Siunaamme, onnittelemme ja kiitämme Herraa teistä:

Kalju Tamara 02.03.2016 85 v
Karhunen Elvi 05.03.2016 70 v
Heikkinen Helvi 1 8.03.2016 85 v

Malmbergin Maire kiittää
siunaten kaikkia, jotka muistivat
häntä 85-vuotispäivänä 11 .
helmikuuta.
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Pyhä Henki,
Filippos ja
egyptiläinen
hoviherra

Herran enkeli puhui Filippokselle:
”Nouse ja mene etelään päin sille
tielle, joka menee Jerusalemista
alas Gazaan ja on autio.”

Hän nousi ja lähti. Siellä kulki etio-
pialainen mies, eunukki, Etiopian
kuningattaren eli Kandaken mahta-
va hoviherra ja koko hänen aarteis-
tonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusa-
lemiin rukoilemaan, ja oli nyt pa-
luumatkalla, istui vaunuissaan ja
luki profeetta Jesajaa.

Henki sanoi Filippokselle: ”Mene
lähemmäs ja pysyttele noiden vau-
nujen vierellä.” Filippos juoksi
vaunujen luo ja kuuli miehen luke-
van profeetta Jesajaa ja kysyi:
”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
Tämä vastasi: ”Kuinka minä voisin
ymmärtää, jos kukaan ei minua
opasta?” Hän pyysi Filipposta
nousemaan ja istumaan viereensä.
Raamatun kohta, jota hän luki, oli
tämä: ”Niin kuin lammas, hänet
viedään teuraaksi, ei hänkään suu-
tansa avannut, ja niin kuin karitsa
on hiljaa keritsijänsä edessä, ei
hänkään suutansa avannut. Sillä
hänen elämänsä otettiin pois maan
päältä.”

Myöhemmin hoviherra halusi tietää

kenestä profeetta puhuu näin?
Minkä jälkeen Filippos julisti hä-
nelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja
kun hoviherra tunnusti Jeesuksen
Jumalan pojaksi, hänet kastettiin.

Tästä tiedämme, että emme voi oi-
kein ymmärtää Raamattua inhimil-
lisellä järjellämme, koska se työ on
Pyhän Hengen työtä. Hänen, joka
kirkastaa meille Jeesusta Kristusta,
joka on meidän ainoa pelastajam-
me. Hän kutsuu meitä yhteyteensä
sanallaan ja seurakuntansa kautta.
Otammeko kutsun vastaan? Raa-
mattu sanoo meille: ”Missä synti
on suureksi tullut, siellä armo suu-
rempi on” (Room. 5:20). – Tämä ei
tarkoita sitä, että kasvattaisimme
tieten tahtoen syntitaakkaamme,
vaan että kun syntimme painavat,
saamme katuen ja rukoillen tulla
hänen luokseen armoa anoen. – Jos
pysymme saamassamme armossa
Hänen avullaan loppuun asti, on
tuloksena pelastus, jonka Kristus
on valmistanut omilleen.

Raamattu edellyttää, että kaikilla,
jotka julistavat evankeliumia tulee
olla henkilökohtainen suhde Jee-
sukseen, uudestisyntymisen kautta
saatu, sekä että vaellus on raama-
tun ohjeiden mukaista. Se kysyy
uskollisuutta Sanalle ja että Pyhä
Henki saa johtaa työtä, rukousta,
ihmissuhteita ym.

”Mutta kun Pyhä Henki tulee tei-
hin, niin te saatte voiman, ja tulette
olemaan minun todistajani sekä Je-
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Tiili

Jäsenil lämme on mahdoll isuus
ostaa kuvaannoll isesti "tii l i" ja
tukea lahjoituksellaan Kan-
sanlähetyksen työtä Ruotsis-
sa. "Tii len" osto tapahtuu si-
ten, että lahjoitat til i l lemme
yhden tai useamman tii len
hinnan. Myös puoli ti i ltä ja
neljännestii l i on mahdoll ista
ostaa Yksi tii l i maksaa 3000
kruunua. Kun ostat tii l iä, niin
kirjoita maksun viestiksi "nel-
jännestii l i", "kolmannestii l i",
"puoli ti i ltä", "yksi tii l i" jne.

Herra siunatkoon sinua ja lah-
jaasi!

Hall itus

Matt. 11 :25
Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä
ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

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.

rusalemissa että koko Juudeassa ja
Samariassa ja aina maan ääriin
saakka." (Apt. 1 :8)

”Eloa on paljon, mutta työmiehiä
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa,
että Hän lähettäisi työmiehiä elon-
korjuuseensa.” (Matt. 9:37-38)

Siunattua kevättä!

Martti ja Kerttu Ruuska
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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.)

H aluan ti lata Ystävä-lehden / peruuttaa ti lauksen.

H aluan 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 FI N SPÅN G

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.






