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Painos 200 kpl
Ystävä-lehden toimitus pidättää

itsellään oikeuden muuttaa tai jättää
julkaisematta lähetettyjä kirjoituksia.
Tilaisuuksien ohjelmiin voi tulla

muutoksia.
Kansikuva: Sakarin pappisvihkimyksen
toimitti Tampereella piispa Matti Repo.

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.
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Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa

KAIKKI ON ARMOA

Tapasin eilen lenkilläni elämän
kolhineen miehen, jonka kanssa aloin juttele-
maan jumppapaikalla. Kysyin, missä hän asuu
ja kun hän kertoi asuvansa Sampolassa ky-
syin, että tunteeko hän Reino Valkamaa. Mies
sanoi, ettei tunne. Jatkoin kuitenkin ja kerroin
Reinon olevan evankelista ja itse myöskin.
Kysyin sitten hetken päästä jatkaessamme jut-
telua, että tietääkö hän mitä sana tarkoittaa ja
sain yllättävän vastauksen: "Evankelista on
sellainen joka käännyttää ihmisiä kaidalle tiel-
le." Olipa hyvä vastaus ajattelin ja mietin
miestä katsoessani, että aina Jumala yllättää.
Toivotin miehelle siunausta tuokiomme päät-
teeksi ja sanoin vielä Jeesuksen rakastavan
häntä ja jatkoin matkaani.

Tässä on meidän papillinen tehtävämme, ker-
toa Jeesuksesta, joka on pelastanut sinut ja
minut ja haluaa viedä kaikki taivaan kotiin.
Siinä on yhteisen pappeutemme perustus: kut-
sua Jeesuksen yhteyteen. Jeesus ylimmäinen
pappimme, kaidalle tielle kutsuva (Jeesus tie)
ja kerran sitten taivaankotiin, johon Hän on it-
se mennyt valmistamaan meille sijaa.

KIITOS

Kaikille suurkiitos rukouksista, sanoista ja
kaikenlaisesta rohkaisustanne edetä Jumalan
valmistamissa askelissa elämässäni. Kaikki ja
erityisesti te, jotka tulitte kanssamme Suo-
meen todistamaan Jumalan suurista teoista
elämässänne ja juhlimaan pappisvihkimystäni.
KIITOS.
Kiitos Jumalalle ja teille kaikille.

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta.

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.

Ruotsin ja Suomen kansat
kääntyvät pois pahoilta
teiltään Jumalan puoleen.

Kiinteistön hoito.

Matt. 24:42
Valvokaa siis, sillä ette
tiedä, minä päivänä
teidän Herranne tulee.
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Väinö Liimatainen herätti mielen-
kiintoisen pähkinän purtavaksi juh-
lissani Ilm. 19:1 -9 jakeisiin liittyen,
mutta erityisesti jakeen kahdeksan
käännösten erilaisuudesta tarkoite-
taanko tässä pyhien vanhurskaita
tekoja vai mitä? "se liina on pyhien
vanhurskautus." (38)
"Se puku tarkoittaa pyhien van-
hurskaita tekoja." (92)

Alkukielen sana dikaiomata on
monikossa eikä siis voi tarkoittaa
yhtä vanhurskauttamista, mikä toki
oli Jeesuksen aikaansaannos puo-
lestamme. Sana on oikeudellinen
termi ja tarkoittaa siis oikeuden
toeutumista oikeudenkäynnin jäl-
keen. Lause ymmärretään ja selite-
tään kyllä usein juuri vanhurskaut-
tamisena tässäkin Raamatun koh-
dassa, mutta silloin sen tulisi olla
muodossa dikaiosis – vanhurskaut-
taminen. (Room 5:1 8)

Teot vai Jeesuksen teko?
Kysyin asiaa myös hyvältä ystäväl-
täni, Marko Virtaselta, joka ym-
märtää kreikkaa hyvin. Marko sa-
noi ongelman olevan juuri siinä, et-
tä Raamattua ei lueta niinkuin se
on kirjoitettu vaan niinkuin luul-
laan tai halutaan sen tarkoittavan.
Toki Raamatun ymmärtäminen on
joskus vaikeaa, mutta silti tulisi lu-
kea niinkuin on kirjoitettu. (ilman
Pyhän Hengen vaikutusta vain jär-
kiperäistä)

Marko viittasi Ef 4:23-24 Jumalan
teot meissä - ne mihin Jumala pu-

kee meidät, joten päättelin seuraa-
vaa: Me emme tiedä Jumalan teko-
ja, mutta seuraamalla Jumalan
suunnitelmaa elämässämme, voim-
me päästä osallisiksi niistä ihmeel-
lisistä teoista, joita Jumala Jeesuk-
sen ansaitseman vanhurskauden
(syyttömyyden) kautta vaikuttaa
kauttamme ja meissä. Kysymys on
siis teoista, mutta Jumalan teoista,
Jaakobkin viittasi tekojen merki-
tykseen mitkä sitten näkyvät, jos
Jeesusta seuraamme, Jumala saa
niitä aikaiseksi, emme me. Meidän
osuutemme tulee siinä, että suos-
tumme ristin juurelle kuunteluop-
pilaiksi ilman omia suunnitelmia
tai pyrkimyksiä Sanan ulkopuolel-
ta.

Jaakob 1 :1 8 "Tahtonsa mukaan hän
synnytti meidät totuuden sanalla,
ollaksemme hänen luotujensa esi-
koiset." Hän siis uudestisynnyttää
meidät ja vielä vaikuttaa meissä
omat tekonsakin jos niihin suos-
tumme. LEPO, lepo tulee siitä, että
emme voi saada itse mitään pyhää
aikaiseksi ja että tärkein "teko" on
vastaanottaa ja avata sydän Jeesuk-
selle joka ainoa päivä saadaksem-
me ihmetellä Hänen suurta suunni-
telmaa jokaisen elämässä.

Kyseisessä Ilmestyskirjan kohdas-
sa on kyllä mahtava sanoma, tulee
Karitsan häät ja Herra valmistaa it-
selleen morsiamen ja sitten pääs-
tään juhlimaan, häät kestävät seit-
semän vuotta ja pöytä on varmasti
katettuna kaikilla mahdollisilla
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herkuilla. Niitä odotellessa,

Siunattua kesää ja tervetuloa raa-
mattuviikolle elokuun alussa
Finspångiin. (Ystäväni Markoa on
siellä myös mahdollista kuulla).

Bro

Veljet Kari ja Sakari menossa piispan kahvitukseen yhteisen juhlan merkeissä. Kiitos
Jeesukselle kaikesta siitä, mitä Hän on meidän kaikkien edestä risti l lä tehnyt.

Sakarin veli Kalle, Päivi ja Matti Repo sekä Sakari pi ispantalossa.

Matt. 5:6
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja
janoavat vanhurskautta, sillä
heidät ravitaan.
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Vihkiminen Tampe-
reella ja juhlaseurat
Porissa

Puolen bussilastillista Ruotsin
Kansanlähetyksen velj iä ja si-
saria vieraili helluntaina Tam-
pereella ja Porissa. Tampereen
tuomiokirkossa osallistuimme
veljemme Sakarin papiksi vih-
kimistilaisuuteen. Tampereen
hiippakunnan piispa Matti Repo
esikuntineen suoritti vihkimisen.

Tilaisuus jumalanpalveluksineen
oli mieleenpainuva ja juhlallinen.

Vihkimistä todistamaan oli saapu-
nut laaja joukko Sakarin lä-
himmäisiä ja ystäviä sekä
entisiä ja nykyisiä työkave-
reita.

Iltapäivällä Porissa järjes-
tettiin juhlaseurat. Seuroihin
osallistui runsaasti väkeä
Suomesta ja Ruotsista. Lo-
hikeiton ja kahvin virkistä-
mänä seurat päästiin alka-
maan. Saimme seurata Tuo-

mas Tarkkasen käsikirjoittamaa ja
ohjaamaa näytelmää, joka kertoi
herätyksen ajasta Suomessa. Vaik-
ka useimmat näyttelijöistä olivat
ehtineet harjoitella vain vähän, oli

heidän suorituksensa
ihailtavan "ammatilli-
nen". Sakarin hyvät ystä-
vät Mikko ja Tarja Kulta-
lahti palvelivat musiikis-
sa. Johanna Hemmi esitti
meille lauluja säestäen
kitaralla. Ruotsin veljet ja
sisaret esittivät kuorolau-
lua ja kertoivat meille
elämästään Ruotsissa. He
todistivat kuinka Herra

Jeesus Kristus oli huolehtinut heis-

Väkeä oli saapunut Tampereelle Ruotsista saakka.

Piispa Matti Repo siunasi Sakarin papin virkaan.

Vihittävät ja vihki jät yhteiskuvassa.
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tä heidän eläessään ulkomaalaisina
vieraalla maalla. Seuroissa puhui-
vat ja muistelivat Sakarin tietä au-
tokauppiaasta papiksi mm. Mario
Heinilä, Matti Vuolanne, Heikki
Nummijärvi, Kari Penttinen sekä
Kari Teikari. Ari Into juonsi tilai-
suuden.

Mm. Seppo Mäki-Arvelan ja Reino
Valkaman puheenvuorot jäivät va-
litettavasti kuulematta tiukan aika-
taulun takia. Seppo ja Eila Mäki-
Arvela sekä Reino ja Ilmi Valkama
ovat ruotsinsuomalaisten parissa
tehtävän julistustyön veteraaneja.

Tuomas Tarkkasen näytelmä kertoi herätyksestä
Suomessa.

Isä ja pojat: El ias, Sakari, Matias
ja Samuel.

Ruotsin vel jet ja sisaret
onnittelemassa Sakaria.

Ruotsin Kansanlähetyksen veljet ja sisaret lauloivat.

Johanna Hemmi soitti
ja lauloi.
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Lähetyspäiviltä

Seuroista

Kirsi-Maria Jalasti ja Katri Karhunen
vastasivat musiikista.

Timo Pesonen puhumassa.

Startti-pi iri Lähetyskodil la.

Sandvikenin seuroista. Stjärnsundin seurat Matti loi l la.

Si l ja puhumassa
Surahammarissa.

Tukholman seurat
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Raamattupäiviltä

Outi Cappel pitämässä raamattutuntia.

Tommi Cappel piti
myös raamattutunnin
ja palvel i musiikissa.

Muutoksia sal issa?

Myrsky kaatoi, Jorma sahasi.

Omenapuiden leikkausta.

Talkoot

Haravointia.
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Nuorisoherätys!?

Tommi Räsänen

En ole nähnyt
Suomessa

(nuorten piirissä)
samanlaista Hen-
gen yhteyttä, yk-
seyttä ja kunnon
“vanhanaikaista
parannuksen te-
koa” kuin olen saanut nähdä kohta
(9.7.2015) kahden vuoden ajan, en-
sin Karin, Pirkon ja Sakarin ja sit-
ten kaikkien muiden iäkkäämpien
velj ien ja sisarten seurassa Ruotsis-
sa. Rukoilen muutosta!

Mikä meitä nuoria oikein vaivaa
hengellisesti? Kaikki on siirtynyt
verkkoon, facebookiin, kohusaar-
najien, ihmetekojen jne.. puoleen!
Tätä minä olen nähnyt ja uskoni al-
kutaipaleella myös sain kokea. Jee-
sus sanoo, että vaikka kuolleet he-
räisivät, niin ja minä olen Jumalan
armosta herännyt kuolleista. Ihmi-
set kuuntelee sitä mielellään, mutta
olen huomannut, että ihmiset ha-
luavat vain minun, Tommin nimen
lehteen ja ties minne, mutta missä
Jeesus?

Mikä niin usein unohtuu ennen
varsinaista “näkyvää” työtä? Se on
rukous ja se on työ. Kaikki muu
annetaan (Matt. 6:33). Kun kuljet
kokosydämisesti uskossa iäkkääm-
pien uskonvelj ien ja sisarten seu-
rassa, jotka todella elävät Herralle,

et voi olla unohtamatta rukousta ja
Sanaa! Ainut neuvo, jonka sain si-
nä päivänä, kun Jumala nöyrrytti
minut polvilleni keskellä Porin to-
ria ja sain ottaa Jeesuksen henkilö-
kohtaiseksi vapahtajaksi, oli että
“älä koskaan irrota otettasi tästä
kirjasta! ”. Tuo kirja oli tietenkin
Raamattu ja olen totellut tätä Karin
antamaa neuvoa tähän päivään asti.
Kiitos Herralle siitä! Se vaatii sel-
kärankaa, mutta miksi ?

“Sinun apuasi minun sieluni ikä-
vöitsee, sinun sanaasi minä panen
toivoni.” Ps. 119:81 . “Taivas ja
maa katoavat, mutta minun sanani
eivät koskaan katoa.” Matt. 24:35

Minä olisin henkilökohtaisesti
kuollut ilman Jumalan sanaa. Enti-
senä paholaisen kätyrinä, minun on
pysyttävä Sanassa kiinni. Olin nel-
jä vuorokautta ilman Raamattua
Tampereella vuonna 2013 syksyllä
ja jouduin psykoosiin ja luulin, että
Jumalaa ei ole! (1 . Piet. 5:8)

“Vanhanaikaisella” uskolla ja
“vanhanaikaisella” parannuksen-
teolla tullaan uskonkuuliaisuuteen
ja vain sitä kautta voit palvella Ju-
malaa koko sydämestäsi. Se on
loppujen lopuksi helppoa: Myönnä,
että et ole itsessäsi yhtään mitään
ja että tarvitset Kristusta (“Sillä
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla.” Room.
3:23). Kadu syntejäsi koko sydä-
mestäsi ja anna Sanan koskettaa.
Lopuksi ota vastaan Jeesuksen an-
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tama apu, turvaa Häneen kaikessa
ja lakkaa yrittämästä omassa voi-
massasi (tai väsyt ja palat loppuun
nopeasti). Tämä jatkuukin sitten
siihen asti, kun Jeesus palaa hake-
maan omansa, ja jos olet seurannut
mitä maailmalla tapahtuu ja verran-
nut niitä Raamatun sanaan, niin se
tapahtuu pian. “Valvokaa siis joka
aika ja rukoilkaa, että saisitte voi-
maa paetaksenne tätä kaikkea, mi-
kä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmi-
sen Pojan edessä. " Luuk. 21 :36

Sain tutustua ihaniin ihmisiin
Ruotsissa ja heitä en unohda kos-
kaan! Vaikka olinkin ainoana nuo-
rena usein muiden joukossa, niin se

tuntui hyvin luontevalta ja ei sem-
moista oppia saa enää mistään,
kuin näiltä ihmisiltä keitä tapasin.
Meidän nuorten tulee kunnioittaa,
kuunnella ja ottaa oppia heistä ja
vanhempien tulee kasvattaa lapsen-
sa rohkeasti Herran pelkoon! Tämä
on minun rukoukseni.

Tommi

"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin
hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi
on sijaan tullut. " 2. Kor. 5:1 7

Pirkko, Kaisu, Leena ja Oll i lauloivat yhdessä Raamattupäivi l lä.
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Lähde mukaan virkistymään ja
uudistumaan Finspångin raa-

mattuviikolle. Mukana mm. Sakari
Kalliomaa, Anna Talvitie ja Marko
Virtanen. Päivisin vapaata yhdessä
ja erikseen oloa. Viikon aikana
mahdollisuus esim. Kolmårdenin
vierailuun (omakust.). Yhteisma-
joitus miehille ja naisille erikseen.
Ota mukaan vuodevaatteet ja pyy-
he. Ilmoitathan erityisruokavaliosi.
Ohjelma alkaa maanantai-aamuna
3.8. ja osallistujat voivat saapua jo

sunnuntai-iltana/iltapäivällä 2.8.
Tilaa on 40:lle ensimmäiselle. Olet
sydämellisesti tervetullut!
Ilm./tied. Kari Teikari, email ka-
ri(at)teikari.org, puh. +358 50 590
5077 tai 070 309 07 80 (Ruotsi).
Hinta on 1700 kruunua ja se sisäl-
tää ohjelman mukaiset tilaisuudet,
majoituksen, saunat sekä päivittäi-
set ateriat ja kahvit. Matkat eivät
sisälly hintaan ja osallistuja vastaa
itse matkajärjestelyistä. Annamme
vihjeitä ja ohjeita matkustamiseen.

Raamattuviikko Lähetyskodilla
03.08. - 09.08.201 5

Sankta Marias väg 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 9.8. ohjelma ilmoite-
taan tarkemmin paikan päällä.

Rakkaan veljemme Seppo
Keljan hautajaiset pidettiin

Motalan Pyhän Ristin kappelissa
tiistaina 10.3 . Lämminhenkinen
muistotilaisuus pidettiin sen jäl-
keen Pelastusarmeijan tiloissa. Ju-
mala antakoon voimia puolisolle,
lapsille, lastenlapsille ja muille su-
reville omaisille ja ystäville. Sydä-
memme iloitsee siitä, että Seppo
on päässyt Isän luokse vaivasta
autuuteen.

Jes. 65:1
Minä olen suostunut niiden
etsittäväksi, jotka eivät minua
kysyneet, niiden löydettäväksi,
jotka eivät minua etsineet.
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Seurat
Syyskuu

Pe 18. 1 8.30 Skövde, Minkkiset
La 19. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 19. 1 7.00 Göteborg
Su 20. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen (+messu)
Su 20. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 21 . 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 22. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 23. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 23. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 24. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Su 27. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Lokakuu

Pe 16. 1 8.30 Tidaholm, Norra Kungsvägen 6
La 17. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 17. 1 7.00 Göteborg
Su 18. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen (+messu)
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 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 21 . 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
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 Tukholma (kahvitus 15.00)

Marraskuu

Pe 13. 1 8.30 Skövde, Matteuksen kirkko
La 14. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 14. 1 7.00 Göteborg
Su 15. 1 3.00 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 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 18. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
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 Tukholma (kahvitus 15.00)
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Raamattupäivät
25. – 27.09.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus: Ilm. myöhemmin, ks. myös
http://ruotsinkl.palvelee.fi/kalenteri
.html

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 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 päätöskahvi

Naistenpäivät
22. – 23.08.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus: Anna Talvitie
Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 raamattutunti
1 6.00 lähetysterveisiä
17.00 päivällinen
18.00 ystäväseurat
19.30 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

Jer. 31 :3
Kaukaa ilmestyy minulle Herra:
"Iankaikkisella rakkaudella minä
olen sinua rakastanut, sentähden
minä olen vetänyt sinua puoleeni
armosta. "
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Tukijat Suomessa!
Olemme kiitollisia, jos haluat rukoilla työmme puolesta. Voit
myös tukea Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n Ruotsissa tekemää
työtä taloudellisesti.
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.)

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

Vuoden 201 4 lukuja
Rahaa oli viime vuoden alussa
203.423,22 ja vuoden lopussa
107.1 73,53 kruunua. Toiminnan
kulujäämä oli ennen poistoja
-108.433,34 ja poistojen jälkeen
-129.817,23. Toimintamme kulut
olivat siis viime vuonna
108.433,34 kruunua suuremmat
kuin saamamme tulot. Tulot olivat
575.012,35 ja kulut 683.445,69
kruunua.

Vuosineljännes 1 /201 5
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
tulot olivat 166.547,62 kruunua,
toisin sanoen 46.963,62 kruunua
suuremmat kuin vuotta aikaisem-
min vastaavana ajankohtana. Her-
ra on kuullut rukouksemme ja kii-
toksen kanssa jatkamme rukoillen.

Meidän tehtävämme on kiitoksen
kanssa viedä Herralle tiettäväksi
varojen tarve. Näin arvokkaaseen
rukoustyöhön on Herra meidät
kutsunut. Älkäämme laiminlyökö
tehtäväämme.
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Jumala antaa kasvun
Kari Teikari

Maaperällä on
tärkeä merki-
tys

Katselin savista
vesijohtokaivannon
pintaa Lähetysko-
dilla ja pohdin, että antaneekohan
Jumala kasvun, jos heitän ruohon
siemenet vain tuohon kovaan maa-
perään. Mielessäni oli raamatun-
kohta "Minä istutin, Apollos kaste-
li, mutta Jumala on antanut kas-
vun. " (1Kor. 3 :6).

Kohta kuitenkin ymmärsin, että ei
hän ehkä annakaan kasvua ellen
muokkaa maaperää ennen kylvöä.
Tämä viisaus löytyy Raamatusta.
"Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä:

Kun joku kuulee valtakunnan sa-

nan eikä ymmärrä, niin tulee paha

ja tempaa pois sen, mikä hänen sy-

dämeensä kylvettiin. Tämä on se,

mikä kylvettiin tien oheen. Mikä

kallioperälle kylvettiin, on se, joka

kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla

vastaan; mutta hänellä ei ole juur-

ta itsessään, vaan hän kestää ai-

noastaan jonkun aikaa, ja kun tulee

ahdistus tai vaino sanan tähden,

niin hän heti lankeaa pois. Mikä

taas orjantappuroihin kylvettiin, on

se, joka kuulee sanan, mutta tämän

maailman huoli ja rikkauden viet-

telys tukahuttavat sanan, ja hän jää

hedelmättömäksi. Mutta mikä hy-

vään maahan kylvettiin, on se, joka

kuulee sanan ja ymmärtää sen ja

myös tuottaa hedelmän ja tekee,

mikä sata jyvää, mikä kuusikym-

mentä, mikä kolmekymmentä. "

(Matt. 1 3:1 8-23).

Sydämessämme on usein kova pin-
ta, emmekä halua ottaa vastaan Ju-
malan koko Sanaa. Jumalan koko
Sana (koko Raamattu) näyttää
meissä todeksi synnin ja kehottaa
meitä tekemään parannuksen ―
vieläpä tekemäään jatkuvasti pa-
rannusta. "Pietari sanoi hänelle:

'Et ikinä sinä saa pestä minun jal-

kojani. ' Jeesus vastasi hänelle: 'El-

len minä sinua pese, ei sinulla ole

Maaperä on muokattava ennen
kylvöä.
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Syyskokous
Syyskokous pidetään 21 .11 .2015
klo 11 .00 Lähetyskodilla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la

Sankta Marias väg 40,

Finspång

08.08.201 5 klo 1 3.00
25.09.201 5 klo 1 4.00
24.1 0.201 5 klo 09.00
21 .11 .201 5 klo 09.00

osuutta minun kanssani'. " (Joh.
1 3:8)

Tunnustamalla syntimme ja synti-
syytemme jatkuvasti, saamme us-
koa synnit anteeksiannnetuiksi Jee-
suksen sovitustyön tähden. Vain ja
ainostaan Jeesuksen veri puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä ja
saamme elää armossa ja armosta.
Silloin tapahtuu meissä kasvua us-
kovina. Vahvistumme hedelmän
kantamisessa. Jeesus tekee tätä
vahvistustyötä meissä ja tuottaa
meissä hedelmää ― rakkautta Hän-
tä kohtaan ja rakkautta tosiamme
kohtaan.

Huolehtikaamme ystävät siitä, että
luemme säännöllisesti Raamattua
rukoillen ja suostumme aina otta-
maan vastaan koko Sanan ― ym-
märsimmepä sitä tai emme.

Teitä runsaasti siunaten

Kari
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Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun
aihe tai tarkoitus, esimerkik-
si: kuukausiuhri, tiili, lähe-
tystyö, ruotsintyö, kiinteistö,
kirjat, cd:t, lehdet, jäsenmak-
su, Finspångin tapahtuman
osallistumismaksu, Sakarin
palkka jne.

"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. 0122 211 55
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.

Pirkko



Surten seuroista




