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"Evankelioikaa kansa - evankelioimaan kansoja"
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen Evankelisluterilai-
sen kirkon lähetysjärjcstöistä. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen an-
tamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat Egypti, Englanti, Etiopia, Japa-
ni, juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Yhteen-
sä 76 1ähetystyöntekijää (31 .1 2.2011 ). Suomessa toimii 1 8 piirijärjestöä ja Ruot-
sissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. Se
kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlähetysopistossa
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. Kotia vuokrataan mm.
kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.
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Pääkirjoitus

Omenan syöminen vai
valo elämän askeliin?

Minua on viime kuukaudet puhutellut
omena. Omena on muistuttanut niistä

elämän valinnoista joiden eteen jatkuvasti elä-
mässämme joudumme. Omena muistuttaa meitä
myös syntiinlankeemuksesta jonka seurauksia
joudumme nyt Aatamin ja Eevan väärän valin-
nan johdosta pureksimaan.

”Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn:
'syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista,
mutta hyvän ja pahantiedon puusta älä syö, sillä
sinä päivänä jona siitä syöt sinä totisesti kuo-
let'.” (1 . Moos 2:1 6-17). Käärme sanoi naiselle:
”Onko Jumala todellakin sanonut: 'älkää syökö
mistään puutarhan puusta'?”

Tämä neuvottelu käärmeen kanssa päättyi ihmi-
sen tappioon ja pelkoon Jumalan edessä (1 .
Moos 3:9-10). Missä olet? Jumala kysyi mie-
heltä. Mies oli mennyt piiloon koska pelkäsi Ju-
malaa. Mikä erottaa meidät Jumalasta ja syn-
nyttää pelkoa?

Paavali kirjoittaa 1 . Kor. 3 :1 0-11 , Mutta kukin
katsokoon kuinka rakentaa, muuta perustusta ei
voi laskea sen lisäksi mikä ON JO laskettu, ja
se on Jeesus Kristus. Ajattelen tästä kohdasta
niin yksinkertaisesti, että se koskee kaikkea ja
joka päivä. Meidän tulisi siis rakentaa kaikessa
Jeesuksen varaan, ei vain kohdatessamme on-
gelmia elämässämme.

Kuka on ollut mukana Herran neuvottelussa,
nähnyt Hänet ja kuullut Hänen sanansa? Kuka
on tarkkaan kuunnellut hänen sanojaan ja ym-

Jatkuvia rukousaiheita

Lähettimme Susanne ja Ka-
ri Valkama.

Työntekijämme Sakari Kal-
l iomaa ja Kari Teikari.

Raamattu- ja rukouspiirit
paikkakunnil la.

Piirihal l ituksel le vi isautta
Herralta päätösten tekoon.

Diakonia-työn puolesta
Ruotsin kansanlähetykses-
sä.

Lähetyskotimme ti laisuudet
ja tulevaisuus.

Vierai levat jul istajat kodil la
ja maakunnissa.

Maakuntakierrokset ja ma-
joittajat.

Uskoll isuutta Sanassa ja
työssä meil le kaiki l le!

Vainotut kristityt kaikkial la.

Israel in puolesta.

KL:n työ eri maissa.

2. Aik. 32:20

Mutta kuningas Hiskia

ja profeetta Jesaja,

Aamoksen poika,

rukoilivat tämän

tähden ja huusivat

taivaan puoleen.
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märtänyt ne? Jumalan Sanan ymmärtä-
minen on iankaikkisen elämän ymmär-
tämistä ja siinä elämistä. Joh 17:3:
”iankaikkinen elämä on sitä, että he
tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja
Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet
lähettänyt.”

Herra pyhittää eli pesee meidät puh-
taaksi totuudessa, itsessään, omassa
Sanassaan jonka turviin saamme joka
päivä paeta ja siinä elää. ”Henki tekee
eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne
Sanat, jotka olen puhunut teille ovat
Henki ja Elämä.” (Joh 6:63)

Jeesus meissä saa aikaan elämän, mitä
enemmän vietämme aikaa punttisalilla
sitä enemmän muskelimme ja fyysinen
kuntomme kasvaa. Sama pätee hengel-
lisesti, mitä enemmän vietämme aikaa
Jeesuksen seurassa, sitä paremmin
opimme Häntä tuntemaan ja sitä vah-
vemmaksi Hän kasvaa meissä.

Kiitos kaikille Raamattuviikolle osal-
listuneille. Jumala oli vahvasti ohjaa-
massa viikkoamme ja saimme rakentua
yhdessä Jeesuksen seurassa.

Danilo keskittyi puhumaan Saarnaajan
kirjasta ja siitä ymmärryksestä, että
maailmassa kaikki on ”ei mitään”.
Kaikki joka jotakin on tulee taivaasta,
emme voi mitään ottaa ellei sitä anneta
taivaasta. Kaikki maallinen siis katoaa
ja vain Jumalan Sanan perustukselle
rakennettu kestää.

Marko keskittyi rakentavissa opetuk-
sissaan uskon ja uskonnollisuuden

erottamiseen ja ymmärtämiseen. Pyri
olemaan luottamuksen arvoinen, äläkä
lutraa Jeesuksen verellä. Älä odota tu-
levasi paremmaksi vaan käänny Jee-
suksen puoleen heti ja opettele elä-
mään armon varassa. Marko puhui
myös valvomisesta: nukahtamista ei
huomaa, eikä nukkuva tiedä nukku-
vansa kunnes herätetään.

Anna puhui kasvusta ja juurtumisesta,
saimme taas käytännön opetusta kas-
vien ja luonnon esimerkkien kautta
ymmärtääksemme Sanaa arjessa.

Oppikaamme viemään asiamme ian-
kaikkisuuteen ja elämään iankaikki-
suuselämää jo täällä.

Teitä kaikkia siunaten,
Bro Sakari

Raamattuviikolta
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Ruotsin Kansanlähetys
40 vuotta

Martti Ruuska
muistelee

Osa 1/2

Ruotsin Ev.lut. Kansanlähetyksen
työ voidaan katsoa käynnisty-

neeksi jo vuonna 1968, jolloin tohtori
Uuras Saarnivaara Suomen Kansanlä-
hetyksestä on ollut Ruotsissa tieduste-
lemassa jos täällä voitaisiin aloittaa ju-
listustyö suomalaisten keskuudessa.
Saarnivaara oli saanut Herralta sydä-
melleen huolen Ruotsin suomalaisista.

Seuraavana vuonna eli kesällä 1969
olivat ensimmäiset aktiot Suomen
Kansanlähetyksestä Göteborgissa,
Trolhättanissa ja Boråsissa, siinä oli
noin 30 henkeä. Heinä-elokuussa oli
Tukholmassa, Norrköpingissä ja Enkö-
pingissä myös n. 30 henkeä. Uuras
Saarnivaara oli itse jonkin verran niis-
sä mukana.

Saarnivaara jatkoi Ruotsin työn suun-
nittelua. Hän suositteli muutamille
Ruotsin kielen taitoisille kuten mm.
Pauli Jusleniukselle siirtymistä työhön
Ruotsiin. Juslenius onkin ollut Suo-
mesta käsin mittavasti julistustyössä
mukana. Hänen lisäkseen on täällä al-
kuvuosina ollut vierailulla mm. Reino
Seppänen, Viljo Kuismin, sekä Miika
Peuhkuri.

Kansanlähetyspäivillä Jyväskylässä
v.1 969 pyydettiin Ruotsista tulleita ot-
tamaan yhteyttä opettaja Seppo Mäki-
Arvelaan, joka oli mukana päivillä.
Niinpä Olli Ojala, joka asui Ruotsissa,
otti häneen yhteyttä ja sai kuulla, että
Mäki-Arvela muuttaisi Ruotsiin evan-
kelioimistyöhön. Hän muuttikin sitten
kesällä 1970 toimintamme ensimmäi-
seksi työntekijäksi Göteborgiin vai-
monsa Eilan ja kahden lapsensa kanssa
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lä-
hettämänä ja kustantamana. Tästä läh-
tikin varsinaisesti Ruotsin työ käyn-
tiin. Mäki-Arvela sai Ojalalta luettelon
henkilöistä, jotka olisivat mahdollises-
ti halukkaita tulemaan yhdyshenki-
löiksi. Olli ja Aino Ojalan lisäksi oli-
vat alkuajoista saakka mukana mm.
Arvo ja Hilma Savolainen Örebrosta,
Liimataiset Eskilstunasta, Hilja ja
Kauko Tuovinen Göteborgista, Antero
Pietilä, joka asui aluksi Malmössä,
jossa hän kohtasi aktioryhmän mukana
tulleen Maijan ja he menivät naimi-
siin. Heidän kauttaan tuli monia mu-
kaan mm. raamattupiiriin, sekä tulivat
myös uskoon. Anteron opiskeltua Ryt-
tylän lähetyskurssilla heistä tuli myö-
hemmin Ruotsin kl:n työntekijäpari.

Mäki-Arvelojen tulon jälkeen Soini
Olkkonen oli muutamia vuosia vai-
monsa Kaijan ja lastensa kanssa Göte-
borgin suomalaisen seurakuntatyön
pappina yhteistyössä Kansanlähetyk-
sen kanssa. Vuoden 1972 aktioihin
lähti Ryttylästä muutaman kymmenen
aktioauton letka liikkeelle. Seppo Mä-
ki-Arvela veti sitä Norrtäljestä Tuk-
holman lävitse. Pääosa jatkoi Södertäl-
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jestä Saksaan, Englantiin ja Italiaan.
Ruotsiin tuli tuona kesänä satakunta
aktionuorta. He pitivät eri paikkakun-
nilla seuroja, lastenleirejä, kiersivät
mm. Götaverketin telakan, Volvon ja
Saabin asuntolat evankelioiden, myy-
den kirjoja, jakaen traktaatteja ja ko-
kouskutsuja. Ruotsin aktiosta jäi Paula
Sorko, nykyinen Väisänen, Göteborgin
Biskopsgårdenin seurakuntaan diako-
nissaksi muutamaksi vuodeksi. Hän
toimi myös kansanlähetyksen lapsi- ja
naistyössä.

Jo alkuvaiheissa ovat siis aktiolaisryh-
mät saaneet olla merkittävällä tavalla
Ruotsin työtä tukemassa. Monet meis-
tä muistavat kuinka ovat saaneet tulla
kosketuksiin Jumalan pelastavan Sa-
nan kanssa aktiolaisten välityksellä.
Jeesuksen sana: ”Niin kuin Isä on lä-
hettänyt minut, niin lähetän minäkin
teidät” on saanut konkreettisesti toteu-
tua heidän kohdallaan.

Ruotsin Kansanlähetyksen toiminnassa
on aivan alusta asti ollut kokousten yh-
teydessä kirjamyynti. Seppo Mäki-Ar-
vela muistaa ensimmäisen kokouksen
Reino Letonsaaren kanssa 1972 Borå-
sissa, jossa asuu paljon Inkerin suoma-
laisia. Seppo ja Reino levittivät kaksi
isoa matkalaukullista kirjoja. Kun vä-
liaika tuli, niin kirjapöydälle tuli valta-
va ryntäys. Seppo ja Reino työnsivät
kaikki taskut täyteen rahaa. Kirjoja
myytiin satoja. Paikkakunnalla oli jos-
kus vieraillut evankelinen julistaja tuo-
den vain heidän omia julkaisujaan.
Meillä oli kaikkien kustantaj ien kirjo-
ja. He eivät olleet koskaan ennen näh-

neet sellaista kirjanälkää.

Ruotsin Kansanlähetyksen 2 kertaa
vuodessa pidettävien Raamattupäivien
sarja käynnistyi Norrköpingissä jo en-
nen Ruotsin kl:n virallista perustamis-
ta ts. keväällä 23.4. 1 972. Mukana oli-
vat S. Mäki-Arvela, Veikko Hynninen,
E. Liimatainen ym. Seuraavat raamat-
tupäivät olivat samana vuonna syksyl-
lä Göteborgissa (Rådan kirkko). Kol-
mannet raamattupäivät 4 - 6. 5. 1 973
Örebrossa Olaus Petrin kirkossa ja
seurakuntakodissa ovat merkittävä
etappi työssämme, koska silloin 5. 5.
1 973 pidetyssä kokouksessa perustet-
tiin Ruotsin suomenkielinen Ev. lut.
Kansanlähetys. Mukana noilla päivillä
olivat mm: Matti Väisänen, Juhani
Rantanen, paikallisseurakunnan kirk-
koherra Inge Lagerstedt, kh. Kuno
Åberg, Elis Manninen, Olli Pessala, S.
Mäki-Arvela, kitarakuoro sekä Helsin-
gin kl:n kvartetti.

Ruotsin kl:n johtokunnan ensimmäi-
sessä kokouksessa 17.6.73 päätettiin
kutsua evankelista Toivo Lattu Etelä-
Pohjanmaan Kansanlähetyksestä
Ruotsiin työhön. 1 5.8. alkaen. Hän
saikin päävastuun Ruotsin työstä jo
syyskuun -73 alusta ja halusi toimia
täällä vapaaehtoisena. Hän asui usein
Eskilstunassa Eino Liimataisen koto-
na, jossa myös pidettiin seuroja ja ko-
ko perhe oli mukana tehtävissä. mm.
Einon poika Väinö Liimatainen, kantoi
huomattavaa vastuuta vaimonsa Raijan
kanssa työstämme Toivo Latun rinnal-
la, he toimivat työntekijöinä aina 70-
luvun loppupuolelle saakka. Väinö
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siirtyi myöhemmin opiskelemaan dia-
koniaa, sekä myös teologiaa valmis-
tuen papiksi, toimien nykyisin pappina
Ruotsin kirkon sisällä.

Toivo Latun mukaan tuleminen oli
välttämätöntä, koska Seppo Mäki-Ar-
velalla oli lähetyskutsu. Hän oli pannut
Herralle merkiksi, että kun Herra lä-
hettää Ruotsiin jonkun toisen, niin sil-
loin hän voi lähteä Suomeen valmis-
tautumaan lähetystyötä varten. (kokoa-
maan tukirengasta) Lattu tuli Sepolle
avuksi, mutta Seppo joutui sanomaan
hänelle: ”Nyt viiri nousee ja sinä otat
vastuun Ruotsin kl:n työstä”. Seppo
Mäki-Arvela siirtyi perheineen syys-
kuussa -73 Satakunnan Kansanlähe-
tyksen piirisihteeriksi runsaaksi vuo-
deksi ja lähti sen jälkeen lähetystyöhön
Lontooseen.

Kansanlähetyksen toiminta Ruotsissa
alkoi samanaikaisesti, kun huomattava
määrä suomalaisia oli muuttamassa
Ruotsiin. Näitä hiljattain muuttaneita
tulikin mukaan tilaisuuksiin. Ehkäpä
heitä maahanmuuttaj ia oli helpompi
saada mukaan täällä, jossa kokivat it-
sensä enemmän yksinäisiksi, kuin
Suomessa ollessaan. Joka tapauksessa
70-luvulla oli koettavissa erityinen he-
rätyksen ilmapiiri ja monet tulivat us-
koon.

Jo työmme alkuvaiheissa aloimme tie-
dostaa työkeskuksen, (jossa myös ko-
koustilat) tarpeellisuuden. Ja jo vuonna
-74 vuokrattiin Skrubbyn kartano
Örebron läheltä työkeskukseksi. Toivo
Lattu oli silloin johtamassa työtä, ja

hänellä oli myös muutamia aktiolaisia
avustamassa. Tuohon ajankohtaan liit-
tyy myös Antero ja Maija Pietilän tu-
leminen Ruotsin kl:n vakituiseen työ-
hön. He sijoittuivat työkeskukseen
myös asumaan. Tuohon aikaan vaikutti
myös Hilma Mullo vapaaehtoisena
toiminnassamme, erityisesti raamattu-
piirien vetäjänä Tukholman alueella
useamman vuoden, kunnes menehtyi
auto-onnettomuudessa. Tapahtuma ai-
heutti luonnollisesti valtavaa surua,
paitsi omaisten, myös uskonystävien
keskuudessa.

Vuoden -77 aikana tulivat Kimmo ja
Aino Maanselkä Tukholman alueelle
työhön. Vuosikymmenen lopulla Kim-
mo siirtyi opiskelemaan teologiaa,
hoitaen silti tehtäviään vapaaehtoisena
Ainon kanssa Ruotsin kl:ssä aina 80-
luvun puolelle saakka. 70-luvun lopul-
la ja vielä 80-luvun alussa toimi Pekka
Ahonen vaimoineen lähetteinämme
Turkissa ja Saksan siirtolaisten parissa.

Leimaa antavana piirteenä 70-luvun
toiminnassa oli voimakas pyrkimys le-
vittäytyä eri alueille ja viedä Sanoma
sinne, missä suomalaisia tiedettiin ole-
van – aina koteihin saakka. Työmuoto
poikkeaa tietenkin suuresti nykykir-
kollisesta toiminta-strategiasta, jossa
yleisesti ottaen oletetaan, että ihmiset
saapuvat tilaisuuksiin tai hankkivat sa-
noman itselleen oma-aloitteisesti.

jatkuu.. .
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Maakuntakierrokset
Syyskuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Pe 20. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 21 . 1 3.30 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 22. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 22. 1 8.00 Skoghall, O. Ojala, Edsviksvägen 15
Ma 23. 1 8.00 Karlskoga, Österledskyrkan, Österleden 3
Ti 24. 1 8.00 Sandviken
Ke 25. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 25. 1 7.00 Surahammar, H. Luomanperä, Billsbovägen 9
To 26. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Su 29. 1 6.00 Tullinge, Anna-Kaisa Huuhka

Lokakuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Pe 18. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 19. 1 3.30 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 20. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 20. 1 8.00 Skoghall, Församlingshem, Bruksgatan 1
Ma 21 . 1 8.00 Karlskoga, Österledskyrkan, Österleden 3
Ti 22. 1 8.00 Sandviken
Ke 23. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 23. 1 7.00 Surahammar, H. Luomanperä, Billsbovägen 9
To 24. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 25. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias Väg 40
Su 27. 1 6.00 Huddinge, Martti ja Kerttu Ruuska

Marraskuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
La 16. 1 3.30 Göteborg, Lilla Stampgatan 1
Su 17. 1 2.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 17. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 18. 1 8.00 Karlskoga, Österledskyrkan, Österleden 3
Ti 19. 1 8.00 Sandviken
Ke 20. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 20. 1 7.00 Surahammar, H. Luomanperä, Billsbovägen 9
To 21 . 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 22. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
Su 24. 1 6.00 Tumba, Pirkko Kosunen
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Lähetyskodin tapahtumiin ilmoittautu-
miset puh. +358 50 540 3988 tai email
pirkko(at)teikari.org. Ruoka ja majoi-
tukset 200 kr. (raam.päiv. 300 kr.),
omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. il-
maiseksi, nuoret 7-16 v. 1 00 kr.
(raam.päiv.1 50 kr.)

Raamattupäivät
27. - 29.09. 201 3
Lähetyskodilla
Sankta Marias Väg 40,
Finspång

Hannu Laaksonen, Sakari Kalliomaa
ja Kari Teikari

Perjantai

17.00 tulokahvi
18.00 seurat
20.00 iltaruokailu

Lauantai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.1 5 tauko
10.30 raamattutunti
11 .30 lauluhetki
12.00 lounas
1 3.00 raamattutunti
1 4.00 lauluhetki
14.30 lähetyskahvila
1 5.00 lähetystilaisuus
15.45 tauko
16.00 lauluhetki
16.45 tauko
17.00 päivällinen
18.00 ystäväseurat
20.00 Iltatee, saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 ehtoollisjumalanpalvelus
10.30 raamattutunti
11 .1 5 tauko
11 .30 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiinlähtö

Sielunhoitopäivät
26. –27.1 0.201 3
Lähetyskodilla
Sankta Marias Väg 40,
Finspång

Outi ja Tommi Cappel

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
17.00 päivällinen
18.00 ystäväseurat
20.00 iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 tauko
11 .1 0 raamattutunti
1 2.00 lounas ja kotiin lähtö

TERVETULOA!
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Lähetyssihteerin palsta

Lähetystyö

Kirjoitin Susan-
nalle ja kyselin

kulumisia? Hän kertoi
että
”marraskuussa on tarkoitus käydä In-
donesiassa työmatkalla. Ilmeisesti syk-
syllä tulee käännöskonsultti tarkista-
maan Aamoksen kirjaa ja me olemme
nyt parhaillaan yrittäneet tehdä viimei-
set korjaukset siihen tekstiin. Olen oi-
kein tyytyväinen kun meidän tiimin
koordinaattori oli tehnyt hyvän ja pe-
rusteellisen työn vertaamalla käännök-
sen kansallisen käännöksen kanssa.
Viime viikolla olin kurssilla Ryttyläs-
sä. Yksi lähetti opetti meitä miten voi-
daan opettaa maahanmuuttaj ia tehok-
kaalla (ja hauskalla) tavalla. Oli todella
mielenkiintoista ja toivon että voin
käyttää jotakin materiaalia meidän pie-
nessä Suomen kerhossa täällä Lahdes-
sa. On ollut siunaus olla mukana vetä-
mässä sitä kerhoa. Olemme aina luke-
neet siinä Raamattua.
Rukousaiheita:
- Viisaus tietää milloin lähteä Indone-
siaan tänä syksynä?
- Meidän tulevaisuus. Pitäisikö lähteä
taas ulkomaille tekemään lähetystyötä,
vai jatkammeko tällä tavalla sähkö-
postin kautta ja silloin tällöin matkus-
tamalla?
- Meidän pieni lastenlapsi Nooa on
pääsyt kotiin sairaalahoidosta ja toisen
miniän synnytys meni hyvin vaikkakin
vaikea. Jumala on kanssamme kaik-

kialla.
Kiitos esirukouksistanne.
Siunaten Susanne.”

Naistenpäivät

Vietimme naisten päiviä viikonlo-
pulla elokuun 10.-11 . päivinä.

Annan ja Pirkon seurassa. Meitä oli 1 8
naista, Tenho ja Eino hoitivat muona-
puolen. Anna kertoi meille Raamatun
naisista, kirjoitan tähän ne kohdat jois-
ta hän puhui niin että voitte itse lukea
ne. 1 . Kor. 11 :3-1 6; 1 . Kor. 1 4:33-35;
Ef. 5:22-23; Kol. 3 :1 8-19; 1 .Tim. 2:8-
1 5; 1 . Tim. 5:9-10; Tit. 2:3-5; 1 .Piet.
3 :1 -7. Siis lyhyesti – Kristus on jokai-
sen miehen pää ja että mies on vaimon
pää ja että Jumala on Kristuksen pää
-> Miehen ei tule peittää päätänsä,
koska hän on Jumalan kuva ja kunnia,
mutta vaimo on miehen kunnia. Olkaa
omille miehillenne alamaiset niinkuin
Herralle. Naiset ovat säädyllisissä pu-
vussa, kaunistavat itseään kainosti ja
siveästi. Vaan hyvillä teoilla, niinkuin
sopii naisille, jotka tunnustautuvat Ju-
malaapelkääviksi. Salassa oleva sydä-
men ihminen, hiljaisen ja rauhaisan
hengen katoamattomuudessa; tämä on
Jumalan silmissä kallis. Meillä riitti
keskustelua Raamatun naiseudesta.
Silja kertoi Hagarista, Saraista ja Ma-
riasta (Jeesuksen äidistä).
Päivät olivat hyvät ja antoisat, me tar-
vitsimme tätä kaikki. Jumala oli kans-
samme, me saimme juoda siunauksen
lähteestä.

Näin muisteli Silja
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NÖYRÄ (oikeasti)

1 . Mooseksen kirja, 1 6. luku, jakeet 1 -9:
"Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyt-
tänyt miehelleen lasta. Mutta Sarailla oli
egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Ha-
gar. Niin Sarai sanoi Abramille: 'Herra
ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa
siis minun orjattareni kanssa; ehkäpä
hän voi synnyttää minulle lapsen. ' Ab-
ram myöntyi Sarain ehdotukseen. Ab-
ram oli asunut kymmenen vuotta kanaa-
nin-maassa, kun hänen vaimonsa Sarai
antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin
miehelleen Abramille sivuvaimoksi. Ab-
ram yhtyi Hagariin, ja tämä tuli ras-
kaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa
raskaana, hän alkoi väheksyä emäntään-
sä. Silloin Sarai sanoi Abramille: 'Minua
on loukattu etkä sinä tee mitään. Minä
itse annoin orjattareni sinun syliisi, mut-
ta siitä saakka, kun hän sai tietää ole-
vansa raskaana, hän on halveksinut mi-
nua. Herra ratkaiskoon meidän riitam-
me.' Abram sanoi Saraille: 'Hän on si-
nun orjattaresi. Voit tehdä hänelle, mitä
hyväksi näet. ' Ja Sarai kuritti Hagaria
niin että Hagar pakeni hänen luotaan.
Herran enkeli kohtasi Hagarin autio-
maassa vesilähteellä, joka oli Surin tien
varressa. Hän sanoi: 'Hagar, Sarain orja-
tar, mistä olet tulossa ja minne olet me-
nossa?' Hagar vastasi: 'Minä olen paen-
nut emäntäni Sarain luota. ' Silloin Her-
ran enkeli sanoi hänelle: 'Palaa emäntäsi
luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kuri-
tuksensa. ' "

Hagar palasi Sarain luo ja palveli häntä.
Hagar nöyrtyi, nöyrtyi vaikka ylpeydes-
sään ei ensin sitä halunnutkaan tehdä, se

tuntui niin vastenmieliseltä ja vaikealta.
Hän tunsi katkeruutta, vihaa emäntäänsä
kohtaan. Mutta enkelin kohtaaminen sai
hänen ylpeytensä sulamaan ja siinä sa-
massa meni katkeruus ja viha menojaan.
Enkelillä oli taivaan sanoma tullessaan
ja kun pyhä koskettaa, niin silloin sulaa

kaikki muu ja tilalle tulee oikeanlainen
mieli ja me nöyrrymme rakkauden kos-
kettamina. Meihin valetaan sellainen
sydämen hiljainen nöyryys. Se mitä Ha-
gar sai kokea enkelin kohtaamisessa oli
puhdasta rakkautta, ota nöyrästi vastaan
hänen kurituksensa, oli enkelin sanoma
Hagarille. Jumala haluaa aina meille
hyvää, silloinkin kun emme ymmärrä
mitään. Hän ei voi muuta kuin hyvää
meille, koska hän on rakkaus ja hän ra-
kastaa meitä aivan halajamiseen saakka.
Ei me itsestämme voida olla nöyriä oi-
kealla tavalla. Kun pysähdymme koh-
taamaan Jumalan, niin meidän ymmär-
ryksemme avautuu ja Jumalan rakkaus
kohtaa, ympäröi, verhoaa meidät. Hagar
teki oikein kun hän valitsi palata Sarain
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luo. Mitä hän olisi erämaassa tehnyt?
Yksin, raskaana, ilman ruokaa ja juo-
maa, ilman turvaa ja yhteenkuuluvai-
suutta toisiin. Olen varma että hänellä
oli sittenkin sata kertaa parempi olla lä-
hellä Saraita ja palvella häntä, kuin olla
erämaassa.

Me ihmiset valitsemme väärin monta
kertaa, aivan niin kuin Hagar tässä ker-
tomuksessa. Teemme sen koska elämäs-
sämme on ehkä katkeruutta, vihaa ja yl-
peyttä ja nämä kaikki yhdessä ohjaavat
meidät erämaahan, yksinäisyyteen,
meidän elämämme on aivan kuin tarkoi-
tusta vailla. Silloin Jumala lähettää py-
hän enkelinsä meidän luoksemme ja sa-
noo; ”palaa takaisin ja palvele emäntää-
si nöyrästi. Mene äläkä arkana pälyile,
sillä minä olen sinun kanssasi." Jos me
käännymme takaisin, nielemme kaiken
kovuuden ja itsekkyyden itsestämme.

Niin mitä tapahtuukaan, ylpeys, kateus
ja viha katoavat meidän elämästämme ja
me saamme iloita elämän kallista lah-
jasta. Jumala tietää sittenkin parhaiten.
Hänen pyhyytensä auttaa meitä otta-
maan uusia askeleita, valitsemaan pa-
remmin. Tästä kaikesta me löydämme
helmen, joka on kalliin kullan arvoinen.
On vanha hengellinen laulu jossa kerro-
taan että ”ei nöyrää lapsen mieltä vain
sattumalta saa”. Me olemme Jumalan
lapsia, kuulumme hänelle ja hän haluaa
rakastaa meitä ihan koko matkan ja ihan
perille asti. Jaakobin kirje, 4. luku jae 6:
"Mutta vielä suurempi on se armo, jon-
ka Hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyril-
le hän antaa armon."

Siunausta elämääsi toivottaa
Silja

Naistenpäiviltä
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Kasvupäivät
23. –24.11 .201 3
Lähetyskodilla
Sankta Marias Väg 40,
Finspång

Ilmari Ruuhisalmi

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
17.00 päivällinen
18.00 ystäväseurat
20.00 iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 tauko
11 .1 0 raamattutunti
1 2.00 lounas ja kotiin lähtö

TERVETULOA!

Syyskokous
23.11 .201 3
KLO 11 .00
Lähetyskodilla
Sankta Marias Väg 40,
Finspång

Kokouksessa hyväksytään
toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavaa vuotta varten
sekä määrätään jäsenmaksujen
suuruus. Erovuoroisten tilalle
valitaan piirihallitukseen kolme
jäsentä. Valitaan kaksi
tilintarkistajaa sekä heille
varamiehet tarkistamaan seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa.

TERVETULOA KAIKKI
JÄSENET!

Piirihallituksen
kokoukset
Lähetyskodilla
Sankta Marias Väg 40,
Finspång

27.09.201 3 klo 1 4.00
26.1 0.201 3 klo 08.00
23.11 .201 3 klo 08.00

Matt. 9:37-38

Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta

työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi

työmiehiä elonkorjuuseensa. "
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Maksuohje

Maksaessasi pankkisiirrolla ole hy-
vä ja merkitse viestitietoihin mak-
sun aihe tai tarkoitus, esimerkiksi:
kuukausiuhri, lahjoitus, lähetystyö,
ruotsintyö, kiinteistön kulut, kirjat,
cd:t, lehdet (yksilöi ostos), jäsen-
maksu, Finspångin tapahtuma, Sa-
karin palkka jne.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission är en av Finska kyrkans missionsor-
ganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga nära och fjärran missionsbefallnin-
gen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivilligheten i vår verksamhet.
Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Afrika samt Oceanien. I hemlan-
det (Finland) finns en rikstäckande 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 ar-
beta 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

Juhannuspäiviltä
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