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muutoksia.

Kansikuva: Danilo Vallan
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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

Hänen rukoillessaan hä-
nen kasvojensa näkö
muuttui. (Luuk. 9:28)

Evankelista Luukas kertoo meille Jeesuk-
sen rukouksen vaikutuksesta hänen ulkoi-

seen olemukseen.

Kahdeksan päivän kuluttua Jeesuksen rukoil-
lessa Jumalan valtakunta tuli todelliseksi kol-
melle opetuslapsista. Jaakob, Johannes ja Pie-
tari saivat kuulla ja nähdä taivaallisia asioita.
He saivat jopa kuulla heille tärkeimpien
Mooseksen, joka edustaa lakia ja Elian, joka
edustaa Jumalan ilmoitusta, puhetta Jeesuk-
selle.

Mitä tapahtui? Jakeessa 29 sanotaan kaiken
tapahtuneen Jeesuksen rukoillessa. Lopuksi he
saivat vielä kuulla itse taivaallisen Isän äänen
ja ohjeen; ”kuulkaa häntä, rakasta poikaani”.
Jeesuksen rukouksen kautta tuli taivaallinen
elämä näkyväksi, todelliseksi, Vanhaa Testa-
menttia myöden.

Itse sain kokea raamattuviikolla Finspångissa
jotakin vastaavaa. Toki inhimillisesti en näh-
nyt tai kuullut vastaavaa kuin opetuslapset sil-
loin, mutta jotakin vaikuttavaa. Mitä tällä sit-
ten tarkoitan?

Sain kokea ja nähdä rukouksen valtavan mer-
kityksen käytännössä. Viikon viimeisenä päi-
vänä kuusi ihmistä ilmoittautui vapaaehtoises-
ti ”Isän hommiin Ruotsiin”. Mikä tämän tekee
merkilliseksi? Se että emme ole rekrytoineet,
hakeneet, luvanneet palkkaa tai että edes tie-
täisimme mihin toimeen ihmisiä hakisimme.
Onneksi Isämme tietää. Kaikki ilmoittautu-

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.

Jesaja 59:1
Katso, ei Herran käsi ole
liian lyhyt auttamaan, ei-
kä hänen korvansa kuuro
kuulemaan.
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neet ovat valmiita jättämään elä-
mänsä Suomessa ja halukkaita,
vaikka muuttamaan Ruotsiin lähe-
tystyöhön. Tämä on täydellinen Ju-
malan ihme. Mitä sitten me ja te,
olemme tehneet? Rukoilleet ja
pyytäneet työmiehiä.

Ainoa ohje minkä me Karinkin
kanssa saimme Isältä lähtiessämme
Ruotsiin oli rukous ja sanan luke-
minen ja sen ohjeista kiinni pitämi-
nen. Mitähän Taivaan Isällä on va-
rattuna seuraavaksi. . .?

Raamatussa on lukuisia esimerkke-
jä rukouksen merkityksestä. Luuk.
1 :1 3 ”Sinun rukouksesi on kuultu”.
Nämä sanat lausuttiin Sakariaalle
inhimillisesti katsoen mahdotto-
massa tilanteessa. Monet vuodet oli
pappi rukoillut vaimonsa kanssa
lasta, rukoukset näyttivät jo men-
neen hukkaan. Sakaria ja Elisabet
eivät kuitenkaan hellittäneet. Heille
syntyi poika nimeltään Johannes,
joka sai olla valmistamassa tietä
Kuninkaallemme. Rukousten kaut-
ta siis aukesi tie Kuninkaallemekin.

Rukous tuo taivaan valtakunnan lä-
hellemme ja rukouksessa näkymä-
tön muuttuu näkyväiseksi ja mikä
parasta mekin muutumme saman
kuvan kaltaisiksi niinkuin muuttaa

Herra joka on henki. (2 Kor 3:1 8)

Kääntyminen Jumalan puoleen
avaa taivaalliset mahdollisuudet ja
tekee maallisesta taivaallista. Ru-
kous on myös koetus. Uskon koe-
tus jonka uskon Herramme haluaa
koetella ja vahvistaa. Herra haluaa
meistä rukoilijoita hengessä ja to-
tuudessa, jotta voisimme yhtyä
publikaanin rukoukseen sydämes-
tämme ”ole minulle syntiselle ar-
mollinen” (Luuk. 1 8:1 3).

Kaikki alkaa siitä, siis rukouksesta.
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa
niin kaikki muu myös teille anne-
taan. Jumalan kasvojen etsiminen
alkaa rukoilemisesta eli Herramme
puoleen kääntymisestä.

Mitä sinä haluat? Uskallatko koh-
data elävän Jumalan?

”Minä kehoitan siis ennenkaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien
ihmisten puolesta. (1 Tim 2:1 )

Siunattua syksyä ja kiitos kaikille
rukoilijoille!

Sakari veljenne,
Herrassamme Jeesuksessa Kristuk-
sessa
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Naistenpäivillä vierailivat Raija
Majanen ja Leena Salo
Sastamalasta.

Naistenpäivien ystäväseurat.

Tapahtumakuvia

Raamattuviikolla siunattiin
lähetystyöntekijöiksi Sakari, Kari,
Pirkko, Leena, Anne ja Tommi.

Danilo opettamassa.

Uffe ja Danilo kahvitauolla.
Erityiskiitokset Uffelle
raamattuviikon ruokailujen
suunnittelusta ja
toteutuksesta yhdessä Arjan,
Helenan ja Ailan kanssa.
Kiitos myös kaikille, jotka
avustivat keittiössä.
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Tommin todistus

Vähän yli vuo-
si sain Danilo
Vallan kirjan,
jonka avulla
luetaan Raa-
mattu läpi
vuodessa.

Nyt olen lukenut sen läpi
9.7.2014 järjestelmällisesti. Ja

nyt olen todistamassa ja kuuntele-
massa miestä Ruotsissa!

Hieman väsyneissä tunnelmissa
lähdin Ruotsiin pitkän työrupea-
man jälkeen Ryttylässä, mutta vä-
symys siirtyi syrjään innostuksesta
Raamattuun ja opetuksiin.

Lähdin Ruotsiin suoraan siis suo-
raan Ryttylästä Life-leirin ja Nuor-
ten kesän jälkeen, jota kesätiimissä
olimme mahdollistamassa. Kaksi
viikkoa oli työntäyteisiä, mutta sen
arvoisia, koska näin monet nuoret
saivat kuulla Jeesuksesta. Opin ar-
vostamaan suuresti työtä, jota en
ennen ollut pahemmin edes ajatel-
lut.

Eli kaikki taustavalmistelut ja taus-
talla tapahtuvat asiat, jota ilman
mikään tilaisuus ei olisi ollut mah-
dollista pitää. Tuli leikattua tuhan-
sia lappuja ja nimikylttejä, järjes-
teltyä, siivottua ja kaikki mitä ta-
pahtuu "näkymättömissä". Jos oli-
sin yrittänyt edes tehdä tätä omassa

voimassani niin en tiedä kuinka
olisi käynyt, mutta jokapäiväinen
Raamatunluku ja rukous piti "Jee-
sustiellä".

Viikon teemana oli "Lähestykää
Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä."
Totisesti näin se on!

Mitä opin?

Ensimmäinen askel meidän kristit-
tyjen elämässä on Usko ja viimei-
nen (seitsemäs) on Rakkaus (aga-
pe-rakkaus). Näitä kävimme läpi
Danilo Vallan ja seurakunnan kans-
sa viikon aikana.

Askel I - Usko tarvitsee energiaa,
voimaa joka sitä ylläpitää.

Askel II - Tarvitsemme myös tie-
toa, jotta osaisimme tehdä ja auttaa
niitä jotka apua tarvitsevat. Emme
voi auttaa tai rukoilla, vaikkapa
maailman tai Suomen puolesta jos
emme tiedä uskonnoista, historias-
ta, ihmisistä, kulttuurista yms. Hy-
vä esimerkki tämän muistamiseen
on, että aina, kun syöt niin 80 000
muuta ihmistä kuolee nälkään!
Näin voimme kiittää aina, kuinka
uskomaton meidän elämämme on.

Askel III - Itsehillintä, joka on tär-
keää muistaa. Kun on tietoa ja us-
koa niin helposti, sitä luulee itses-
tään, vaikka ja mitä, mutta meidän
tulee vaeltaa rakkaudessa ja Hen-
gessä, eikä kuunnella järkeä, joka
yrittää siirtää ajatukset maallisiin ja
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kauemmaksi Jeesuksen kirkkau-
desta.

Askel IV - Kestävyys uskossa ja
Hengessä Sanan, sekä uskovien yh-
teyden kautta.

Askel V - Jumalisuus eli se, että te-
kisimme toisille niinkuin tekisim-
me Jumalalle ja rakastamme toi-
siamme, sillä rakkaudella, minkä
Jumala meille antoi lähettäessään
ainoan poikansa Jeesuksen Kris-
tuksen kuolemaan meidän syntiem-
me tähden! Aamen!

Askel VI - Veljesrakkaus (filia).
Rakastamme velj iämme ja sisa-
riamme Kristuksessa, sillä olemme
yhtä suurta perhettä. Jopa enem-
män, kuin maallista perhettämme,
mikä on vaikeaa, mutta kokosydä-
misessä uskonvaelluksessa välttä-
mätöntä ja siinä on suuri siunaus.
Lupaahan Raamattukin, että pelas-
tumme perhekunnittain

Askel VII - Rakkaus (agape - Ju-
malallinen rakkaus)

"Niin pysyvät nämä kolme: usko,
toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä
on rakkaus." 1 . Kor. 1 3:1 3

Tästä opin paljon, kun Danilo opet-
ti rakkauden eri aspekteja teoriassa,
mutta myös visuaalisin keinoin
kiertäen kaikkien kohdalla ja ha-
vainnollisti asian loistavasti!

Rukoilimme, luimme Sanaa ja

kuuntelimme opetuksia. Kaikki oli
loistavia opetuksia ja jokaisesta
opin jotain uutta. Annan opetukset
Raamatun seitsemästä eri hedel-
mästä ja kasvista, jotka kulkevat
läpi Raamatun kuvaten Jeesusta,
olivat mielenkiintoisia ja antoivat
uutta pohdittavaa. Sakari puhui ko-
kosydämisyydestä, rukouksesta ja
varsinkin siitä, että yhdessä kun ru-
koilemme seurakuntana, niin siinä
on suuri voima! Esirukous on erit-
täin tärkeää ja olen sen saanut it-
sekin kokea monen monta kertaa,
kun rukoilen asioiden puolesta ja
vien ne Jumalalle tiettäväksi.

Rukous on meidän työmme ja se
mitä siitä seuraa on Herran käsissä,
mutta mitään ei seuraa jos emme
rukoile!

Viimeisenä päivänä meistä osaa
pyydettiin siunattavaksi, koska
meillä kaikilla on yhteinen näky.
Pirkko, Kari, Leena, Arja, Sakari ja
minä kutsuttiin rukoiltavaksi ja
meidät siunattiin Ruotsin Kansan-
lähetyksen pariin ja lupasinpas sii-
nä samalla Ari Intolle, että käyn
Ruotsissa vähintään kaksi kertaa
vuodessa.

Viikko oli aivan loistava ja tunsim-
me oikein Pyhän Hengen seura-
kunnassa, koska rukoilimme ja ru-
koilimme ja vielä vähän rukoilim-
me. Siunauksia sateli ja satelee
yhä. Mitä tulee tulevina viikkoina/
kuukausina/vuosina tapahtumaan
on Herran käsissä, mutta jotenkin
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tiedän, että nyt alkoi jotakin uutta
itämään! Kiitos ja kumarrus
Finspångille!

Kun me jaksamme rukoilla, niin

mikään ei ole Jumalalle mahdoton-
ta.
Aamen!

Tommi Räsänen

Evankeliointiyrityksiä

Kävin Lähe-
tyskodilla

Finspångissa, jos-
sa mm. Danilo
Valla puhui. Ru-
kouspalvelussa
Sakari Kalliomaa
ja Irma Haanpää
(Seinäjoelta). Soitin parille ystäväl-
le rukoustoiveista myös toiveen
koskemaan äskettäin 7 vuotta täyt-
tänyttä lapsenlastani, joka on
aloittamassa koulunsa.

Rukouspalvelu koski vain minua,
ei muita, ehkä lopuksi lyhyesti
myös muut toiveet. En osannut sa-
noa mitään itseäni koskevaa, mutta
keskusteltua tuli mieleeni, etten
edelleenkään osaa evankelioida,
vaikka olen ollut uskossa jo 90-lu-
vun alkupuolelta.

Rukoilen omaisten, sukulaisten, ys-
tävien jne. puolesta; olen saanut ru-
kousvastauksiakin, kaikki tapahtuu
hiljaisuudessa. Olen eläkeläinen,
mutta työnteko virkistää erityisesti.

Ajan silloin tällöin taksia Tukhol-
massa. Työ on toisaalta aika vaa-
rallista, liikenne lisääntyy koko
ajan (aloitin 2000-luvun alussa); on
pakko olla koko ajan rukouksessa
enemmän kuin ehkä muuten.

Aina kun muistan, rukoilen auton
ja muiden, jotka liikkuvat samaan
aikaan puolesta, myös kaikkien
asiakkaiden, heidän matkansa, päi-
vän, illan, yön puolesta, jos ovat
menossa kotiin tai seuraavan len-
non puolesta, jos jatkavat muualle.

Koko ajan lisääntyvät kerjäläiset
kaduilla. Joskus annoin kolikon,
lopetin. Tuli mieleeni, että Jeesus
voi olla siinä kerjäläisenä. Jatkoin
kolikkojen jakoa ja samalla yritin
sanoa Jesus välsigne dig tai Jesus
älskar dig. Sakari ehdotti, että jaan
samalla ruotsinkielisiä henkiva-
kuutuksia eli pienoisevankeliume-
ja.

Iso nippu mukaan, annoin kolikon
plus pienoisevankeliumin. Alkuun
kaikki ottivat vastaan, sitten tarjo-
sin eräälle nuorelle Lidlin edessä
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Sveavägenillä istuvalle tytölle. Hän
antoi sen takaisin sanoen, ettei ym-
märrä. Siinä vieressä olleet pari
nuortamiestä, lähinnä toinen tuli
kysymään mikä se lappu on. Yritin
selittää, mutta sanoivat, että puhu-
vat vain espanjaa. En muistanut
yhtään espanjan sanaa (myöhem-
min muistin importante ja vielä
myöhemmin es muy importante).
Yritin selittää, että antavat lapun
jollekin, joka kääntää sen espanjak-
si. Ottivat lapun, mutta en tiedä
heittivätkö sen myöhemmin pois.

Toisella puolella Sveavägeniä istui
vähän vanhempi nainen, jolle sa-
mat asiat. Vieressä seisoi nuori nai-
nen, joka pyysi itselleen myös

korttia. Kolikot olivat siinä vai-
heessa loppu, annoin kortin, mutta
huomasin tyhjän palautuspullon
siinä nurkassa. Kysyin onko se hä-
nen, ei, mutta otti kiitollisena vas-
taan; siitä saa kruunun, jolla saa
vähän enemmän kuin 10 sentillä.

Råsundavägenin tunnelbanaan.
Alhaalla rappujen juuressa istui
noin 50 vuoden ikäinen mies. Sa-
ma kuin edellä, mutta mies ojensi
kätensä. Oletin että hän haluaa kiit-
tää kädestä, mutta alkoikin suudel-
la kädelle. Tästä kohti uusia seik-
kailuja.

Auli Hankikorpi

Kahvihetki raamattuviikolla.
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Juhannuspäivillä Suomen lippu nostettiin salkoon virren veisuun
saattelemana.
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Juhannuspäivillä Suomen lippu nostettiin salkoon virren veisuun
saattelemana.
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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 Surte, Leena Lupala
Su 21 . 1 3.00 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 Skärholmen, Mattsonit, Idholmsvägen 38 (kahvitus 15.00)

Lokakuu

Pe 17. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 18. 1 3.00 Göteborg, (ks. Tapahtumakalenteri)
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 Huddinge, Ruuskat, Brevduvebacken 10 (kahvitus 15.00)

Marraskuu

Pe 14. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 15. 1 4.00 Borås, Olotila, Lilla Brännerigatan 4
La 15. 1 7.00 Göteborg, (ks. Tapahtumakalenteri)
Su 16. 1 3.00 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 Tullinge, Huuhka, Norrskensbacken 13 4tr. (kahvitus 15.00)
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Raamattupäivät
26. – 28.09.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Sakari Kalliomaa

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

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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Rukousvastaus

Raamattuviikolla lähetysko-
dilla paikalla oleva seurakunta
halusi avata sydämensä Her-
ralle ja rukoukselle. Rukoi-
limme yhdessä muutamien
sydämillemme laskettujen
asioiden puolesta.

Lähetyskodin tontilla oleva
talovesijohto oli poikki kah-
desta kohtaa. Rukoilimme
Herralta johdon korjausta.
Seuraavana päivänä eräs hen-
kilö ilmoitti lahjoittavansa
tarvittavat varat jodon korjaa-
miseen.

Olemme tilanneet urakoitsijan
tekemään talovesijohdon uu-
simistyön. Hän on luvannut
aloittaa työt viikolla nro 37.
Rukoillaan, että Herra siunaa
hanketta.

Kiitetty olkoon Herra!

Siunaten
Kari

Fil. 4:6-7

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, jo-
ka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja aja-
tuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Kasvupäivät
22. – 23.11 .201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Opetus: ks. Tapahtumakalenteri

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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Menkää kaikkeen maa-
ilmaan ja saarnatkaa
evankeliumia
kaikille luoduil-
le

Tämä on lähetys-
käsky Markuksen

evankeliumissa. Luuk-
kaan evankeliumin lä-
hetyskäsky kuuluu
näin: ”Niin on kirjoitettu, että
Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista. Ja että
parannusta syntien anteeksisaami-
seksi on saarnattava hänen nimes-
sään kaikille kansoille alkaen Je-
rusalemista”. Seurakunta syntyi
helluntaina juuri tätä tarkoitusta
varten: julistamaan evankeliumia.

Saimme työn puolesta postilaatik-
koon Ruotsin kirkon piispainko-
kouksen kirjeen (=pienen kirjan)
”Piispan kirje ilmastosta”. En ole
lukenut kirjaa kunnolla, vaan vain
selaillut sen läpi, mutta tarkoitus on
ilmeisesti vaikuttaa eri tavoin il-
maston parantamiseen. Piispat ovat
tietenkin ’hyvällä asialla’ , ilman- ja
vesien suojelu on tärkeä asia, mut-
ta… mutta…. Seurakunnan ni-
menomainen ja ensisijainen tehtä-
vä, jonka Jeesus itse antoi, on
evankeliumin julistaminen. Sitä
emme saa koskaan unohtaa. Kyllä
evankeliumi parantaa myös ihmi-
sen elinolosuhteita, ilmastoa ja ve-
sistöä, ja eläinten suojelua. Onhan
meidät pantu varjelemaan ja vilje-

lemään luontoa, vapauttaa maalli-
sestakin köyhyydestä, lisäämään

lukutaitoa ja sen muka-
na opiskelua ja ammat-
teja, mutta tämä ei ole
se pääasia: pääasia on
se että ihminen tulee us-
koon, saa syntinsä an-
teeksi ja iankaikkisen
elämän. Pääasia on pää-
asia. Ja pääasia on Kris-
tus. Jeesus varoitti:

”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka
hän voittaisi omaksensa koko maa-
ilman, mutta saisi sielullensa va-
hingon”.

Juuri lähetystyötä varten seurakun-
ta perustettiin, juuri tätä varten me
olemme täällä maan päällä uskovi-
na ihmisinä. Meidät on tarkoitettu
taivaaseen sitten tämän elämän jäl-
keen. Siksi Jeesus tuli sovittamaan
syntimme. ”Sillä niin on Jumala
rakastanut maailmaa, että Hän an-
toi ainokaisen Poikansa, ettei yksi-
kään joka Häneen uskoo, hukkuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän.” Lähetystyö ei ole har-
rastus, se on seurakunnan ydinteh-
tävä. Jos seurakunta/kirkko ei tee
lähetystyötä, sillä ei ole olemassao-
lon oikeutta. Jeesus sanoi myös
Luukkaan evankeliumin lähetys-
käskyssä: ”Te olette tämän todista-
jat. Ja katso minä lähetän teille sen,
jonka minun Isäni on luvannut;
mutta te pysykää tässä kaupungissa
kunnes teidän päällenne puetaan
voima korkeudesta”.
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Lähetystyötä, tai mitään hengellistä
työtä, ei voi tehdä omassa voimas-
sa. Meidän tulee saada Pyhän Hen-
gen voima. Pyhä Henki antaa voi-
man sitä varten, että olemme Hä-
nen todistaj iaan. Voimaa ei anneta
oman minän tehostukseen, ei
omaan hyvän olon tunteeseen, ei
oman bisneksen pyörittämiseen.
Jesaja kirjoittaa: ”Ne jotka Herraa
odottavat, saavat uuden voiman”.
Voima on luvattu niille, jotka odot-
tavat Herraa. ”

Käsky on siis selvä ja voimakin on
luvattu. Mikä sitten puuttuu? Ai-
noastaan se, että suostumme nou-
dattamaan Jeesuksen antamaa käs-
kyä. Tällä tiellä saamme kokea Py-
hän Hengen voimaa ja johdatusta,
saamme kokea sitä, että ihmeet ja
merkit seuraavat niitä, jotka usko-
vat. (Huom. Me emme seuraa ih-
meitä ja merkkejä ja juokse niiden
perässä, vaan ihmeet ja merkit seu-
raavat niitä, jotka uskovat ja ovat
liikkeellä viemässä evankeliumia
eteenpäin). Eli luvassa on erittäin
mielenkiintoinen elämä.

Alpha kurssin loppupuolella on täl-
lainen kysymys: ”Miten käyttäisin
loppuelämäni hyvin?” Hyvin käy-
tetty loppuelämä alkaa nyt, juuri
tällä hetkellä. Me saamme tulla
Jeesuksen luo ja sanoa: ”Tule koko
elämäni Herraksi. Johda minua.
Käytä minua niin kuin tahdot”, ja
Hän varmasti tekee sen. Silloin
loppuelämämme on käytetty par-
haalla mahdollisella tavalla. Et ole

liian nuori tai liian vanha. Jumala
etsii vain avoimia sydämiä, ei tie-
tyn ikäisiä, kokoisia, näköisiä tai
kykyisiä ihmisiä.

Eräs anglikaani kirkon pastori ker-
toi seuraavan tapauksen: Hän oli
saanut paikallisen nuorisojengin
mukaansa leirille maaseudulle.
Matka oli ollut aika railakas ja hän
odotti innolla ja itse matkasta to-
della väsyneenä, että maaseutuseu-
rakunnan pastori tulisi pitämän
raamattuopetuksia tälle jengille,
jonka monella jäsenellä oli rikosre-
kisteri. Pastorille oli kuitenkin tul-
lut este ja hän lähetti sijaisen, joka
hänen omien sanojensa mukaan oli
erittäin hyvä. Kun ’sijainen’ saapui,
leirin järjestäjä pastori huokasi sy-
vään ja tunsi, että kaikki toivo oli
mennyt, ja tilanne päättyisi katas-
trofiin: ’sijainen’ oli noin 80-vuo-
tias pieni ryppyinen vanha rouva.
Ei siis mikään nuori supernuoriso-
ohjus. Pastori kuvitteli jo mieles-
sään, miten nuorisojengi vain hil-
luisi ja metelöisi ja pahimmassa ta-
pauksessa lähtisi omille teilleen.
Aluksi olikin aikamoinen meteli,
mutta kun rouva avasi suunsa ja al-
koi hiljaisella, rauhallisella äänellä
kertoa Jeesuksesta, saliin tuli täy-
dellinen hiljaisuus. Pyhä Henki te-
ki ilmi selvästi työtään nuorisojen-
gissä ja kun rouva oli lopettanut
puheensa, jengin johtaja sanoi kyy-
nelissä: ”Minä tahdon antaa elämä-
ni Jeesukselle”. Tästä alkoi nuoriso
herätys tämän anglikaanipastorin
seurakunnassa. Melkein jokainen
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jengin jäsen tuli uskoon tuolla lei-
rillä. Ja kotiin palattuaan, he voitti-
vat monia muita Jeesukselle. Tämä
tapahtui siksi, että Jumala oli valin-
nut aseekseen vanhan rouvan, joka
oli suostunut Jumalan käyttöön.

Mielestäni esimerkki kertoo siitä,
että Jumala ei katso henkilöön.
Hän voi käyttää jokaista joka suos-
tuu hänen käyttöönsä. Hän myös it-
se valitsee välineen, jota käyttää, ja
saattaa olla. että se ei ole sellainen,
jonka me valitsisimme.

Meille kuuluu siis lähetyskäsky
mennä kertomaan kaikille kansoille
evankeliumi Jeesuksesta. Jokainen
sydän, joka ei tunne Jeesusta, on
lähetyskenttä ja jokainen, joka
tuntee Jeesuksen, on lähetyssaar-
naaja.

Tapio ja Outi Syrjätie

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la

Sankta Marias väg 40,

Finspång

26.09.201 4 klo 1 4.00
25.1 0.201 4 klo 09.00
22.11 .201 4 klo 09.00

Kuulumisia keittiöstä

Olimme Raamattuviikolla
keittiössä ruokaa laittamassa,
ja siinä tuli mieleen kuinka
tärkeää on ilmoittaa tulonsa
joka kerta, että voisimme
suunnitella ruokamäärän etu-
käteen ja ostaa sopivan mää-
rän tarvikkeita.

Ilmottautuminen kaikille päi-
ville sekä tieto ruoka-aller-
gioista, diabeteksesta ym. hel-
pottaa emännän työtä paljon.

Mitä teettekin, tehkää se täy-
destä sydämestä, niin kuin te-
kisitte sen Herralle ettekä ih-
misille. (Kol 3:23)

Siunaavin syysterveisin
Helena ja Arja

Jouluateria
Kokoonnumme Lähetyskodille
viettämään yhteistä jouluateriaa it-
senäisyyspäivänä, lauantaina 6/12.
Kutsumme mukaan myös naapu-
rimme. Oletko halukas tulemaan
vastuuryhmään palvelemaan ruoan-
valmistuksessa ja tarjoilussa? Ota
yhteyttä Maire Malmbergiin.
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Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun
aihe tai tarkoitus, esimerkik-
si: kuukausiuhri, lahjoitus,
lähetystyö, ruotsintyö, kiin-
teistö, kirjat, cd:t, lehdet, jä-
senmaksu, Finspångin tapah-
tuman osallistumismaksu,
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 (raamattupäivät
350 kr), omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16 v.
1 50 kr (raamattupäivät 175 kr).

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

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

Pirkko



Miten Sinä siihen pystyt?
Miten kuolevasta elämään ryhdyt?

Lupaat aina rakastaa
Lupaat kulkea vierel lä, mutta,minä. . .

En näe sinua, vaikka olet si inä,
Siinä ihan vierel lä, edessä ja takana!

Mutta sydämeni näkee sinut,
Minun sydämeni kuulee sinut.

Huusit minua kun olin pieni
Suojel it ja tasoitit tieni, (mutta minä. . )

Minä kulj in tietä väärää, missä
pahuudella ei ol lut määrää!

Kuiskasit korvaani;
Rakastan sinua vieläkin
Poika rakas tietenkin!
Ota kiinni kädestäni
Olet aina lähelläni!

Ja minä vastasin Sinul le;
Oi, Isä! Isä anna anteeksi,
Jätän kaiken vuoksesi!
Anna pelastus minul le!
Minä kuulun Sinul le!
En ansaitse, sitä en.
Jeesus teki ihmisen. . .

Tommi




