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Ystävä-lehden toimitus pidättää

itsellään oikeuden muuttaa tai jättää
julkaisematta lähetettyjä kirjoituksia.

Tilaisuuksien ohjelmiin voi tulla
muutoksia.

Kansikuva: Risingen kirkko
helmikuisessa kevätauringossa.
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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.
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Pääkirjoitus

Usko on elämää ja armo
on suurempi kuin elä-
mä.

Olen viime päivinä miettinyt mitä tarkoit-
taa Pyhän Hengen murehduttaminen? Ef.

4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan
Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi
lunastuksen päivään saakka. 2. Kirjeessä Ko-
rinttilaisille Paavali sanoo Jumalan painaneen
sinettinsä meihin ja antaneen sydämiimme va-
kuudeksi Pyhän Hengen.

Valtava sana Paavalilta, sinetti merkitsi omis-
tusoikeutta sinetöityyn. Tämä tarkoittaa, että
olemme Jumalan omaisuutta, mikä ihmeelli-
nen asia olla Jumalan, kaikkivaltiaan omai-
suutta ja lapsi. Tämä pitäisi ymmärtää myös
niin, että omistaja haluaa pitää omaisuudes-
taan huolta. Mitä on tämä huolenpito käytän-
nössä?

Luukkaan evankeliumista voimme lukea lu-
vusta 15 kun Isän omaisuuden (lue myös; yh-
teyden Isään) kuluttanut poika nälän vaikutuk-
sesta muisti, kuinka Isä huolehtii palvelijois-
taan ja omistaan. Poika meni itseensä ja koh-
tasi totuuden ja päätti tunnustaa Isälle teko-
sensa. Pojan ollessa vielä kaukana Isä näki hä-
net. Isä siis tarkkaili poikaa jatkuvasti ja odotti
kotiin. (Jae 20) Pojan palatessa Isä halasi ja
suuteli häntä. Kaiketi poika olisi odottanut vä-
hintäänkin nuhdesaarnaa kovalla työllä hanki-
tun omaisuuden tuhlaamisesta ja holtittomasta
elämästä maailman turuilla.

Miten välttää Isän murehduttaminen? 5. Moo-
seksen kirjassa jakeessa 8-9 sanotaan, että äl-
kää tehkö niinkuin me täällä tänä päivänä

Rukousaiheita

Piirihallitukselle viisautta
Herralta päätösten tekoon.

Lähettimme Susanne ja Kari
Valkama.

Työntekijämme Sakari Kal-
liomaa ja Kari Teikari.

Raamattu- ja rukouspiirit
paikkakunnilla.

Piirihallitukselle viisautta
Herralta päätösten tekoon.

Ruotsinsuomalaisten
tavoittaminen.

Lähetyskotimme tilaisuudet
ja vierailevat julistajat.

Maakuntakierrokset ja ma-
joittajat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt kaikkialla.

Israelin puolesta.

KL:n työ eri maissa.

Hes. 34:1 6

Kadonneet minä tahdon
etsiä, eksyneet tuoda
takaisin, haavoittuneet
sitoa, heikkoja vahvistaa.
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teemme, jokainen sitä mikä hänen
omasta mielestään on oikein. Ette-
hän te vielä ole päässeet perintö-
maahan, jonka HERRA teidän Ju-
malanne, teille antaa.

Jeesus kutsuu luokseen, tulkaa Mi-
nun tyköni kaikki työn ja kuormien
uuvuttamat, siis maailman murhei-
den murtamat murehtijat. Haluatko
irti murehtimisestasi? Silloin sinun
on toimittava nuoremman veljen
tavoin, avattava Isälle ja Pojalle ovi
sydämeesi, jotta He saavat tulla
aterioimaan kanssasi ja tämä tar-
koittaa jokaista päivää elämässäm-
me.

Maailman murhe tarkoittaa Jeesuk-
sen vertauksessa orjantappuroita,
jotka tukehduttavat uskonelämäm-
me. Näitä ovat Raamatun mukaan
kaikkinaiset elämän huolet, rikkau-
den tavoittelu, nautintojen liika ta-
voittelu (itsekkyys) jne. Isä ei
moittinut poikaansa sanallakaan
mammonan tuhlaamisesta, miksi?
Koska se ei liity taivaalliseen omis-
tamiseen. Poika oli kuollut kun hän
eli maailmasta ja palatessaan heräsi
eloon eli yhteyteen Isän kanssa
(Luuk 15:32). Kiinnittäkää mielen-
ne siihen mikä on ylhäällä, älkääkä
siihen mikä on maan päällä (Kol.
3 :2).

Yhteys on siis tärkeintä, Jeesuksen
lähellä oleminen. Siemenestä kas-
vanut juuri mahdollistaa Jumalan
Sanan vaikutuksen elämäämme.
Jos sana eli siemen istutetaan hy-

vään maahan, siis pehmeään ja
muokattuun kuten kotiin palaavan
pojan kohdalla. Juuri on yhteys jol-
la Sanan antama taivaallinen elämä
voi virrata meissä. Juuren kasvatta-
minen on prosessi johon Isä tä-
näänkin meitä kutsuu. Yhteys Ju-
malan Sanaan on säilytettävä. Pa-
holainen pyrkii jopa valkeuden en-
keliksi pukeutuneena varastamaan
siemenen jossa on yhteytemme Ju-
malaan.

Usko on elämää Jeesuksen yhtey-
dessä jonka Sana (Jeesus) saa ai-
kaiseksi, siis uskoa persoonaan it-
seensä jonka nimi on Jeesus. Au-
tuas se joka ei loukkaannu Minuun
sanoo Jeesus. Ajattelen, että kuinka
usein tuskani johtuu omasta itse-
pintaisuudesta ja typeryydestäni ol-
la kuulematta Isää.

Armo on onneksi uskoanikin ja
elämäänikin suurempi, jonka vai-
kutuksen on Jeesus ristinkuolemal-
laan saanut todeksi. Armo on tai-
vaallista vaikutusta meissä synnin
alaisissa, jonka Jeesuksen lähellä
pysyminen saa aikaiseksi. Tahdom-
meko uskoa ja antautua, vai tah-
dommeko mieluummin jatkaa mu-
rehtimista kuin palata Isän syliin ja
hoiviin.

Hoos 10:1 2. Kylväkää itsellenne
vanhurskauden kylvö, niin saatte
leikata laupeuden leikkuun. Rai-
vatkaa itsellenne uudispelto, silloin
kun on aika etsiä Herraa, kunnes
hän tulee ja antaa sataa teille van-
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hurskautta. Nyt ystävät on vielä ai-
kaa raivata kovaa maatamme ja an-
tauduttava Jumala Sanan alle saa-
daksemme ravintoa ja voidaksem-
me kantaa hedelmiä joita Jumala
meissä kasvattaa. Jos sydämemme
on jakaantunut kuten Hoosea 10:2
varoittaa, saamme kärsiä, Jumala
haluaisi muuta. Meidän elämämme
on kätkettynä Kristuksessa (Kol
3:3) ja Hän palkitsee ne jotka Hän-
tä etsivät (Hebr. 1 :6).

Rukoillaan toistemme puolesta lak-
kaamatta niin saamme nähdä työs-
sämme Jumalan suuren suunnitel-
man.

Kiitos vielä Outille ja Tommille ja
kaikille vastuunkantajille viikonlo-
pusta ja kiitos jälleen kaikille ma-
joittaj illemme kierroksen aikana.
Elävä Jumala antoi meille mahta-

van viikonlopun ja myös elävän
kierroksen.

Työtoverinne Kristuksessa Jeesuk-
sessa Jumalan suuresta armosta ja
laupeudesta.

Siunaten
Sakari

Lähetyskodin tapahtumiin ilmoit-
tautumiset netissä tai puh. 0122
211 55 tai email ruotsinkl@sekl.fi.
Ruoka ja majoitukset 300 kr.
(raam.päiv. 350 kr.), omat liina-
vaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaisek-
si, nuoret 7-16 v. 1 50 kr.
(raam.päiv. 1 75 kr.)

Lähetyskoti helmikuussa.
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Rauhaa, teille kaikille
lukijoille!

Tulee ensimmäiseksi mie-
leeni virren sanat

"Suo, Jeesus, paras opettaja, Mun
itseäni tuntea.
Ja sulle, rakas Vapahtaja, Mun sy-
dämeni avata.
Ett´ tilani mä tuntisin ja sulta avun
löytäisin." va.vk. 212

Johanneksen evankeliumihan al-
kaa: "Alussa oli Sana, ja tämä

Sana oli Jumalan tykönä, ja se Sana
oli Jumala. Voisi sanoa, että Sana
Jumala oli Jumalassa. Jeesushan
sanoi Joh.1 6:28 "Minä olen lähte-
nyt Isästä ja tullut maailmaan." Eli,
Sana Jumala lähti Isästä ja Sana tu-
li sitten Marian kohdussa lihaksi.
Käsin kosketeltavaksi, kuultavaksi,
nähtäväksi, eläväksi. Se Sana ei ol-
lutkaan mikään tavallinen Sana,
vaan elävä ja voimallinen, ihmeitä
tekevä Sana. Tämä Sana oli siis Ju-
malan tykönä ja kaikki on saanut
syntynsä tämän Sanan kautta. Ja
Isä kutsui häntä Ainokaiseksi Po-
jakseen. Koska ei koskaan samalla
lailla syntynyttä ollut, eikä koskaan
tule syntymäänkään. Se on todella-
kin ainutlaatuinen syntyminen. Itse
ajattelen, että se Sana tuli Mariaan
Pyhästä Hengestä ja Jumala alkoi
kasvattaa Sanaa ihmiseksi. Ja se on
todella kiitoksen aihe, että Jumala
näin jo "alkusiemenestä" halusi lu-

nastaa ihmisen. Sillä ihminen on
myyty synninalaisuuteen jo äidin
kohdusta asti. Hän on jo synnissä
siinnyt. Näin ollen lapsi ei ole via-
ton, niinkuin monasti siitä puhu-
taankin. Mutta Jeesus ei ollut syn-
nissä siinnyt. Hän oli viaton ja Hä-
nessä ei ollut syntiä. Mutta sitten
kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänet
tehtiin synniksi. Ei siis syntisek-
si,vaan synniksi. Jes. 53:6 "Mutta
Herra heitti hänen päällensä kaik-
kien meidän syntivelkamme."
Myöskin sanotaan "Kirottu on jo-
kainen, joka on puuhun ripustettu"
Gal. 3 :1 3 . Me, me syntiset ihmiset,
tarvitsemme tämän Sanan. Nyt hän
on jättänyt ihmiskunnalle tämän
Ilosanoman. Elävästä lihaan tul-
leesta Sanasta ja kaiken voittanees-
ta ja Jumalan tykö palanneesta Jee-
suksesta. Syntiemme sovittajasta.
Tämä voittaja odottaa nyt sitä, että
me ihmiset uskoisimme tuohon
raamatun sanan lupauksiin. "Run-
saasti asukoon teissä Kristuksen
sana." Kol. 3 :1 6. Mutta me tarvit-
semme myöskin Pyhän Hengen, et-
tä ymmärtäisimme sen sanan.

Miten minä sitten saisin sen Pyhän
Hengen olemaan minun kanssani.
Kukaan ihminen ei sitä minulle
voinut antaa. Rukoilin usein Juma-
lalta, anna anteeksi mun syntini,
mutta mitään ei tapahtunut. Pelko-
ni ja tuskani tulivat vain pahem-
maksi. Eräänä yönä, vuonna 1969,
minut herätettiin ja sanottiin sel-
keästi "Nyt on sinun yösi." Luulin,
että minun on nyt sitten kuoltava.
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Annettiin kyllä voima mennä pol-
villeen ja siinä peloissani sanoin -
ennenkuin tapat minut, anna kui-
tenkin Jeesus minulle anteeksi nä-
mä synnit. Sitten aloin ihan nimeltä
mainiten aina sen synnin, mikä mi-
nua painoi eniten ja jotka tunsin
tuomion ansainneeksi. Ja joka kerta
kun minkä pyysin anteeksi, koin
sydämmessäni suurta helpotusta ja
iloa, nyt minä sain sen anteeksi.
Huomasin senkin, että nyt kun mi-
nä Jeesukselta pyysin, niin sain an-
teeksi.

Myöhemmin sain lukea raamatusta,
että Jumala antoi Pojalle vallan an-
taa synnit anteeksi. Hänhän oli sen
sovitustyön tehnytkin. Sitten minä
sanoin, tule Jeesus sydämeeni asu-
maan. Silloin elämäni ensimmäisen
kerran koin, että Hän tuli Pyhän
Henkensä kautta minuun asumaan.
Siinä tapahtui se uudesti syntymi-
nen. Minusta tuli Jumalan lapsi
Hänen perheeseensä. Eikä sitä jär-
jen kautta voi ymmärtää. On meillä
sen verran heikko ymmärrys. Pyhä
Henki vaan vakuuttaa,että nyt olen
Jumalan lapsi. Se ilo ja riemu sen
paljastaa, että uutta on tullut minun
elämääni. Sen jälkeen myöskin tuli
rohkeus kertoa siitä muillekin. Sa-
na rupesi avautumaan ihan toisella
tavalla. Sana alkoi elää minun si-
sälläni. Sana ei ollut enää vaan jo-
ku tarina, vaan sen ymmärsi, että
tämä on totta ja tapahtunutta asiaa.
Niinkuin tuo virren tekijä tuossa
laulussa sanookin. Suo, Jeesus, pa-
ras opettaja. Koska Hän on minun

paras opettaja, saan olla hänen
opissaan ja hän opettaa minua it-
seäni tuntemaan ja pitää omantun-
non hereillä. Saan hänelle jokapäi-
vä sydämeni asiat kertoa. Ja kun
Pyhä Henki on kanssani, hän antaa
ymmärrystä milloin on menty pie-
leen. Kun me tunnemme milloin
rauhattomuutta, saamme kysyä
Jeesukselta, mikäs nyt on välilläm-
me.

Ainoa rauhan pysyminen minussa
on syntien tunnustaminen ja niiden
hylkääminen. Ei auta sanoa vain,
että me ollaan kaikki lankeevia.
Kerran lähdön edessä olen vain mi-
nä armahdettuna tai syyllisenä.
Meidän tulee muistaa, että Juma-
lalla ei ole suurta ja vähän suurem-
paa ja sitten kauhean isoa syntiä.
Vaan ainoastaan synti. Ne synnit,
jotka kerran olemme tunnustaneet
Hänelle ja saaneet anteeksi, niitä ei
tarvitsee uudelleen Jeesukselle vie-
dä. Jeesus on jo heittänyt ne pois ja
niitä ei enään ole.Tietenkin, jos se
on sellainen synti josta pitää tehhä
parannus, niin se pysyy minua vai-
vaamassa niin kauan kunnekka
olen sen todella hyljännyt. Ei auta,
että minä vähän parantelen tapoja-
ni.Vaan Jumalalla on sanassa an-
nettu "pelisäännöt" ja ne pätee.
Lellilapsia ei ole. Siksipä, "Mua
auta tielle parannuksen jo täällä ar-
monajassa."

Kiitos teille kaikille jotka olette ol-
leet uskollisia rukoilijoita puolesta-
ni. Rukoilkaamme edelleenkin
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toistemme puolesta ja sitä, että oli-
simme aina valmiit muuttamaan
Isän kotiin.

Olen hyvin paljon yksikseni, ihmi-
siä ajatellen. Tänä vuonnakaan ei
ole käynyt kuin yksi ihminen tam-
mikuun alussa ja muita ei ole näky-
nyt. Sen vaan saan ilokseni kokea,
että joku soittaa ja saa jutella. Itte
en ole uskaltanut lähteä autolla aja-
maan, kun se on vähän mulle kenk-
kuillut ja on ollut välillä liukasta.
Muita vanhuudessa olevia kaverei-
ta kyllä on ollut, päivittäisiä särky-
jä esimerkiksi. Nythän meillä Kan-
sanlähetyksessä ei olekkaan muita
kuin vähän vanhoja ja ihan vanho-
ja. Kaikkia haluan rutistaa ja sanoa
Kiitos Herralle, että olet olemassa.
Olemme jo lähtökuopissa itsekukin
ja saamme pian kohdata Lunasta-
jamme ja taivaan koko joukon.
Tuosta vanhan virsikirjan 212 vii-
des säkeistö ja jokainen saa ajatella
siinä just itseään. Myöskin.. . "Vielä
Herra kutsut meitä.Vielä sanaas
saarnataan" va.vk. 674. Sanomaa
vielä julistetaan meidän jälkeem-
mekin. Tulee kyllä sellainenkin ai-
ka, josta sanotaan -"ei kukaan voi
työtä tehdä."

Nuoremmille saamme olla vielä
toivottamassa monia, monia siunat-
tuja päiviä Jeesuksen seurassa. Ol-
kaa rohkeat ja uskolliset Herran
työssä. Jeesus ei ole sinusta kauka-
na, taivaan äärissä, vaan "Sana on
sinua lähellä, sinun suussasi ja si-
nun sydämessäsi" Room 10:8. Kat-

sokaamme Kristukseen ja mikä
meitä odottaa, eikä tähän kurjaan
maailmaan. "Nostakaa päänne, ja
rohkaiskaa itsenne, sillä vapautuk-
senne on lähellä." Luuk.21 :28.

Muistetaan jokapäivä Sakaria ja
hänen perhettään esirukouksin. Sil-
lä onhan Sakarin vaimokin tässä
työssä mukana. Hän uskollisesti
jaksaa olla miehensä rinnalla ja
varmasti rukoilee aina hänen puo-
lestaan, kun hän on aina täällä
ruotsin kierroksella ja mitä muuta
lieneekin. Kiitos Jumalalle kun tä-
hän asti hän on heitä auttanut.
Myöskin Kari ja Pirkko tarvitsee
esirukousta. Varmasti väsymyskin
ruppee paitahan tuppaamaan. Kii-
tos taivaan Isä, että sinä näet Ruot-
sin lastesi tarpeet ja pidät heidät
meillä. Siunaa ja varjele heitä mat-
koilla. Anna sanasi vakkaseen, kun
he sitä tarttee jakaa. Ja anna meille
kuulijoille kuulevat korvat ja Jee-
suksen rakkaus saisi meitä yhdis-
tää.

Näin teitä kaikkia tervehtii

Hilja "muori" mökistään.

Luuk.12:32
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Lähetyskodilla
saimme talven aikana pitää vierai-
namme ihania velj iä ja sisaria
Suomesta ja Ruotsista. Herra oli lä-

hettänyt heidät tuomaan meille Sa-
naansa opetukseksi, kehoitukseksi,

rohkaisuksi, nuhteeksi ja lohdutuk-
seksi. Talvipäivillä olivat
vierailemassa Outi ja Tommi Cap-
pel ja Tammipäivillä Antero Forss.

Tommi Cappel: sana ja laulu.

Martti uskoll isesti palvelemassa.

Kevätpäivät
24. – 25.05.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Ilmari Ruuhisalmi

Lauantai

12.00 lounas
12.45 alkuhartaus
1 3.1 5 raamattutunti
1 4.00 lähetyskahvio
14.30 ehtoollisjumalanpalvelus
16.00 päivällinen
17.00 raamattutunti
1 7.45 tauko
18.00 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
1 0.45 tauko
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö

Katso ja tarkista tapahtumien ja
seurojen puhujavieraat, paikka ja
ohjelma mahdollisine muutoksi-
neen kotisivuiltamme osoitteesta:
http://ruotsinkl.palvelee.fi/kalente-
ri.html.

Antero Forss Tammikuussa.
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Maakuntakierrokset

Maaliskuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari

Pe 14. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 15. 1 3.30 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, 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 Tumba, Pirkko Kosunen, Grödingevägen 20 A

Huhtikuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari

Su 27. 1 6.00 Huddinge, Tuula ja Timo Pesonen, Hornborgsvägen 59

Toukokuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari

Pe 16. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 17. 1 3.30 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 18. 1 4.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 18. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 19. 1 8.00 Karlskoga, 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 Huddinge, Martti ja Kerttu Ruuska, Postbacken 21
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Raamattupäivät
29. – 30.03.201 4
Församlingshem
Sjögatan 9
Motala

Anna Talvitie
Sakari Kalliomaa
Kari Teikari

Lauantai

09.00 raamattutunnit
1 2.00 lounas
1 3.00 raamattutunti
1 4.00 kahvi
14.30 raamattutunnit
1 6.30 päätös

Sunnuntai

09.00 raamattutunnit
1 2.00 lounas
1 3.00 loppuyhteenveto ja

keskustelua
14.00 päätös ja kahvi

Piirihallituksen
kokoukset
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

22.03.201 4 klo 09.00
25.04.201 4 klo 1 4.00
24.05.201 4 klo 09.00

Raamattupäivät
25. – 27.04.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Esa Komulainen

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
1 0.45 tauko
11 .00 lauluhetki
11 .30 tauko
12.00 lounas
1 3.00 raamattutunti
1 3.45 tauko
14.00 lähetyskahvio
14.30 ehtoollisjumalanpalvelus
16.00 päivällinen
17.00 raamattutunti
1 8.00 ystäväseurat
20.00 saunat ja iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
1 0.45 tauko
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö
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Armo ja totuus

Oletko nähnyt
koskaan ra-

kennelmaa, joka
on rakennettu il-
man vesivaakaa eli
vatupassia? Kaikki
näyttää vinolta ja
huolimattomasti tehdyltä. Vatupas-
sin tehtävä on näyttää rakentajalle,
onko osa suorassa, vai meneekö jo-
takin vinoon.

Lain tehtävä Raamatussa on sa-
mankaltainen. Se osoittaa meille,
onko elämämme ja vaelluksemme
oikeassa linjassa Jumalan sanan ja
hänen tahtonsa kanssa. Laki on siis
hyvä ja välttämätön apuväline, kun
tutkimme Raamattua. Sen varaan ei
voi kuitenkaan pelastusta rakentaa.
Eihän rakentajakaan rakenna vesi-
vaa'astansa mitään, vaan se on hyö-
dyllinen apuvälineitä.

Muurasin joskus kesämökillämme
savupiippua. Alhaalla tiilejä kanta-
va apulainen huomautti minulle
jossakin vaiheessa: "Meneeköhän
nyt kaikki niinkuin pitää". Ajatte-
lin, että huudahdus oli vain epä-
luottamuslause muuraajantaitojani
kohtaan. Vasta, kun piippu oli val-
mis ja tulin telineeltä alas, huoma-
sin erään tiilen olevan pois linjasta.
Sanoin kaverille "Mikset sanonut,
että tiili on vinossa". Tähän kaveri
vastasi: "Yritinhän minä, mutta
muurarilla ei ollut korvia". Nyt pii-
pussa törröttää tiili linjasta ulkona,

aivan kuin muistuttamassa lain
kuulemisen tärkeydestä elämäs-
sämme.

Vasta kun korvamme avautuvat
kuulemaan totuuden sanaa omasta
tilastamme, voivat meidän elä-
mämme rikkinäiset asiat alkaa kor-
jaantua. Tähän tarvitaan lain saarna
herättelemään omiatuntojamme.
Vasta sitten alkaa evankeliumin
"ihana laasti tavoittaa rosoista pin-
taamme".

Jeesuksen äiti, Maria sanoo kiitos-
virressänsä näin: "Rikkaat hän on
lähettänyt tyhjinä pois, mutta köy-
hille hän antaa armon".

Jeesuksesta sanotaan Raamatussa:
"Hän oli täynnä armoa ja totuutta".

Paavali kirjoittaa Tessalonikalais-
kirjeessään suuresta luopumuksen
ajasta, joka on tuleva, niistä, "jotka
joutuvat kadotukseen, sentähden
etteivät ottaneet vastaan rakkautta
totuuteen, voidakseen pelastua". 2.
Tess. 2:1 0

Olkoon elämässämme millaisia
asioita ja "solmuja" tahansa, mutta
jos meillä on rakkaus totuuteen, on
meillä rakkaus itse Jeesukseen.
Hän on itse "tie, totuus ja elämä".
Raamatussa sanotaan: "Jos me tun-
nustamme syntimme, on hän (Jee-
sus) uskollinen ja vanhurskas, niin
että hän antaa meille synnit anteek-
si ja puhdistaa meidät kaikesta vää-
ryydestä".
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Eikö tämä saa meidät huudahta-
maan: "Ihana lain vatupassi, joka
ajoi minut armollisen Jeesuksen
luo". Rakenna siis ystävä täydelli-
sesti Jumalan armon varaan, mutta
ripusta lain hyödyllinen vatupassi
naulaan ja anna sen olla siellä. Ru-
koillaan kuulevia korvia, että sai-
simme herätä synnin unesta ja per-
keleen valhehuudoista katsomaan
Jeesukseen, joka maksoi syntivel-
kamme.

Jumala runsaasti siunatkoon teitä
kaikkia teidän tilanne ja tarpeenne
mukaan.

Terveisin

Hannu Laaksonen

Kevätkokous
22.03.201 4
klo 11 .00
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Kokouksessa käsitellään
toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2013. Valitaan liiton
kokouksiin edustajat
varamiehineen.

Muistakaa maksaa jäsenmaksu
150 kr. vuodelle 2014!

TERVETULOA!

Lähetyspäivät
22. – 23.03.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Susanne ja Kari Valkama

Lauantai

12.00 lounas
12.45 alkuhartaus
1 3.1 5 lähetyskatsaus
14.00 lähetyskahvio
14.30 ehtoollisjumalanpalvelus
16.00 päivällinen
17.00 raamattutunti
1 7.45 tauko
18.00 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
1 0.45 tauko
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö
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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 (yksilöi ostos), jäsenmak-
su, 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 utlandsmissionen 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

Lähetyskodil la päivä aloitetaan Raamatun luvul la ja rukouksella.



Ei arvata voi, ei uskoa saata
että tunnolle rauhan voi taata:
Golgatan ristillä vuotanut veri
kun syntisen ihmisen puhtaaksi pesi.

Sinä lapseni oi
sulle kutsu nyt soi,
älä pakene naamion taa.

Ei arvata voi, ei uskoa saata
että tunnolle rauhan voi taata:
Golgatan ristillä vuotanut veri
kun syntisen ihmisen puhtaaksi pesi.

Sinä lapseni oi
sulle kutsu nyt soi,
älä pakene naamion taa.

On naamio edessä ihmisten,
vaan Jumala näkee taakse sen.
Uuden elämän tahtoisi sulle antaa,
joka myrskyjen läpikin kotiin kantaa.

Katso lapseni oi
yksin Jeesus voi
taivaskotiin purtesi johtaa.

Hän on lähelläsi, aivan vierelläsi
Hän tuntee sinut kokonaan.
Hänen käteensä jättää voit elämäsi
Hän ei petä sua milloinkaan.

Jeesus yksin voi
sinut vapauttaa
synnin kahleista kokonaan.

Leena Veikkolainen




