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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

Kärsimyksen etuoikeus

Jaakobin ja Pietarin sanoma
kärsimyksen etuoikeudesta saattaa kuulos-

taa meistä tämänajan ihmisistä vieraalta. Miltä
kuulostavat esim. seuraavat jakeet: 1 . Piet.
2:1 9 ”Sillä se on armoa, että joku omantunnon
tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttö-
mästi kärsien.” tai jae 20: ”Sillä mitä kiitettä-
vää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin,
kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta
jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne
tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan ar-
moa.”

Saatamme kysyä jakeita lukiessamme, että
mitä ihmeen armoa tai kiitettävää on kärsimi-
sessä? Jaakob vieläpä käskee iloitsemaan
koettelemuksista/kärsimyksistä. "Veljeni, pitä-
kää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettele-
muksia, joihin joudutte." (Jaak. 1 :2)

Minkälaisesta kärsimisestä tässä on kysymys?
Meidän tulisi selkeästi erottaa omista syistäm-
me (synneistämme) johtuvat kärsimykset, jot-
ka saatamme pukea uskonnollisuuden tai te-
kopyhyyden vaikutuksesta Jumalalta tuleviksi.
Synti erottaa meidät Jumalasta, eikä Jumala
kiusaa ketään jatkaa Jaakob sanomaansa. Mi-
ten kärsimys voidaan tulkita armoksi? Jaako-
bin ja Pietarinkin tavoitteena on vakuuttaa
kuulijoilleen, että Jumala tietää minkälaista
opetusta tarvitsemme kääntyäksemme Hänen
puoleensa. Harvoin huudamme Jumalan puo-
leen asioidemme olessa hyvin, eikö totta?

Tähän ajatukseen antaa meille mielenkiintoi-
sen esimerkin Danielin suhtautuminen uhkaa-
vaan kuolemaan. Dan. 6:11 kertoo kuinka Da-

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.

Diakonia-työn puolesta
Ruotsin kansanlähetyksessä.

Lähetyskotimme tilaisuudet
ja tulevaisuus.

Vierailevat julistajat kodilla
ja maakunnissa.

Maakuntakierrokset ja ma-
joittajat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt kaikkialla.

Israelin puolesta.

KL:n työ eri maissa.

Matt. 5:1 3

Te olette maan suola; mutta
jos suola käy mauttomaksi,
millä se saadaan suolaisek-
si? Se ei enää kelpaa mihin-
kään muuhun kuin pois hei-
tettäväksi ja ihmisten tallat-
tavaksi.
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niel HETI uutisen kuultuaan meni
taloonsa, avasi ikkunat ja rukoili
kuten ennenkin KIITTÄEN Juma-
laa. Daniel oli siis tietoinen siitä
määräyksestä, että jos joku rukoilee
jotakin muuta jumalaa kuin hallit-
sijaa, on hänet heitettävä leijonien
luolaan. Kiittikö Daniel tulevasta
kuolemastaan Jumalaansa? Kiittikö
Jeesus kuoleman edessä Isäänsä,
eikö Hän huutanut: "Jumalani, Ju-
malani miksi minut hylkäsit?" Sa-
malla tavoin kuin Daniel, luotti
Jeesus Isänsä hyvään suunnitel-
maan, siitä huolimatta, että joutui
kokemaan meidän syntiemme täh-
den todellisen eron hetkeksi Isäs-
tään. Jeesus luotti saamaansa lu-
paukseen kuten Danielkin. He luot-
tivat siihen elämämme antajan lu-
paukseeen viedä omansa perille,
vaikka luolan ovi suljettaisiinkin
jalopeuran toimesta. Heti ja kiittäen
ovat avainsanat tässä kohdassa, sil-
lä kuuliaisuus antaa siunauksen.

Me saamme ystävät myös rukoilla
ja opetella luottamaan siihen hy-
vään Isään ja Hänen suunnitel-
maansa. Rukoilkaamme ja opetel-
kaamme HETI kääntymään kaikes-
sa Hänen puoleensa. Asenteesta ja
halusta olla Jeesuksen lähellä on
kysymys, elävä Sana johdattaa
meitä elävää tietä rakentumaan elä-
viksi kiviksi, osaksi elävää Juma-
laa. (1 . Piet. 1 :5)

Kärsimys ei koske kuin lihaa, jon-
ka tulisikin kuolla!

"Tulkaa minun tyköni, kaikki työn
ja kuormien uuvuttamat, niin minä
annan teille levon." Näin Jeesus
kutsuu meitä kaikkia! (Matt. 11 )

Siunattua joulunodotusta kaikille
ystävillemme ja erityinen kiitos
kaikille esirukoilijoille ja vastuun-
kantajille menestyksekkäästä vuo-
destamme.

Veljenne Herrassamme ja Vapahta-
jassamme,
Sakari

I rene ja Seppo tul ivat Motalasta
soittamaan ja laulamaan Kasvupäivi l le.
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Ruotsin Kansanlähetys
40 vuotta

Martti Ruuska
muistelee

Osa 2/2

Toiminta ensimmäisellä vuosikym-
menellä oli luonnollisestikin hei-
kosti organisoitua, kuten myös ole-
massa olevista tietolähteistä käy il-
mi. 70-luvun lopulla alkoi myös
kehittyä ajatus Ruotsin työn jaka-
misesta eri alueosastoihin, koska
siihen katsottiin olevan mahdolli-
suudet mm. työntekijäresurssien
vuoksi. Tukholman alueosasto pe-
rustettiinkin huhtikuussa -79 tuk-
holmalaisten toivomuksesta.
Alueosastot olivat toiminnassa n.
1 0 v., jonka jälkeen ne lakkautet-
tiin, koska ne aiheuttivat paljon li-
sätyötä.

Työssämme 70-luvulla haluttiin in-
nolla hoitaa Herralta saatuja tehtä-
viä. Toiminta ei ollut työntekijäkes-
keistä, vaan paremminkin ”aposto-
lisen toimintamallin” mukaista.

80-luvulle siirryttäessä oli toiminta
jo vakiintunutta ja kokousten pitä-
minen seurakunnissa ja työkeskuk-
sessa jokseenkin säännöllistä. Tuk-
holman alueella vaikuttivat edel-
leenkin jo mainitut Kimmo ja Aino
Maanselkä mm. julistuksessa ja
työsuunnittelussa, sekä Aino mm.

lähetyssihteerinä. Tauno ja Tyyne
Leino käytännön tehtävissä, Johan
Mullo ja monet muut eri tavoin
työn edistymiseksi. Syksyllä -80
aloittivat Raimo ja Eija Suominen
Tukholman alueosaston työnteki-
jöinä, he tulivat perheineen asu-
maan Suur-Tukholman alueelle.
Keväällä -81 muuttivat Reino ja Il-
mi Valkama Suomesta Göteborgin
alueelle työhön. Myöhemmin alu-
eena oli koko Ruotsi.

Tilastot kertovat mm. Tukholman
ja Göteborgin alueilta, että viikon-
lopputilaisuuksien yhteydessä ilta-
tilaisuuksissa kirkossa istui usein
jopa 80 ihmistä. Tukholmassa Al-
byn koululla keväällä v. -81 pide-
tyillä raamattupäivillä oli osanotta-
j ina n. 250 ihmistä. Suomesta pu-
hujina olivat silloin mm. Eino J.
Honkanen ja Mikko Aalto puoli-
soineen.

Pidettiin myös raamattupiirejä vii-
koittain, sekä kokoonnuttiin seu-
roihin kodeissa ja seurakunnissa.
Pyydettiin Suomesta puhujia, ja
siellä myöskin ymmärrettiin mei-
dän tilanteemme, saimme paljon
rakentavaa tukea Suomesta.

Haluttiin pysyä raamatullisessa
opissa ja luterilaisessa tunnustuk-
sessa, mutta säilyttää silti leimam-
me ns. herätyskristittyinä, mottona
edelleenkin: ”Evankelioikaa kansa,
evankelioimaan kansoja.” Olemme
siinä tehtävässä kohdanneet paljon-
kin vastustusta mm. ”maallik-
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koprofiilimme” vuoksi. Ehkä juuri
siitä syystä monet maallikkotyönte-
kijämme ovat opiskelleet teolo-
geiksi. Vastustusta ja hajaannusta
ovat myöskin yrittäneet aiheuttaa
ns. irralliset, mihinkään järjestöön
sitoutumattomat opillisesti epäilyt-
tävät ”julistajat,” jotka ovat varsin-
kin silloin kun kuulevat, että jossa-
kin on herätystä, suosittelemassa it-
seään työmme tukijoiksi.

Tämän vuosikymmenen alkupuo-
liskolla työmme on ollut laajimmil-
laan, ainakin jos osallistujamäärät
ovat mittapuuna. Samaan aikaan
alkoi laaja paluumuutto Suomeen,
johtuen Suomen taloustilanteen
korjaantumisesta ja työttömyyden
vähentymisestä. Menetimme vähi-
tellen niitä ihmisiä, jotka olivat
muuttaneet tänne 60- ja 70-luvuilla.
Suuren osan heistäkin, jotka olivat
jo mukana toiminnassamme. Ke-
väällä -82 oli luovuttava työkes-
kuksesta käytännöllisistä syistä
mm. kokous- ja majoitustilan pie-
nuuden vuoksi. Alkoi uuden työ-
keskuksen etsiminen, mikä osoit-
tautui myöhemmin vaikeaksi tehtä-
väksi.

Göteborgin ja Keski-Ruotsin alue-
osastot perustettiin v. -83. Saman
vuoden syksyllä pitkäaikainen
työntekijämme (n. 1 0 v.) Antero
Pietilä lopetti ja siirtyi opiskele-
maan. Ja vielä samana vuotena uusi
työntekijämme Mikko Ollilainen
aloitti työnsä Göteborgin alueella.
Keväällä -84 lähettimme Pekka ja

Kaarina Koskinen saapuivat kausi-
lomalle oltuaan Turkissa kieliopis-
kelussa.

Uutta työkeskusta etsittiin edel-
leenkin ja sellaisen löydyttyä, sii-
hen kerättiin eri tavoin varoja. mm.
silloisen työntekijämme Reino Val-
kaman toiminnan kautta. Varoja
saatiin aina Suomesta saakka. Rei-
no toimi myös myöhemmin aktii-
visesti työkeskuksen muutos- ja
kunnostustöissä. Keskus oli tarkoi-
tukseen sopiva kunnan omistukses-
sa oleva kiinteistö Finspångissa Ri-
singen kirkkoa vastapäätä. Kaup-
pakirjat tehtiin, kunnostus- ja muu-
tostyöt talkoovoimin saatiin käyn-
tiin. Tupaantuliaiset vietettiin ju-
hannuksena 1985 juhannusjuhlien
yhteydessä, ja ensimmäiset raamat-
tupäivät siellä pidettiin saman vuo-
den syksynä. Lähetyskodilla, joksi
se sittemmin nimitettiin, on paitsi
raamattupäivillä myös kerran kuu-
kaudessa pidettävillä viikonloppu-
päivillä keskitytty tutkimaan eri
raamattuteemoja. Kodilla on myös
pidetty lapsi- sekä rippileirejä, se
on ollut myös matkailukäytössä,
sekä toiminut usein työntekijöiden
ja aktiolaisten asuntona. Olemme
kiitollisia Taivaan Isälle kaikista
niistä palvelijoista, joille Hän on
antanut voimaa ja viisautta ahertaa
Lähetyskodilla vapaaehtoistyössä.

Keväällä -86 siirtyi piirisihteerim-
me Raimo Suominen Suomen kl:n
palvelukseen toimittuaan täällä
aluksi Tukholman alueen työnteki-
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jänä, myöhemmin piirisihteerinä,
sekä loppuajan osapäivätyössä
opiskelunsa vuoksi. Samaan aikaan
Mikko Ollilainen siirtyi hoitamaan
piirisihteerin tehtäviä. Työtä Tuk-
holmassa jatkoi opiskelunsa ohessa
Pekka Koskinen. Keväällä -87
muuttivat Reino ja Ilmi Valkama
Suomen puolelle työhön. Lähettim-
me Pekka ja Kaarina Koskinen lap-
sineen alkoivat tammikuussa -88
Pekan opiskeluvaiheen loputtua
kokoaikaistyöhön, siirtyäkseen ke-
sällä Saksaan läheteiksi ulkomaa-
laisten keskuuteen.

Elokuussa -89 jo v. -73 mukaan
tullut työntekijämme Toivo Lattu
oli suorittanut tehtävänsä ja sai siir-
tyä keskuudestamme Kirkkauteen.
Tultuaan Ruotsiin hän toimi täällä
uskonvaraisesti vapaaehtoisena
evankelistana ja sielunhoitajana
monet vuodet Suomesta käsin, teh-
den pitkiä matkoja.

Olemme pyrkineet 80-luvulla teke-
mään työtä (jos mahdollista) yh-
dessä kirkon suomalaistyön kanssa
ja yrittäneet korostaa mm. Raama-
tun Sanan luotettavuutta. Mutta
myös kotiseurojen pito maakunnis-
sa on muodostunut tärkeäksi työ-
muodoksi, kuten myös monilla
paikkakunnilla toimivat raamattu-
ja lähetyspiiritkin. Voitaneen myös
sanoa, että 80-luvun loppupuolella
ovat ulkolähetystyön merkitys ja
kannatus kasvaneet piirissämme,
vaikka monet meistä kokevatkin
olevansa mukana ensisijaisesti si-

sälähetystyössä. Ruotsin piirin alu-
eella oli vuosina -80 – -86 saman-
aikaisesti 4 työntekijää, sekä Lähe-
tyskodin isäntä, ja emäntä Eino ja
Impi Heikkinen (v:sta -86) ja vie-
rasemäntä Kirsti Honkasalo. Vuo-
den -90 lopussa oli työssä vain yk-
si.

Maastamuuton seuraukset alkoivat
näkyä myös osanottaj ien määrissä.
Monet heräsivät tuolloin rukoile-
maan uutta herätystä, ja ennen
kaikkea nuorison keskuuteen – oli-
han nuorissamme täällä vielä pal-
jon suomenkielisiä. Yhteys Kris-
tukseen ja Hänen kauttaan myös
toinen toisiimme on kaikesta huoli-
matta koettu tärkeäksi, mikä myös
vaikuttaa meissä ihmisissä tahto-
mista, tekemistä ja uskollisuutta.

1 990 joulukuussa työntekijämme
Mikko Ollilainen, joka yksin joutui
hoitamaan ja ohjaamaan koko
Ruotsin piirin toimintaa muutaman
vuoden, siirtyi tehtävästään opiske-
lun vuoksi. Hän toimii nykyisin
hiippakuntapappina Skaran hiippa-
kunnassa. Myös Kodin isäntä ja
emäntä siirtyivät Järbohun asu-
maan.

1 . maaliskuuta -91 Jurgen Römer
aloitti työt piirisihteerinä. Häneltä-
kin kysyttiin nyt kykyä työskennel-
lä itsenäisesti, vaikkakin johtokun-
ta ja paikalliset vastuunkantajat an-
tavat tukea ja työtä tehdään yhdes-
sä, kuitenkin työntekijä joutuu
suunnittelemaan ja tekemään omia
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ratkaisujaan. Hänkin tarvitsee nyt
tukea ja esirukouksia työn jatkumi-
seksi. Jatkumisen kannalta on ollut
välttämätöntä saada Suomesta ju-
listustukea. Vuosien mittaan ovat
erityisesti Seppo Mäki-Arvela,
Paul Juslenius, Simo Karjalainen,
Reino Valkama, Toivo Lattu ja mo-
net muut palvelleet täällä Suomesta
käsin. Kirsti Honkasalo kauan ko-
dilla palvelleena joutui lopettamaan
työt osittain terveydellisistä syistä
syksyllä -92.

Kevään -93 Raamattupäivien yh-
teydessä vietettiin Ruotsin kl:n 20-
vuotisjuhlaa. Vieraina Suomen
kl:stä olivat Uuras Saarnivaara ja
Niilo Räsänen, sekä uskollinen
Ruotsin työn ystävä ja tukija Seppo
Mäki-Arvela. Päivien yleisaiheena
oli ”Kristittynä tässä maailmassa”.
Tilastojen mukaan päivillä oli mu-
kana parhaimmillaan yli 200 hen-
keä. Saimme jälleen todeta, miten
tärkeitä raamattupäivät ovat meille
tässä ajassa. Lainaan tähän osan ar-
tikkelista, jonka Jurgen Römer kir-
joitti Ystäväkirjeessä kesällä -93
”…tulee monenlaisia harhaoppeja,
joiden nimenomainen tarkoitus on
kietoa ihmisiä ja johdattaa heidät
pois yksinkertaisesta raamatullises-
ta sanomasta, joka voisi heidät pe-
lastaa. Kaikille tällaisille harhoille
lienee yhteistä se, että ne kieltävät
Raamatun olevan Jumalan ilmoi-
tusta ja sellaisena totuus, jonka alle
on ihmisen itsensä alistettava. Ne
saattavat kyllä myöntää, että Raa-
matussa on Jumalan ilmoitusta ja

osa totuudesta, mutta ajatusta Raa-
matusta ainoana Jumalan ilmoituk-
sena ja Jeesuksesta ainoana pelas-
tustienä ei hyväksytä. Tavallaan
onkin selvää, että harhaopit kieltä-
vät nämä asiat. Harhaoppien ja ek-
sytysten isä on perkele, ja hän ei
aio suinkaan johdattaa ihmisiä
Raamatun pohjalta Kristuksen tun-
temiseen”.

Vuoden -94 alussa tulivat kl:n lä-
hetit Tapio ja Outi Syrjätie lapsi-
neen Englannista Ruotsin kl:n työ-
hön Suomen kl:n lähettäminä. He
olivat toimineet Englannissa usean
vuoden siirtolaistyössä ja sitä en-
nen Ruotsissa kirkon- (Tapio mm.
pappina), sekä alussa kl:n työssä.
Nykyisin he ovat srk-työssä Skaran
hiippakunnan alueella (pappina ja
seurakuntapedagookina).

Keväällä -96 Jurgen Römerin n. 5
vuotta kestänyt työjakso päättyi, ja
hän siirtyi Suomeen jatkamaan
opintojaan.

Elokuussa -97 piirihallitus päätti
ottaa evankelista Reino Valkaman
työyhteyteen. Samassa kokoukses-
sa piirihallitus päätti palkata va-
paaehtoisena toimineen Martti
Ruuskan Ruotsin kl:n vastaavaksi
työntekijäksi.

Kevään -98 raamattupäivillä vietet-
tiin Ruotsin kl:n 25-vuotisjuhlaa.
Vieraina olivat mm. Soini ja Kaija
Olkkonen, jotka olivat kausilomal-
la silloin Papua Uuden-Guinean
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raamatun käännöstyöstä.

Keväällä -99 siirtyivät Reino ja Il-
mi Valkama Suomeen evankelioi-
mistyöhön. Keväällä -99 siirtyivät
Kauko ja Hilja Tuovinen Götebor-
gista Lähetyskodille isännän ja
emännän ja myös toimistosihteerin
tehtäviin. He olivat tehtävissään n.
3 v.

Uuden vuosituhannen ensimmäisil-
lä raamattupäivillä olivat vierai-
namme Suomen kl:n emerituspää-
sihteeri Matti Väisänen ja Torsten
Josephsson Ruotsista. Yleisaihee-
na: ”Kosketa minua Henki.” Ke-
väällä 2002 piirityöntekijä Martti
Ruuska siirtyi eläkkeelle. Kesällä
2002 pidetyssä piirihallituksen ko-
kouksessa valittiin Seppo ja Eeva-
Maija Myyry uusiksi työntekijöiksi
1 . syyskuuta lähtien. Heidät vihit-
tiin tehtäviinsä syksyn 2002 raa-
mattupäivien yhteydessä, mukana
oli mm. kotimaisen työn johtaja
Pekka Jokiranta. Kiitollisina to-
teamme, että nykyinen pääsihtee-
rimme Timo Rämä on vieraillut
Ruotsin raamattupäivillä vuosina
-94, -95, 2001 ja 4.n kerran nyt
näillä päivillä.

Lopuksi: Erityinen huomio on kiin-
nitettävä kaikkiin niihin vapaaeh-
toisiin työntekijöihin, joita Herra
on lähettänyt vastuuta kantamaan;
Heitä on ollut keittiöllä, (erityisesti
mainittakoon alusta asti ja viime
vuosiin saakka mukana ollut emän-
tä Aino Ojala, sekä nykyisin Eeva-

Liisa Minkkinen ja koko keittiötii-
mi) toimistoissa, kiinteistötyössä,
musiikin parissa ja niissä kodeissa,
joissa puhujamme ovat saaneet
majoituksen ja ylöspidon. Huo-
miomme kiintyy myös seurakun-
tien työntekijöihin, jotka ovat ha-
lunneet luoda pohjaa yhteistyöl-
lemme. Erityisesti mainittakoon
Juhani Rantanen, joka on monin
tavoin alusta saakka tukenut työ-
tämme. Kiitos kaikille teille ja en-
nen kaikkea Taivaalliselle Isällem-
me!

Raamattupäivät ovat olleet keskei-
sin työmuotomme. Paikallisessa
työssä pienpiirit ja seurat. Pienpii-
rien toimivuudessa on tulevaisuu-
temme. Sama koskee nuorisotyötä,
mihin resurssimme eivät ole juuri-
kaan riittäneet. Pienpiiritoiminnan
tulisi olla säännöllistä ja hoitavaa,
myös kaiken tulisi rakentua kestä-
välle perustukselle, so. Kristuk-
seen. Ehkä juuri pienpiirityössä on
ollut suurin heikkoutemme 30-
vuotisessa toiminnassamme. Toi-
von mukaan vahvuutenamme on
ollut aito pyrkimys Raamatulliseen
julistukseen.

Viimeisimpien vuosien aikana on
ulkolähetyskannatus ollut nousus-
sa, siitä kiitos Herralle, kuten myös
kaikista näistä vuosista, joina Hän
on meitä hoitanut. Hän yksin tietää
miten olemme olleet toteuttamassa
näkyä: ”Evankelioikaa kansa,
evankelioimaan kansoja.”
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Lähetyskodilla
saimme syksyn 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. Raamattupäivillä syyskuussa
oli puhumassa Hannu Laaksonen.
Outi ja Tommi Cappel vierailivat
lokakuussa Sielunhoitopäivillä.
Marraskuun Kasvupäivillä saimme

tutustua Ilmari Ruuhisalmeen ja
hänen opetukseensa. Kiitollisuu-
della otimme vastaan heidän jaka-
mansa Sanan. Raamattutunnit ovat
kuunneltavissa ja katseltavissa ko-
tisivullamme otsikon Tallenteet al-
la. Toivomme saavamme heidät
uudelleen Lähetyskodille ensi vuo-
den aikana.

Syksyn tapaamisissa Finspångissa
saimme kuulla myös runsaasti to-
distuspuheenvuoroja. Kiitämme
Herraa, että Hän on lisännyt ha-
lukkuuttamme olla Hänen todistaj i-
aan.

Talkoita järjes-
timme kodilla aina
sopivan tilaisuu-
den tullen. Siivo-
simme, pesimme
ikkunoita (kansi-
kuva), haravoim-
me lehtiä, kuo-
rimme omenoita
jne.

Hannu Laaksonen ja kitara.

Outi Cappel

lmari Ruuhisalmi

Omenankuorimistalkoot

Sakari ulkotöissä.
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Olin ylpeä

1 . Olin ylpeä, voimaini tunnossa
minut riisui
Pyhä Jumala.
Se armo tuli alas taivaasta,
se kosketti syvältä sisintä.

Se puhdisti
puhdisti niin,
että veri Jeesuksen näkyi jo taivaisiin.

2. Sain taipua, taipua, eteesi vaipua
avata sydämeni salvat
Hän kosketti sisintä
syvältä niin,
että murtua sain kyyneliin.

Se puhdisti,
puhdisti niin,
että veri Jeesuksen näkyi jo taivaisiin.

3. Hän nosti vieläkin pöydälleen,
murtaen, murentaen.
Miten paljon sainkaan
anteeksi, sitä tarvitsin.
Että uudelleen Jeesuksen näkisin.

Se kosketti, puhdisti
syvältä niin,
että veri Jeesuksen näkyi jo taivaisiin.

4. Jos murrettu astia olla mä saisin
kuin savi taipuen
tahtohon Herran.
Isän rakkaan
katseen alla.

Se puhdistus on
syvä niin,
että veri Jeesuksen näkyy jo taivaisiin.

Leena Veikkolainen
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Maakuntakierrokset
Tammikuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Pe 17. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 18. 1 3.30 Göteborg (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)
Su 19. 1 4.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 19. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 20. 1 8.00 Karlskoga, Kungsvägen 39
Ti 21 . 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 22. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 22. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 23. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 24. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias Väg 40
Su 26. 1 6.00 Tukholma (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)

Helmikuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Pe 14. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 15. 1 3.30 Göteborg (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)
Su 16. 1 4.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 16. 1 8.00 Skoghall, Församlingshem, Bruksgatan 1
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 Tukholma (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)

Maaliskuu

Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari
Pe 14. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 15. 1 3.30 Göteborg (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)
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 8.30 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias Väg 40
Su 23. 1 6.00 Tukholma (paikka ilm. myöh. kotisivuilla kalenterissa)



1 3

Talvipäivät
22. – 23.02.201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Vierailija (ks. kotisivut)

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
17.00 raamattutunti
1 8.00 ystäväseurat
20.00 iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 tauko
11 .1 5 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö

TERVETULOA!

Lähetyskodin tapahtumiin ilmoit-
tautumiset netissä tai puh. 0122
211 55 tai email
ruotsinkl@sekl.fi. Ruoka ja ma-
joitukset 300 kr. (raam.päiv. 450
kr.), omat liinavaatteet. Lapset
alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16
v. 1 50 kr. (raam.päiv. 225 kr.)

Tammipäivät
25. – 26.01 .201 4
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

Vierailija (ks. kotisivut)

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
17.00 raamattutunti
1 8.00 ystäväseurat
20.00 iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 tauko
11 .1 5 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö

TERVETULOA!

Katso ja tarkista tapahtumien ja
seurojen puhujavieraat, paikka ja
ohjelma mahdollisine muutoksi-
neen kotisivuiltamme osoitteesta:
http://ruotsinkl.palvelee.fi/kalen-
teri.html
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Lähetyssihteerin palsta

Maria Jeesuk-
sen äiti

Maria oli vain
14 vuotta

vanha, kun Herran enkeli ilmestyi
hänelle. Olen miettinyt miksi Ju-
mala valitsi juuri Maria oman poi-
kansa äidiksi?

Kun Elisabet oli kuudennella kuu-
kaudellaan, Jumala lähetti enkeli
Gabrielin Nasaretin kaupunkiin
Galileaan neitsyen luo, jonka nimi
oli Maria. Maria oli kihlattu Daavi-
din sukuun kuuluvalle Joosefille.
Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja
sanoi ”Ole tervehditty, Maria, sinä
armon saanut! Herra kanssasi” Nä-
mä sanat saivat Marian hämmen-
nyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sel-
lainen tervehdys mahtoi merkitä.
Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää,
Maria, Jumala on suonut sinulle ar-
monsa. Sinä tulet raskaaksi ja syn-
nytät pojan, ja sinä annat hänelle
nimeksi Jeesus. Hän on oleva suu-
ri, häntä kutsutaan Korkeimman
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hä-
nelle hänen isänsä Daavidin val-
taistuimen. Hän hallitsee Jaakobin
sukua ikuisesti, hänen kuninkuu-
dellaan ei ole loppua”. Maria kysyi
enkeliltä: ”Miten se on mahdollis-
ta? Minähän olen koskematon”.
Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee
sinun yllesi, Korkeimman voima

peittää sinut varjollaan. Siksi myös
lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja hän-
tä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja
tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisa-
bet kantaa poikalasta, vaikka on jo
vanha. Hän on jo kuudennella kuu-
kaudella - hän, jota on pidetty he-
delmättömänä! Jumalalle ei mi-
kään ole mahdotonta”. Silloin Ma-
ria sanoi: ”Minä olen Herran pal-
velijatar. Tapahtukoon minulle niin
kuin sanot”. Niin enkeli lähti hänen
luotaan. ”Armon saanut”, Jumala
näki Marian sydämeen, se oli puh-
das ja avoin. Maria ymmärsi sydä-
mellään ei päällään. Pään ajatukset
johtavat monta kertaa harhaan. Ju-
malan ajatus tulee meidän sydä-
meen.

Keskustelin kerran erään sairaan
naisen kanssa, nainen kertoi että
hän halusi vähentää lääkitystään,
jos hän tekisin näin ja kokeilisin
noin, niin ehkä siitä olisi apua. Jäl-
keenpäin oivalsin, että jos olen
kuuliainen sille hyvälle ja auttaval-
le kehoitukselle, opetukselle minkä
saan, niin siitä tulee hyvä, eikä sil-
loin tarvitse itse järkeillä. ”Sillä
järkeisopilla on moni mennyt har-
haan”. Tämä on raamatun opetusta.
Jos alan puntaroida mielessäni jär-
jen päätelmillä, niin kohta en us-
kalla enkä voikkaan tehdä sitä mitä
piti tehdä. Usko ainoastaan ja pidä
siitä kiinni. Äitini kertoi saaneensa
kerran ajatuksen, joka ei jättänyt
häntä rauhaan. Hänen piti keittää
riisipuuroa ja viedä sitä tien toisel-
la puolella asuvalle leskimiehelle,
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jonka oli vaikea liikua. Äitini teki
työtä käskettyä, ja kun mies sai rii-
sipuuroa niin hän itki ilosta, hän ei
ollut saanut riisipuuroa vaimonsa
kuoleman jälkeen. Uskon että tämä
oli Jumalan johdatusta Äitini elä-
mässä, tehdä toinen iloiseksi. Sel-
lainen aito ilo kumpuaa aina takai-
sin, sen ilon takana on Itse Kaikki-
valtias. Se ilo ei odota mitään saa-
vansa itselleen, vaan se on kuin
virta, joka vuolaana rientää eteen-
päin ja matkallaan kastelee muita-
kin. Iloista antajaa Jumala Kaikki-
valtias rakastaa ja Hän asuu sydä-
men iloisessa antajassa. Iloisuus on
kantava voima uskovan elämässä,
ei se tarkoita, että pitää aina nau-
raa, vaan se on sisäistä iloista oloti-
laa, se kantaa silloinkin kun elämä
on tukalaa ja raskasta. Jumala on
mukana silloin kaikessa.

Maria, Herran Äiti, oli hiljainen ja
nöyrä sydämeltään. Sydämen nöy-
ryys on toista kuin nöyristelemi-
nen. Nöyristellään tällä ulkokuorel-
la, mutta sisältä ollaan jotakin
muuta. Ihmisiä me voimme monta

kertaa pettää, mutta ei Jumalaa, sil-
lä Hän Kaikkivaltias näkee ihmisen
sydämeen. Sydämen nöyrä ihmi-
nen, siinä on jotain kaunista ja sa-
laista, ihanaa ja aitoa. Hän on kuin
hiottu jalokivi. Tällainen oli Maria.
Jumala näki ja tiesi sen ja siksi
Kaikkivaltias Jumala valitsi Ma-
rian oman poikansa ÄIDIKSI. Kun
Jeesus oli syntynyt ja paimenet oli-
vat jo käyneet ja lähteneet, niin
Maria kätki kaiken tapahtuneen sy-
dämeensä ja tutkiskeli sitä. Maria
sydän oli otollinen Jumalalle kai-
kessa.

Joulu on ainutlaatuinen MYSTEE-
RI. Jumala valitsi ja tuli ihmiseksi,
hänen rakkautensa koskettaa ja
synnyttää uutta elämää. Joulun
evankeliumi on Luukkaan evanke-
liumissa 2:1 -20.

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA
”JOULUMIELTÄ” MEILLE
KAIKILLE!

Silja
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Sieltä - täältä

Hei ystävät
jälleen!

Kyllä mun
täytyy kir-

joittaa, kun tuo
Kari puheenjohtaja
oikein kolmesti pyysi minua kir-
joittamaan Ystävä lehteen.

Oletko huomannut, että kädessasi
on lehti ”Ystävä”? Ei se enää ole
Ystävien Kesken. Minun piti oi-
kein mennä etsimään Aapeli Saari-
salon Raamatun sanakirjasta, mitä
se sanoo ystävästä. Olihan ihan vii-
meisillä sivuilla ”ystävä”. Menin
vielä varmuudeksi katsomaan van-
hoja, 50 numeroa Ystävä lehteä
vuodelta 1993 – tähän asti. Kyllä
ne oli Ystävä lehti. Nyt se on Ystä-
vä. No ei nimi mitään pahenna, se
on merkki siitä, että nyt puhaltavat
uudet tuulet. Kyllä kai niissä on
Ollin kirjoituksia kaikissa nume-
roissa. Kerran tahallaan jätin kir-
joittamatta, niin heti huudettiin,
mihinkäs Ollin kirje hävis?

No mitä Aapeli Saarisalo sanoo
”ystävästä”. Sanasta sanaan näin:
VT:ssa samoin kuin UT:ssakin "ys-
tävä" ei ollut ainoastaan kunniani-
mi, vaan merkitsi melkeinpä luotta-
musvirkaa, jopa tietyissä tapauksis-
sa todella virkaakin; Mooseksessa
ystävä oli sukulaisen veroinen,
Joonatan oli Daavidin ystävä. Tä-

hän merkitykseen viittaa nimitys
"Jumalan ystävä", jonka Aabraham
sai, Jeesus nimitti myös opetuslap-
sia ystävikseen.

Jeesus kutsuu meitä ystäväksi,
meitä uskossa kulkevia. Lasten
laulukirjassakin sanotaan ja laule-
taan: Ystävä sä lapsien.

Meillä Ruotsin kansanlähetysläisil-
lä on jo Vanhan Testamentin vanha
sana ”Ystävä” jonka uuden nimen
lehti on saanut, vanha tämä meidän
Ystävä-lehti jää käytöstä pois. Tä-
mä on hyvin tärkeä tälläinen tie-
doite lehti, josta saamme seurata
tulevat tilaisuudet ja siitä merkitä
almanakkaan muistiin. Muuten ko-
koukset saattavat unohtua. Lisäksi
siinä on Sakarin ja Karin kirjoituk-
sia sekä muita kirjoituksia, kuten
Ollin.

Lehdestä Ystävä tulisi monipuoli-
nen, jos muutkin ottaisivat kynän
käteen ja kirjoittaisivat omasta kil-
voituksestaan. Tämä on nyt tämän
syksyn ja vuoden viimeinen nume-
ro. Seuraava maaliskuussa ”Kevät-
numero”, näinhän se on ollut aina,
4 numeroa vuodessa. Niin Ystävä
lehden lukijat, kynä vain käteen.

Jospa lopettaisin tällä kertaa. Toi-
votan lukijoille hyvää syksyn jat-
koa ja samalla, kun joulukin on tu-
lossa Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta
2014!

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

Susanne ja Kari Valkama

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 lähetyskatsaus
14.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
17.00 raamattutunti
1 8.00 ystäväseurat
20.00 iltapala

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 tauko
11 .1 5 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja kotiin lähtö

TERVETULOA!

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 KAIKKI
JÄSENET!

Piirihallituksen
kokoukset
Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40,
Finspång

25.01 .201 4 klo 09.00
22.02.201 4 klo 09.00
22.03.201 4 klo 09.00

Kuluneen vuoden aikana ovat seuraavat henkilöt poistuneet
keskuudestamme:

Pentti Seppänen Finspångista ja Herbert Hansson Järbosta.
Muistamme heitä kiitollisuudella ja heidän omaisiaan rukoillen.
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Maksuohje

Maksaessasi pankkisiirrolla
ole hyvä ja merkitse viesti-
tietoihin maksun aihe tai tar-
koitus, esimerkiksi: kuu-
kausiuhri, lahjoitus, lähetys-
työ, ruotsintyö, kiinteistön
kulut, kirjat, cd:t, lehdet (yk-
silöi ostos), jäsenmaksu,
Finspångin tapahtuma, Saka-
rin 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 ja seuroissa on esil lä laaja valikoima hyvää kirjal l isuutta.



Rauhallista ja siunattua joulua sekä

onnellista uutta vuotta kaikille lukijoille!

Toimituksen väki

Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki
maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle panta-
viksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin
kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem,
hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlat-
tunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että
Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapa-
loi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sil-
lä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään,
ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä
katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teil-
le on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kau-
pungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja sei-
messä makaamassa." Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista
sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuk-
sissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto! "
Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhui-
vat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on ta-
pahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". Ja he menivät kiiruhtaen ja löysi-
vät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän oli-
vat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja
kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja pai-
menet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet
ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Jouluevankeliumi

Luuk. 2:1-20




