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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys on lähetysjärjestö. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuk-
sen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat kotimaan ja Ruotsin 
työn lisäksi Egypti, Englanti, Etiopia, Japani, juutalaistyö, Kenia, Saksa, 
Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Suomessa toimii 17 piirijärjestöä 
ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien 
kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansan-
lähetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa 
maailmanlaajuisessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia 
työntekijöitä. Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa. 
Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym. 
päiviä.

Ystävä-lehti nro 1/2021
Ruotsin Kansanlähetyksen jäsenlehti
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Sananl. 9:10
Herran pelko on viisauden 
alku, ja Pyhimmän tuntemi-
nen on ymmärrystä.

Yhteydet toimivat
Sakari Kalliomaa
Piirijohtaja

Olemme saaneet 
22.3 olla toi-

siimme yhteydessä 
Zoomin välityksellä 
vuoden. Valitettavasti 
kaikilla teillä ei ole 
tätä mahdollisuutta, 
mutta rukousyhteys ei 
ole onneksi riippuvainen tietokoneista. 

Ihmeellistä on ajatella, ettei yhtään päivää 
ole jäänyt väliin lomien tai joidenkin 
muiden syiden takia. Moni on jaksanut 
kokoontua kohta vuoden jokaikinen 
aamu. Uskollisuutta sanalle ja kuuliai-
suutta Herra tahtoo kuten Samuel neuvoi 
Saulia. (1. Sam 15:22)

Uskollisuus ja kärsivällisyys ovat nyt 
Koronan aikana erityisellä koetuksella, 
toisaalta juuri koetusten kautta kärsivälli-
syyden luvataan kasvavan. (Room. 5:4)

Rukous on yhteyttä niiden kesken, jotka 
uskovat Jumalan Sanaan. Se tarkoittaa 
mahdollisuutta päästä Jumalan suunnitel-
miin mukaan. Innolla odottelenkin, mitä 
Jumala on suunnitellut työmme varalle, 
johonkin meitä valmistellaan tämän eri-
tyisen rukous ja sanan lukemisen kautta, 
jota nyt on jatkunut näin pitkään. Kohta 
50 vuotta on monet olleet uskollisia 
Kansanlähetyksen työlle Ruotsissa, kiitos 
teistä. Tähän asti on Herra auttanut.

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta Herralle.

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valka-
ma sekä Kia ja Markus 
Syrjätie.

Sakari Kalliomaa, Kari 
Teikari, Ari Into ja muut 
vastuunkantajat. 

Toiminta paikkakunnilla ja 
lähetyskodilla. Sopusointu-
ja kierros Satakunnassa.

Ruotsinsuomalaisten 
tavoittaminen. Ruotsin ja 
Suomen kansat kääntyvät 
pois pahoilta teiltään Juma-
lan puoleen.

Uskollisuutta Sanassa ja 
rukouksessa.

Vainotut kristityt. Israel 
sekä Ari ja Mia Valkeakari 
Israelissa.
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Yhteyden mahdollisuus Jumalaan 
palautui ja avautui kaikille ihmi-
sille Jeesuksen sovitustyön kautta, 
Jumala ei muuta toivokaan, kuin että 
saisi siunata meitä kaikessa. Siunaa-
misen edellytys on yhteys ja yhtey-
den edellytys on anteeksiantaminen. 
Hän oikein etsii ja tarkkailee, ketä 
saisi olla siunaamassa, kuten Sana 
vakuuttaa. (2. Aik 16:9)

”Antakaa anteeksi, jos kenellä teistä 
on jotakin anteeksi annettavaa.” 
(Mark. 11:25)

Jos emme anna anteeksi, pidäm-
me kiinni omasta halustamme olla 
oikeassa, silloin on vaikea antaa 
anteeksi ja vapautua. Jumala käskee 
antamaan anteeksi, kuten hän on 
meille antanut. Vain sellainen, joka 
on itse saanut anteeksi voi antaa. 
Anteeksiantaminen voi olla pitkä 
prosessi, mutta kuten Pirjo Alajoki 
viimeisessä Uudessa Tiessä kirjoit-
taa, se on aina päätös. 

Jos näemme omat vikamme, emme 
suhtaudu muihinkaan kyynisesti. 
Siis oma tarpeemme saada anteeksi 
mahdollistaa myös toisen kohtaami-
sen ja anteeksiantamisen.

Jumalakin antaa anteeksi omasta 
käsittämättömästä rakkaudestaan, 
vapaasti, lahjaksi, ilmaiseksi ilman 
ehtoja. Jumala antaa pelkästä hy-
vyydestään ja antamisen halustaan 
lapsillensa. Ei Jumala laske mon-

tako kertaa olet mennyt pyytämään 
anteeksi, päinvastoin.Eikä Hän liioin 
laskeskele, että hukkaatko armosi 
hetken päästä.

Jumalan rakkaus ei laskeskele, ei 
kitsastele, ei, sillä Hän rakkaus 
ja kaikkea mitä sanoo olevansa 
kokoajan. Jumalan rakkaus  antaa 
ilmaiseksi ilman vastapalveluksen 
edellytystä.

Mutta tarvitsemme myös luottamus-
ta ja se kasvaa käytännön harjoi-
tuksissa. Ps. 103:13 ”Niinkuin isä 
armahtaa lapsiansa, niin Herrakin 
armahtaa pelkääväisiänsä.” 
Ps. 103:14 ”Sillä hän tietää, min-
käkaltaista tekoa me olemme: hän 
muistaa meidät tomuksi.” 

Tarvitsemme luottamusta siihen, että 
Hän voi muuttaa käyttäytymistäm-
me. ”Ennenkuin minut nöyryytettiin 
minä eksyin, mutta nyt noudatan 
sinun sanaasi. Minulle oli hyväksi, 
että minut nöyryytettiin, näin opin 
sinun lakisi.” (Ps. 119:67,71)

Meidän tulee jättää itsemme ja toi-
semme armon Sanan haltuun. ”Nyt 
minä uskon teidät Jumalan ja hänen 
armonsa sanan haltuun, hänen, joka 
on voimallinen rakentamaan teitä ja 
antamaan teille perintöosan kaikkien 
pyhitettyjen joukossa.” (Apt. 20:32)

Ps. 119:105 valo ja lohdutus tulee 
Sanasta.

päinvastoin.Eikä
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Ps. 145; ”Herra tukee kaikkia 
kaatuvia.” Tähän kaikkeen tarvit-
semme elävää uskoa. Meidän tulee 
katsoa Jumalan mahdollisuuksiin, ei 
omiimme.

2. Kor. 7:6 ”Mutta Jumala, joka ma-
sentuneita lohduttaa, lohdutti meitä 
Tiituksen tulolla”, Korona koettelee 

kaikkia meitä, mutta tiedä, että sinua 
rakastaa ikiaikojen Jumala.

Armo ja rauha lisääntyköön teille, 
meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen tuntemisen kautta.

Sakari, 
veljenne Kristuksessa.

Fil. 1:9-10 
Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi 
tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, 
että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään 
loukkaukseksi, 

Raamattu ja rukous klo 8 (la-su klo 9)

Alla oleva linkki ohjaa sinut lataamaan kännykkään tai tietokoneelle 
Zoom-appin. Join Zoom Meeting -linkki vie sinut Raamattu ja rukous 
-kokoukseen. Pääset aina kokoukseen koodilla 568 369 9010. Salasana on 
0000. Sinun ei tarvitse perustaa zoom-tiliä. Zoom-appi on ilmainen. Ko-
koukset ovat joka aamu. Luemme Raamattua ja rukoilemme yhdessä. Olet 
sydämellisesti tervetullut mukaan! https://us02web.zoom.us/j/5683699010

Huom! kokoukset ovat Suomen aikaa klo 9 (la-su klo 10)
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Jumalan johdatus raa-
mattukouluun Ryttylään

Helena Kontio

Mutta minä 
vastasin: 

Voi, Herra, 
Jumalani, en 
minä osaa 
puhua, minä 
olen niin nuori! 
Silloin Herra 
sanoi: – Älä 
sano, että olet nuori,  vaan mene, min-
ne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä 
minä käsken sinun puhua. Älä pelkää 
ketään, sillä minä, Herra, olen sinun 
kanssasi ja suojelen sinua. (Jer. 1:6-8)

Olen rukoillut Jumalan johdatusta 
elämääni. Noin 10 vuotta sitten Her-
ra näytti minulle näyn. Hän lähettäi-
si minut Suomeen.

Vuodet kuluivat ja näky jonka 
sain, ei ollut mielessäni. Muutama 
vuosi sitten Jumala alkoi valmistella 
minua Suomeen lähtöön. Mutta min-
nepäin? Tunsin hyvän olon sisim-
mässäni, kun asioita alkoi tapahtua.

Olin Ruotsin Kansanlähetyksen raa-
mattupiirissä, kun ystäväni ehdotti, 
että lähtisin Ryttylän Kansanlähetys-
opistoon. Sisimpäni valtasi varmuus 
ilman epäilystä hakea Ryttylään  
opiskelemaan. Laitoin hakemuk-
sen eteenpäin ja sain vastauksen: 

Tervetuloa, olet hyväksytty Ryttylän 
Kansanlähetys opistoon Raamattu-
linjalle.

Istuessani sohvalla kotonani katsoin 
Suomen muotoista kelloa seinälläni. 
Minut valtasi kysymys: Suomeenko 
minä lähden? Koin sydämessäni Py-
hän Hengen sanovan: Älä pelkää, ei 
mitään hätää, minä olen sinun kans-
sasi. Sisimpääni tuli olo, kuin olisin 
lentänyt perhosen lailla. Tunsin että 
ihmiset saavat ajatella mitä halua-
vat, en välitä. Ei millään muulla ole 
merkitystä kuin ainoastaan sillä, että 
KOKO sydämestäni seuraan Jeesus-
ta ja Hänen tahtonsa saa tapahtua. 

Irtisanouduin työstäni ja heittäy-
dyin uskon varaan ja päätin lähteä 
Suomeen. Olin yllättynyt perheeni, 
työkavereideni ja ystävieni suhtau-
tumisesta asiaan. He kannustivat ja 
rohkaisivat. Sanoivat jopa: Olet tosi 
rohkea kun lähdet toiseen maahan. 
Ihmettelivät suuresti, kun sanoin 
että en tunne ketään koulussa, enkä 
aikaisemmin ollut käynyt siellä.

Sieluvihollinen laittoi erään ystäväni 
kysymään: Onko sinut aivopesty? 
Oletko seonnut päästäsi? Ajattelin 
silloin, etten anna tällaisille ajatuk-
sille valtaa.

Nyt olen ollut kaksi kuukautta Ryt-
tylässä opiskelemassa. Tämä aikani 
on ollut tosi mielenkiintoista ja 
antoisaa. Koen kasvaneeni hengelli-

jatkuu sivulla 9
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Sieltä täältä

Olli Ojala

Hei taas hy-
vät ystävät!

Aloin selailla 
kirjahyllyä, 
tuli esiin kaksi 
kirjaa Martti 
Lutherista. 

Ilman Lutheria ei olisi luterilaista 
kirkkoa. Katolilaisia oli jo Suomes-
sa 1100-luvulla. 1200-1500-luvuilla 
oli jo Rooman kirkon rakentamia 
kirkkoja, esim. lähetyskodin lähellä, 
noin 4 km päässä. 

Siellä on ollut jumalanpalvelus, jos-
sa saarnasi Uuras Saarnivaara. Kir-
kon katossa on paljon maalauksia. 
Tämä tapahtui alkuaikana, kun siellä 
oltiin, penkit oli kapeita ja istuttiin 
vastakkain, polvet otti yhteen – näin 
muistan.

Tuosta Rooman kirkosta oli lau-
se Pahuuden Äiti. Siksi paavit oli 
kelvottomia, joku paavi keräsi 
kolehtirahat, mutta piti rahat itse ja 
jakoi lapsille niitä. Pietarinkirkon 
rakennusaikana, kun rahat loppuivat, 
narrattiin kansaa – uskovia tai muita 
– että kun raha kirstuun kilahtaa, 
sielu taivaaseen vilahtaa. No kansa 
uskoi, että pelastuu, kun antaa rahaa. 

Lennart Pinomaa kertoo kirjassaan, 
että 40-vuotiaana Luther sairastui 
vakavasti. Hän sanoo, että hänen 
vaimonsakin sairastui samaan 
tautiin. Viimeisinä elinvuosinaan 
Luther kärsi monenlaisista sairauk-
sista. Luther oli munkki ja opiskeli 
luostarissa. Lutherille paljastui 
Roomalaiskirkon maallistuminen. 
Se oli hänestä ikävää. Luther joutui 
paljon väittelemään ja sai paljon 
vastustajia. Huomattiin kuitenkin, 
että Luther on pätevä ja hän alkoi 
saada ystäviä, jotka alkoivat tukea, 
että Luther on oikeassa. 

Luther rukoili paljon. Tässä yksi 
näyte: Rakas Jumala, minä kiitän 
sinua siitä, että olet enkeliesi avulla 
pitänyt meistä huolta ja suojellut 
meitä. Taivaallinen isä, minä kiitän 
ja ylistän sinua, että minäkin ihmi-
sen poika, sinun enkeliesi avustuk-
sella voin näin vastustaa perkelettä.
Kaikella on oma tarkoitus Jumalalta. 
Kun näin tutkimme itseämme, jokai-
nen sen huomaa, kun katsoo taakse. 

Nyt korona iskee kaikkiin maihin, 
satoja miljoonia on sairastunut sii-
hen. Ihmiset eivät voi mitään taudil-
le. Sillä on joku Jumalan tarkoitus. 

Terveisin

Olli
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Merkkipäivät
Siunaamme, onnittelemme ja
kiitämme Herraa teistä:

Maritta Saarikari 70 v 28.03.2021
Sakari Kalliomaa 60 v 23.05.2021

Sanni Saastamoinen kiittää kaikkia häntä muistaneita!

Tiili
Jäsenillämme on mahdollisuus 
ostaa kuvaannollisesti ”tiili” ja 
tukea lahjoituksellaan Kan-
sanlähetyksen työtä Ruotsissa. 
”Tiilen” osto tapahtuu siten, 
että lahjoitat tilillemme yhden 
tai useamman tiilen hinnan. 
Myös puoli tiiltä ja neljännes-
tiili on mahdollista ostaa Yksi 
tiili maksaa 3000 kruunua. Kun 
ostat tiiliä, niin kirjoita mak-
sun viestiksi ”neljännestiili”, 
”kolmannestiili”, ”puoli tiiltä”, 
”yksi tiili” jne. 

Herra siunatkoon sinua ja 
lahjaasi!

Hallitus

Piirihallitus
Kokoonpano on seuraava:

Häggebrant Arja rahastonh.
Into Ari 
Juopperi Matias
Kuosmanen Annikki
Liimatainen Väinö
Pesonen Timo varapuh.joht.
Syrjätie Outi
Teikari Kari puh.joht.
Teikari Pirkko siht.

Nyt voit maksaa myös känny-
källä. Swish-numeromme on:

123 192 52 39
Kirjoita viestiin maksun 
aihe!

varapuh.joht
puh.joht
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Kevätkokous

Arvoisat yhdistyksen jäsenet!

Koronaepidemian vuoksi kevätkokous järjestetään online-kokouksena 
Zoomin välityksellä torstaina 25.03. klo 14 Ruotsin aikaa. Kokouksesta 
ilmoitetaan Ystävä-lehden lisäksi myös kotisivuilla. Kokouslinkki:
https://us02web.zoom.us/j/5683699010 (Sama kuin Raamattu ja rukous.)
Salasana: 0000. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Piirihallitus

sesti. On ollut aikaa lukea Jumalan 
sanaa syvemmin ja enemmän. Luen-
not ja opetukset ovat Raamatun mu-
kaisia ja se on erittäin tärkeää. Koen 
Pyhän Hengen läsnäolon täällä. 

Evankeliumi on totisesti ILOSANO-
MAA kaikille.

”Siis älä pelkää kun jokin muuttuu,
matkaan jo lähde, tässä on tie.

Jumala antaa sen mitä puuttuu.
Lävitse kaiken Hän sinut vie!”
(Muutoksen aika – Pekka Simojoki)

Siunattua kevättä!

Helena Kontio
Göteborg

Kiitos ja ylistys Herralle, Hän on antanut meille kaiken tarvittavan palve-
lutehtäväämme varten. Kiitos myös kaikille esirukoilijoille ja tukijoille.

Matt. 5:6
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät 
ravitaan. 
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Dataskyddsförordningen
Kanske har du sett förkortningen GDPR (General Data Protection Regula-
tion). Det gäller en ny förordning om lagring av personuppgifter inom EU. 
Du som får denna vän brev och vår tidning finns i vårt adressregister med 
kompletta personuppgifter, genom att du har anmält dig till vårt nyhets /vän 
brev, eller har varit i kontakt med oss på annat sätt. Om du inte samtycker 
till att vi skickar tidningen ”Ystävä” eller annat nyhetsmaterial i fortsättnin-
gen ber vi att du avbeställer genom att ringa till  070 309 07 80 i Sverige 
eller genom att mejla till kari@teikari.org, i Finland ring 050 590 5077. 
Vår fullständiga register- och dataskyddsbeskrivningen kan hittas på netet: 
http://tinyurl.com/y5atzqnm.

Tietosuoja-asetus
Olet ehkä nähnyt lyhenteen GDPR (General Data Protection Regulation). 
Lyhenne tarkoittaa uutta asetusta henkilötietojen käsittelystä EU:n alueella. 
Sinun, joka saat tämän kirjeen tai lehden, henkilötietosi ovat talletettuina 
osoiterekisteriimme sen tähden, että olet tilannut meidän uutiskirjeen tai 
lehden tai ollut yhteydessä kanssamme muutoin. Jos et halua, että lähe-
tämme sinulle ”Ystävä”-lehteä tai muuta uutismateriaalia tulevaisuudessa, 
pyydämme sinua soittamaan numeroon 070 309 07 80 Ruotsissa tai lähet-
tämään sähköpostia osoitteeseen kari@teikari.org, Suomessa voit soittaa 
numeroon 050 590 5077. Täydellinen rekisteri- ja tietosuojaselosteemme 
löytyy netistä osoitteesta:
http://tinyurl.com/yyql2nm6.

Pankkitili
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisk-lutherska Folkmission
Nordea Plusgiro:  4 15 40-6
tai
IBAN  SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC  NDEASESS

Numero 123 192 52 39

Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun 
aihe tai tarkoitus, esimerkiksi: 
lahja, kuukausiuhri, tiili, lähe-
tystyö, ruotsintyö, kiinteistö, 
kirjat, cd:t, lehdet, jäsenmaksu,  
osallistumismaksu, Sakarin 
palkka jne. Käytä vieressä ole-
vaa pankkitiliä tai Swishiä.

mailto:kari@teikari.org
http://tinyurl.com/y5atzqnm
mailto:kari@teikari.org
http://tinyurl.com/yyql2nm6


PostGirot
Maksaessasi postgi-
rolla Ruotsissa käytä 
viereistä lomaketta. 
Leikkaa se irti piste-
viivaa pitkin. Kirjoita 
viestitietoon maksun 
aihe.


