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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 76 1ähetystyöntekijää (31 .1 2.2011 ). Suomessa toimii 1 8 piirijärjes-
töä ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien
kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlä-
hetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maa-
ilmanlaajuisessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia
työntekijöitä. Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa.
Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym.
päiviä. Kotia vuokrataan mm. kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.



3

Pääkirjoitus

Taistelu kiihtyy ja pa-
nokset nousevat

Mistä tuore euroviisun voitto kertoo meil-
le kristityille?

Jeesuksen tulo on ovella, näin avointa pilkkaa
Jumalan Sanaa kohtaan 180 milj . katsojan
edessä ei ole historiassamme vielä koskaan
koettu. Tämä kannanotto on enemmän kuin
Euroopan laulukilpailu, se on selkeä osoitus
siitä, missä ajassa me elämme Euroopassa.

Miten meidän tulisi reagoida? Nyt viimeistään
on parannuksen tekemisen aika, Jumalan
omien on oltava täydelliseen sotavarustukseen
puettuina valmiina kohtaamaan tämä pahuus
ja pilkka. Mikäli oma elämämme ei ole sidot-
tuna Jumalan Pyhään ja kaikkivaltiaaseen Sa-
naan on meillä riskinä hyväksyä maailmalli-
sen rakkauden nimissä tämä pilkka ja kau-
heus. Jumala on antanut ihmiselle Elämän Sa-
nassaan, ilman elävää Jumalan Sanaa ei ole
muuta kuin pimeyttä ja kuolemaa. Rakkaus on
kuuliaisuutta Jumalan Sanalle ja kuuliaisuu-
den mukana seuraavan hinnan maksamista.

Koska Jeesus Kristus on elämän leipä, emme
saa ravintoa kuin Sanasta. Eräs roomalainen
upseeri ymmärsi mistä löytää avun ja samalla
hän ymmärsi Sanan merkityksen elämän anta-
jana. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa
kerrotaan kuinka tämä upseeri sanoi Jeesuk-
selle, että en ole sen arvoinen (nöyryys) että
tulisit kotiini, sano vain Sana. Jeesus sanoi, et-
tei ole Israelissakaan kohdannut moista uskoa.
Emme löydä eikä maailma tule löytämään elä-
mää Jeesuksen (lue Sanan) ulkopuolelta. Ket-
kä Jeesus on kutsunut todistaj ikseen? Opetus-

Rukousaiheita

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.

Vierailevat puhujat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt.

Israel.

Tarvittavat varat työhömme.

Lisää työntekijöitä.

Kiinteistön hoito.

Maakuntakierrokset.

1 . Kor. 3:11

Sillä muuta perustusta ei
kukaan voi panna, kuin
mikä pantu on, ja se on
Jeesus Kristus.
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lapsensa. Ketkä ovat opetuslapsia?
Ne jotka tekevät Herransa tahdon.
Mikä on Herran tahto? Että me pi-
dämme HÄNEN Sanansa.

Jumalan Sanan vääntäminen mie-
leiseksi tai Sanan pelkkä kuulemi-
nen saa aikaan uskonnollisuutta.
Sanan todesta ottaminen tuo muka-
naan kärsimystä, mutta saa aikaan
elämää, Jumalan ja lähimmäisen
rakastamista. Ihminen elää joko Ju-
malan yhteydessä tai irti Sanasta
joutuen kadotukseen. Jumalan Sa-
nan kohtaaminen johtaa Jumalan
tuntemiseen, pelkkä kuuleminen
uskonnollisuuteen ja kuolleeseen
tietämiseen ilman Jumalallista vai-
kutusta. Kun näemme Jumalan an-
tamat testit kasvatuksena josta voi
selviytyä, synnyttää se tavoittee-
seen päästyä elämää ja iloa. ”Velje-
ni, pitäkää pelkkänä ilona, kun
saatte kasvaa monipuolisessa kou-
lutuksessa, saavuttaaksenne elämän
kruunun, jonka Jumala on luvannut
Häntä rakastaville.” (Jaak. 1 :2, 1 2).

Olemmeko valmiita rakastamaan
Jumalaa ja lähimmäistä?

Jaakobin mukaan rakastaminen on
kuuliaisuutta kuten upseerinkin.
Tärkein teema Raamatussa on pe-
lastus, jonka Jumala yksin saa ai-
kaan. (Jaak. 1 :1 2 ja 1 :1 7-1 8). Ensi-
hedelmä merkitsi Jumalalle pyhit-
tämistä, kuulumista Jumalalle. Jee-
sus on meidät lunastanut synnin or-
juudesta, varoitukset ja ohjeet on
tässä taistelussa otettava tosissaan

ja opeteltava ymmärtämään ettei
voittoa saavuteta kuin elämällä Sa-
na todeksi tuntuu ja näyttää miltä
tahansa.

Pelastuminen ja uudestisyntyminen
on yksin Jumalan tekoa, taivaan
portilla ei kysytä mielipiteitä tai
ymmärrystä, vaan se uskotko Sa-
nan Jeesuksesta. Jumalan päämäärä
on sielujen pelastus ja tähän tavoit-
teeseen sisältyy selkeät ohjeet py-
syä kotitiellä. Jaakob kirjoittaa kir-
jeensä lopussa eksymisestä seuraa-
vaa: ”Jos joku teistä olisi eksyksis-
sä ja joku toinen saisi eksyneen
kääntymään kotitielle tehden pa-
rannusta synneistään, on käänty-
neen sielu pelastuva.” Alkukielen
kääntymistä kuvaava sana kertoo
siitä suunnasta mihin ja kenenkä
puoleen tulee kääntyä kuten upsee-
rin esimerkissä. Tämä kääntyminen
peittää syntien paljouden. Toinen
tie on tämän Jeesus tien vastakohta
ja se tie vie kadotukseen. Jos tämä
tie on sinulle tuttu, tulisi sen vedo-
ta sinuun Jeesuksen tuntemisesi
kautta, olla tästä totuudesta tinki-
mättä ja kertomassa vaihtoehdosta
eksyneille.

Jaakobin sanat 5:11 ”te näitte Her-
ran lopun” voidaan kääntää myös
seuraavasti: te tiedätte Herran tar-
koituksen. Tiedämmekö? Niin kau-
an kuin paha on olemassa, pahan ja
hyvä taistelu jatkuu. Me taistelem-
me ystävät voitosta käsin, poikkea-
va armeija selkeän tavoitteen odot-
taessa, siinä toivossa joka on sil-
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miemme eteen avattuna Jeeuksessa
(lue Sanassa). ”Kristus on avannut
meille pääsyn tähän armoon, jossa
nyt lujasti pysymme. Me riemuit-
semme siitä toivosta, että pääsem-
me Jumalan kirkkauteen”. Room
5:2.

Jatketaan ystävät taistelua, mutta
voitosta käsin rukouksessa toinen
toistamme tukien.

Siunaavin kesäterveisin
Sakari

Sakari sai suoritettua loppuun yliopisto-opintonsa

Arilla, Pirkolla ja minulla oli ilo olla läsnä Sakarin ja hänen poikansa Sa-
muelin valmistujaisjuhlassa 6.4.2014 Porissa. Sakari valmistui teologian
maisteriksi ja Samuel insinööriksi. Onnittelemme ja toivotamme heille
molemmille Jumalan siunausta!

Kansanlähetys on kutsunut Sakarin hoitamaan piirijohtajan tehtävien
lisäksi pastorin tehtäviä. Tämän kutsun on Sakari saattanut Uppsalan
piispan tiedoksi samalla kun hän on anonut papiksi vihkimistä. Piispa on
asialle myönteinen.

Kari

Uppsalan tuomiokirkko.
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Aika on purkaa ja aika
rakentaa

Kaksi vuotta
sitten ostin

sisareni kanssa
maatilamme välit-
tömässä läheisyy-
dessä sijaitsevan
pikku töllin, josta
sitten jälkeenpäin löytyi hometta
yhden huoneen alla sijaitsevan
maakellarin rakenteista. Tuo maa-
kellari hävitettiin ja siihen huonee-
seen rakennettiin uusi lattia. Mökki
on kuitenkin ollut muutenkin niin
huonokuntoinen ja jotenkin vain
niin ruma ja kamala ja puutteelli-
nen, ettei sillä ole ollut meillä mi-
tään käyttöä. Haaveilin sitä ostaes-
samme sen itselleni kesäasunnoksi
tai kesävieraille sopivaksi majoi-
tuspaikaksi, mutta sellaisessa kun-
nossaan siitä ei ole ollut mihinkään
käyttöön ja siinä se sitten on vailla
virkaa tönöttänyt. Ruohoa olen sa-
tunnaisesti käynyt ajamassa pihasta
ja siinä kaikki.

Itsellä konkreettisiin asioihin tart-
tuminen on ollut hyvin huonoa, ei-
kä minulla nytkään olisi ollut roh-
keutta ja virtaa tarttua tämän mökin
remontoimiseen vaadittaviin toi-
menpiteisiin. Onneksi sisarellani
on vähän toisenlainen mentaliteetti
ja hänpä tässä keväällä sitten yh-
täkkiä vain hommasi rakennusfir-
man miehen tölliä katselemaan ja
kohta oli jo remonttiurakka sovittu-
na. Viikon verran siellä on nyt sit-

ten töitä tehty. Kaikki oikeastaan
vanhan purkua vasta. Minun tehtä-
viini kuulu näköjään löytää hengel-
liset vertaukset näistä rakennuspro-
jekteista.

Tämä töllin lattian purkaminen oli
siis hyvin puhuttelevaa. Siinä oli
valtavan monia eri kerroksia. Kun
talo on vanha, sieltä löytyi ihan
sammal- ja hiekkakerros pohjim-
maisten lattialankkujen ja varsinai-
sen lautalattian välistä. Miehillä oli
kova työ kaivaa ja kantaa pois pö-
lyävä hiekka- ja sammalmassa.
Kun lattia oli poistettu, löytyi myös
alimmaisista seinähirsistä lahoja
kohtia. Lahot kohdat koverrettiin
pois. Varsinaista vanhaa lattiaa ei
jäänyt jäljelle yhtään, pelkkä maa
oli vastassa - kaikki vanha oli käyt-
tökelvotonta uuden pohjan rakenta-
misista ajatellen. Tarvitaan koko-
naan uusi perustus.

Minua on koko ajan vähän hirvittä-
nyt tämä talo sen yhden huoneen
homelöydön takia. Olen miettinyt
mitä kaikkea talosta löytyy ja voi-
ko siinä ikinä turvallisin mielin
asua pelkäämättä, että koko talo on
jotenkin homeitiöiden vallassa.
Siellä on aina ollut vähän tunkkai-
nen haju ja sitten mielessään on jo
kuvitellut kaikki kauhuskenaariot.
Ehkä pelonkaan takia en ole ollut
innokas tarttumaan asiaan ja siksi
talo on ollut tyhjänpanttina. Joten-
kin tämä kaiken auki kaivaminen
siis helpotti asiaa. Kaikki avataan
ja kaikki paljastuu. Kyllä, siellä on
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jotain ongelmia, mutta kun ne pal-
jastetaan ja poistetaan, asia tulee
kuntoon eikä tarvitse arvailla enää
– ei tarvitse pelätä enää. Kun talo
saa uuden pohjan ja perustan, sille
voi tulla uusi elämä ja käyttötarkoi-
tus. Kaikesta tästä löydän helposti
itseni. Edelleen kaivamassa pohjiin
asti, löytämässä uusia kerroksia,
joita pitää kaivaa, että kaikki vanha
voidaan laittaa pois.

Tällä viikolla löysin omasta mie-
lestäni taas aivan uuden mädänty-
neen pohjarakenteen. Huomasin
miettiväni elämän ja ihmissuhtei-
den tarkoitusta ja tajuavani, että
olen jotenkin ajatellut tai elänyt sil-
lä asenteella, että elämän/ihmissuh-
teiden tarkoitus on omien tarpeiden
tyydyttäminen. Aika mätä ja haise-
va pohjarakenne! Ei ihme että täl-
laisella talolla ei ole kauheasti
käyttöä eikä siellä kukaan oikein
pidempään viihdy. Nyt kuitenkin
kun tiedän ja olen saanut nähdä, et-
tä Jumala tyydyttää kaikki tarpeeni,
voin tarpeettomana heittää tämän
vanhan ajatuksen pois sen paljas-
tuttua ja korvata sen tällä Herran
antamalla ajatuksella – että hän
tyydyttää tarpeeni. Tuntuu huomat-
tavasti paljon vahvemmalta lattia-
niskalta tämä jälkimmäinen. Sen
päälle rakentuu varmasti paljon pa-
rempi kestävämpi ja tukevampi
pohja elämälle. Ettei tarvitsekaan
miettiä ihmissuhteissa ensisijaisesti
omien tarpeiden täyttymistä ja jat-
kuvasti pettyä tai pelätä pettyvänsä,
koska eiväthän ne tarpeet sitä kaut-

ta voikaan toteutua. Sitten ihmis-
suhteista ja koko elämästä voikin
ajatella aivan toisin: rakastamisen
kautta – oikeasti välittämisen kaut-
ta.

Tämä rakennuspohja on vain niin
tärkeä. Minua ei yhtään enää hait-
taa, ettei minulla ole ollut kauheas-
ti töitä ja tekemisiä viime vuosina.
Olisin käyttänyt ne kaikki vain me-
nestyksen hakemiseen – yhtä lailla
”hengellisetkin” tehtävät. Tämä
menestyksen etsiminen oli tosiaan
toinen asia, minkä Jumala jotenkin
nosti mieleen tällä viikolla. Nyt en
haluaisi muuta kuin että tavallaan
aivan kaikki nämä mädät ajatusra-
kenteet tulisivat valoon ja esiin.
Niiden päälle ei todellakaan voi ra-
kentaa mitään. Raamattu kertoo et-
tä Jumalan sana on se kalliopohja,
jonka päälle rakennettu talo kestää.
Haluaisin, että kaikki perusajatuk-
set – sellaiset, joista emme oikeas-
taan koskaan puhu, mutta josta
kuitenkin kaikki asenteet ja muut
ajatukset nousevat – voisivat olla
rakentuneita niiden ajatusten pe-
rustalle joka nousee Jumalan sa-
nasta. Totuudelle ja rakkaudelle
siis. Ja suhteelle Jeesukseen – Kal-
lioon.

Kaivaukset siis jatkukoot ihan kai-
kessa rauhassa juuri niin kauan
kuin tarve on. Purkaminen ja pe-
rustus ovat hitaita, mutta täysin
välttämättömiä vaiheita. Uskoisin
että tuossakin mökissä aika nop-
sasti sitten tulevat seinät ja katto –
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verrattuna tähän alkuun. Ja mikä
käyttö sitten tulee olemaan – se
jääköön Jumalan näytettäväksi.

”Sillä muuta perustusta ei kukaan
voi panna, kuin mikä pantu on, ja
se on Jeesus Kristus.” (1 . Kor.
3:11)
”Katso, totuutta sinä tahdot sala-
tuimpaan saakka” (Ps. 51:8)
”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus ra-
kentaa.” (1. Kor. 8:1)

Anna Talvitie
(Teksti on osa kirjoittajan blogista
munavaikana.blogspot.fi)

Rakkaan sisaremme Laine Soli-

sen hautaan siunaaminen toi-
mitettiin Himangan kirkossa lauan-
taina 10.5. Lämminhenkinen muis-
totilaisuus pidettiin sen jälkeen seu-
rakuntatalolla. Jumala antakoon
voimia lapsille, lastenlapsille, sisa-
ruksille ja muille sureville omaisille
ja ystäville. Sydämemme iloitsee
siitä, että Laine on päässyt Isän
luokse vaivasta autuuteen.

In memoriam

Huhtikuun seurat Tukho-
massa pidettiin Timo ja
Tuula Pesosen viihtyisässä
kodissa. Kiitokset!

Seurat Herrljungassa. Aika aloittaa seurat, toteaa Kari
Pälli Karlskogassa.
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Naistenpäivät
1 6. –1 7.08.201 4

Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Raamattuopetus
Anna Talvitie ja Raija Majanen
Musiikki Leena Salo

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 tervetuloa
13.30 raamattutunti
1 4.30 kahvi
1 5.00 raamattutunti
1 6.00 lähetysterveisiä
17.00 päivällinen
18.00 ystäväseurat
19.30 iltatee, mahdollisuus sielunhoitoon,

sauna

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
09.30 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 ruokailu ja päätöskahvi

Kaikki sisaret joukolla mukaan. Tuokaa
ystävännekin.

OLET SYDÄMELLISESTI
TERVETULLUT!

Raamattupäivillä oli pu-
humassa Esa Komulainen.
Kiitos hänestä Herralle!

Kevätpäivien yhteydessä
sai jokainen osallistua
talkoisiin lähetyskodilla.

Synttärikakkuakin saatiin.

Raija Majanen

Anna Talvitie
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Lähetyskodin viikonlopputapahtumissa aloitetaan

päivä aamuseitsemältä Raamatun tutkimisella ja ru-

kouksella. Tämä on raamattuherätystä!
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Seurat
Syyskuu

Pe 19. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 20. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 20. 1 7.00 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 21 . 1 4.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 21 . 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 22. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 23. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 24. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 24. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 25. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 26. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 28. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Lokakuu

Pe 17. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 18. 1 4.00 Borås?
La 18. 1 7.00 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 19. 1 4.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 19. 1 8.00 Skoghall, Församlingshem, Bruksgatan 1
Ma 20. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 21 . 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 22. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 22. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 23. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 24. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 26. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Marraskuu

Pe 14. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 15. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 15. 1 7.00 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 16. 1 4.00 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 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 19. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
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 Tukholma (kahvitus 15.00)
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Vuoden 201 3 lukuja
Viime vuonna saimme Herran
armosta hankkia omaksemme
kiinteistön, jolla lähetyskodin
rakennukset sijaitsevat. Tontti on
ollut tähän saakka vuokralla
Finspångin kaupungilta. Tontin
hankintahinta kuluineen oli
268.645,00 kruunua
Lämpöpumppuja hankimme
42.750,00 kruunulla.
Kirjavaraston arvo kasvoi
3.695,84 kruunulla. Rahaa oli
vuoden alussa 542.584,56 ja
vuoden lopussa 203.423,22
kruunua. Toiminnan kulujäämä oli
ennen poistoja -24.070,50 ja
poistojen jälkeen -65.090,33.
Toimintamme kulut olivat siis
viime vuonna 24.070,50 kruunua
suuremmat kuin saamamme tulot.
Tulot olivat 508 039,98 ja kulut
532 110,48 kruunua.

Meidän tehtävämme on kiitoksen
kanssa kantaa rukouksella Herralle
tiettäväksi varojen tarve Hänen
valtakuntansa työhön. Hän
varustaa sen mukaan kun
seurakunta rukoillen kääntyy
Hänen puoleensa. Näin
arvokkaaseen rukoustyöhön on
Herra meidät kutsunut. Älkäämme
laiminlyökö tehtäväämme.

Raamattupäivät
26. – 28.09.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Raamattuopetus ks. kotisivut
http://ruotsinkl.palvelee.fi

Perjantai

17.00 tulokahvi
18.00 seurat
20.00 iltaruokailu

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 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 ystäväseurat
20.00 saunat ja iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja päätöskahvi
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Lähde mukaan virkistymään ja
uudistumaan Finspångin raa-

mattuviikolle. Mukana mm. Danilo
Valla, Sakari Kalliomaa ja Anna
Talvitie. Tulkkaus suomeksi. Päivi-
sin vapaata yhdessä ja erikseen
oloa. Viikon aikana mahdollisuus
esim. Kolmårdenin vierailuun
(omakust.). Yhteismajoitus miehil-
le ja naisille erikseen. Ota mukaan
vuodevaatteet ja pyyhe. Ilmoitat-
han erityisruokavaliosi. Ohjelma
alkaa maanantai-aamuna 4.8. ja
osallistujat voivat saapua jo sun-

nuntai-iltana/iltapäivällä 3.8. Tilaa
on 40:lle ensimmäiselle. Olet sydä-
mellisesti tervetullut! Ilm./tied. Ka-
ri Teikari, email kari(at)teikari.org,
puh. +358 50 590 5077 tai 070 309
07 80 (Ruotsi). Hinta on 1700
kruunua ja se sisältää ohjelman
mukaiset tilaisuudet, majoituksen,
saunat sekä päivittäiset ateriat ja
kahvit. Matkat eivät sisälly hintaan
ja osallistuja vastaa itse matkajär-
jestelyistä. Annamme vihjeitä ja
ohjeita matkustamiseen.

Danilo Vallan raamattuviikko
04.08. - 1 0.08.201 4

Lähetyskodilla
Sankta Mariasväg 40, Finspång

Päiväohjelma

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

Sunnuntain 10.8. ohjelma ilmoite-
taan tarkemmin paikan päällä.

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la
Sankta Marias väg 40,
Finspång

09.08.201 4 klo 1 3.00
26.09.201 4 klo 1 4.00
25.1 0.201 4 klo 09.00
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Juhannuspäivät
20. - 21 .06. 201 4

Lähetyskodilla
Sankta Mariasväg 40, Finspång

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 päätöskahvi

Lahjoitus
Herra on ollut armollinen
johdattaessaan Martti ja
Kerttu Ruuskan lahjoitta-
maan auton Kansanlähe-
tykselle. Kiitämme Her-
raa ja heitä lahjoituksesta
ja kaikesta heidän palve-
lutyöstään. Herra heitä
runsaasti siunatkoon.

Fil. 4:6-7

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha,
joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja
ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Ari Into Kari Teikari

Martti ja Kerttu Ruuska

Eila Hansson
80 vuotta!

Toivotamme onnea ja
Jumalan runsasta siu-
nausta rakkaalle sisarel-
lemme Herrassa kesä-
kuisen merkkipäivän
johdosta!
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Jumalan kuva

Luominen, 1 .
Mooseksen

kirja, 1 . luku, ja-
keet 26, 27, Juma-
la sanoi: ”Teh-
käämme ihminen,
tehkäämme hänet
kuvaksemme, kal-
taiseksemme, ja hallitkoon hän me-
ren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläi-
miä, joita maan päällä liikkuu.” Ja
Jumala loi ihmisen kuvakseen, Ju-
malan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän hänet loi. Me
olemme Jumalan kuvia, me olem-
me hänen kaltaisiaan, vai onko se
näin kohdallamme? Me kumpuam-
me Jumalasta, olemme lähtöisin
Jumalasta. Mutta haluammeko me
olla Jumalan kuvia tai haluammeko
me olla Hänen kaltaisiaan? No mil-
lainen Jumala on? Jumala oli alus-
sa, 1 . Moos. 1 :1 -3, ”Alussa Jumala
loi taivaan ja maan. Maa oli autio
ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja
Jumalan Henki liikkui vetten yllä.
Jumala sanoi: 'Tulkoon valo! ' Ja
valo tuli.” Hän on valo, Hän rakasti
luomistaan, Hän on rakkaus, 1 .
Moos. 1 :31 ”Ja Jumala katsoi kaik-
kea tekemäänsä, ja kaikki oli hy-
vää.” Hän on kaiken Luoja.

Onko Jumalan rakkaus saanut kas-
tella meidät niin kuin vesi kastelee
pesusienen? Ihan läpikotaisin, niin
että kun sitä nostaa niin siitä tippuu
vesipisaroita. Ja näillä vesipisaroil-

la tämä pesusieni voisi kastella toi-
siakin pesusieniä. Jumala on tar-
koittanut, että siksi miksi Hän mei-
dät on luonut, omaksi kuvakseen,
että se voisi elää meissä ihan oi-
keesti eteenpäin. Että me voisimme
omalla elämällämme näyttää ilman
ehtojakin että olemme Jumalan ku-
via, olemme niitä joiksi hän meidät
loi. Mutta miten mielellämme me
olisimme omia kuviamme, ei me
tarvita siihen Jumalaa, me osaam-
me itsekin. Meissä on silloin itsek-
kyyden ja rakkaudettomuuden ku-
va. Sitä mitä sydän on täynnä suu
puhuu. Näinhän Raamattu meitä
opettaa. Olenko ottanut todesta sen
tosiasia että olen Elävän Jumalan
kuva täällä maailmassa. Mitä on
olla Jumalan kaltainen, Psalmi 8:4-
10. Luojan suuruus. ”Kun minä
katselen taivasta, sinun kättesi työ-
tä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asetta-
nut paikoilleen - mikä on ihminen!
Kuitenkin pidät hänestä huolen. Si-
nä teit hänestä lähes kaltaisesi
olennon, seppelöit hänet kunnialla
ja kirkkaudella. Sinä panit hänet
hallitsemaan luotujasi, asetit kai-
ken hänen valtaansa: lampaat ja
härät, kaiken karjan, metsän villit
eläimet, taivaan linnut ja meren ka-
lat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra,
meidän Jumalamme, suuri on sinun
nimesi kautta koko maailman!”

Pieni ihminen, milloin ymmärrät
että olet suuren Jumalan rakkauden
kohde? Hän puhalsi sinuun hen-
kensä, kutoi sinut äitisi kohdussa.
Kaiken sen minkä hän loi ja piti
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siitä, antoi Hän meidän ihmisten
hallitsettavaksi. Rakkaus on Hänen
nimensä. Rakkaudesta meihin hän
teki kaiken tämän. Ja hän odottaa
vastarakkauttamme. Vasta silloin
kun hänen rakkautensa saa kastella
meidän elämämme läpikotaisin,
vasta silloin voimme rakastaa hä-
nen rakkaudellaan, vasta silloin
voimme olla hänen kaltaisiaan ra-
kastavia, armahtavia ja anteeksian-
tavia. Mikä kunnioitus Jumalan
puolelta, kunnioitammeko me hän-
tä? Kaikki mitä minä omistan on
häneltä, koko olemukseni, kaikki
mitä omistan ympärilläni elämässä-
ni on hänen ansiotaan hänen lah-
jansa minulle. Olenko iloinen tästä
lahjasta. Muistanko kiittää kaikesta
mitä olen Häneltä saanut? Elämäni
kumpuaa Jumalan lähteestä, Juma-
lan suunnitelmasta minua kohtaan.
Voinko nostaa käteni ylös kohti tai-
vasta ja sanoa sydämestäni: Herra,
minun Jumalani, suuri on sinun ni-
mesi kautta koko maailman. Joka
päivä hän on valmis kulkemaan
kanssani. Minä katselen taivasta,
sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä,
jotka sinä olet asettanut paikoil-
leen, ja ihmettelen, MIKÄ ON IH-
MINEN!

Siunausta elämääsi
Silja

Sielunhoitopäivät
25. – 26.1 0.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Keijo ja Riitta
Rainerma

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 päätöskahvi
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Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun
aihe tai tarkoitus, esimerkik-
si: kuukausiuhri, lahjoitus,
lähetystyö, ruotsintyö, kiin-
teistön kulut, kirjat, cd:t, leh-
det, jäsenmaksu, Finspångin
tapahtuma, Sakarin palkka
jne.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Finska kyrkans missionsorganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga
nära och fjärran missionsbefallningen som Jesus givit oss. Vi betonar
vikten av frivilligheten i vår verksamhet. Folkmissionen bedriver arbete i
Europa, Asien, Afrika samt Oceanien. I hemlandet (Finland) finns en riks-
täckande distriktsorganisation (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 arbetar främst bland de finsk-språkiga. Folkmissionen vill
ge städ och befrämja evangelisationsarbete, samt arbeta för utlandsmis-
sionen inom församlingarna.

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. 0122 211 55
tai email ruotsinkl@sekl.fi. Ruoka ja majoitukset 300 kr. (raam.päiv. 350
kr.), omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16 v. 1 50 kr.
(raam.päiv. 1 75 kr.)

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

Toivomme, että kirjoituksenne eivät ylitä A4-kokoisen paperiarkin
tekstimäärää. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan tämän ohjeemme.

Pirkko



Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan weri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä. 1 . Joh. 1 , 7.

Oi kallis lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan, autuas Bethesda'ni,
jossa joka päivä saan kaikkine viheliäisyyksineni lewätä, jossa jokainen
täpli ja ryppy katoaa Jumalan silmien edessä, ja sielu tulee walkemmaksi
kuin lumi! Minun syntini owat kuin hiekka meren rannalla, ne käywät pääni
yli; mutta Karitsan weri on kuin meren aallot, ja se minua peittää! Tähän
mereen ainoastaan tahdon perustaa toiwoni; sillä "kun sinä näet weren, niin
sinä menet ohitse". Sentähden owat ne iankakkisesti pelastetut sinun
istuimesi edessä, jotka owat pesseet vaatteensa ja tehneet ne walkeiksi
Karitsan weressä.
(Ote Ollin antamasta vanhasta hartauskirjasta.)




