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Ystävä-lehden toimitus pidättää

itsellään oikeuden muuttaa tai jättää
julkaisematta lähetettyjä kirjoituksia.

Tilaisuuksien ohjelmiin voi tulla
muutoksia.

Kansikuva: Lähetyskodin viinipuu
syyskuussa

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen Evankelisluteri-
laisen kirkon lähetysjärjcstöistä. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen
antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat Egypti, Englanti, Etiopia,
Japani, juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö.
Yhteensä 76 1ähetystyöntekijää (31 .1 2.2011 ). Suomessa toimii 1 8 piirijärjes-
töä ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien
kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlä-
hetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maa-
ilmanlaajuisessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia
työntekijöitä. Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa.
Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym.
päiviä. Kotia vuokrataan mm. kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.
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Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa

Teille on syntynyt Va-
pahtaja Kristus Herra
(Lk. 2:11)

Kirjoitan artikkeliani juuri ennen suurta
ryntäystä Suomen kirkkoihin. Onko

Suomessa alkanut herätys? näin voisi ainakin
Suomessa vieraileva ulkomaalainen kuvitella.
Suurimmat joululaulutilaisuudet vetävät kir-
kot ja salit täyteen ihmisiä. Laulaminen kohot-
taa joulutunnelmaa.

Pieksamäellä pidettiin 8. marraskuuta semi-
naari, jossa professori Tolonen kartoitti kirkon
muutoksia.
Yleisenä trendinä oli läntisessä Euroopassa
uskonnon merkityksen heikkeneminen. Mer-
kittävävimpinä muutoksina voidaan pitää
muutosta henkilökohtaista uskoa korostavasta
kansankirkosta avaraksi kansankirkoksi. Mitä
tämä käytännössä tarkoittaa? Painopiste opis-
sa ja toiminnassa ovat vaihtuneet ja suhtautu-
minen oppiinkin on muuttunut.

Herätyskokemuksesta on siirrytty sakrament-
teihin, kääntymyksestä kasteeseen ja opista
tunteeseen ja elämykseen sanoo professori To-
lonen. Kun nämä painottuvat, silloin raja oi-
kean ja väärän välillä hämärtyy eikä myös-
kään jakoa kääntyneisiin ja kääntymättömiin
pidetä suotavana.

Tolosen mukaan on kirkossamme koettu kak-
si merkittävää muutoksiin vaikuttanutta vuosi-
lukua. Ensimmäinen oli 1 986 hyväksytty nais-
pappeus ja toinen piispainkokuksen ohjeet
2010 parisuhteen rekisteröineiden puolesta.

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.

Ruotsin ja Suomen kansat
kääntyvät pois pahoilta
teiltään Jumalan puoleen.

Kiinteistön hoito.

Maakuntakierrokset.

1 . Tim. 2:1
Minä kehoitan siis ennen
kaikkea anomaan, rukoi-
lemaan, pitämään esiru-
kouksia ja kiittämään
kaikkien ihmisten puoles-
ta,
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Tänä vuonna on myös koettu muu-
tos kirkon linjauksessa seurakunta-
vaalien mannekiiniksi valitun julki-
homon kauttta. Lehden ilmestyessä
tiedämme myös tuloksen sukupuo-
lineutraalin avioliittolain äänestyk-
sestä Suomessa.

Saamme elää merkittäviä aikoja,
kun laittomuus pääsee valtaan, kyl-
menee useimpien rakkaus (Matt.
24). Elämme ystävät kylmiä aiko-
ja, joten rohkaiskaa itsenne ja nos-
takaa päänne, teidän vapautuksen-
ne on lähelllä (Luuk. 21 :28). Val-
vokaa ja pysykää lujina (1 . Kor.
1 6:1 3).

Missä pitää valvoa? Ristin kanta-
misessa, ristin kantaminen näinä
vaikeina aikoina merkitsee uskolli-
suutta Jumalan Sanaa kohtaan. Il-
man Sanaa hämärtyy oikea ja väärä
kuten Tolosen tutkimuksesta voim-
me lukea. Ilman Sanaa tapahtuu
kovettuminen ja sydämen kuolettu-
minen kuten kävi kelvottomalle
Naabalille (1 . Sam. 25).

Jumala antoi Poikansa ettei yksi-
kään hukkuisi (Joh. 3:1 6), tässä on
yhdistetty joulun ja pääsiäisen sa-
noma meille kaikille omistettavaksi
henkilökohtaiseksi lahjaksi myös
tänä jouluna. Tämän lahjan saa
omistaa ilman laulun tunnelmiakin.

Jumalan Sana synnyttää ja kasvat-
taa joka päivä, voima on siinä sie-
menessä, jonka Jumala kylvi Pojas-
saan lahjaksi meille. Tänäänkin

Hän etsii väsyneitä laulaj ia, rikki-
näisiä laulaj ia, murehtivia laulaj ia,
pettyneitä laulaj ia, masentuneita
laulaj ia. . . lista on riittävän pitkä,
mutta Hän etsii kadonneita lampai-
taan tänäkin jouluna. Tänäkin jou-
luna on lupa tulla Jeesuksen luo,
joka sovitti maailman Jumalan
kanssa, Jumala oli Kristuksessa ja
sana tuli lihaksi (1 . Joh. 1 :1 4; 2.
Kor. 5:1 9).

Ilm. 22:1 8-21 . Minä todistan jokai-
selle, joka tämän kirjan profetian
sanat kuulee: Jos joku panee niihin
jotakin lisää, niin Jumala on pane-
va hänen päällensä ne vitsaukset,
jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
1 9. ja jos joku ottaa pois jotakin tä-
män profetian kirjan sanoista, niin
Jumala on ottava pois sen osan,
mikä hänellä on elämän puuhun ja
pyhään kaupunkiin, joista tässä kir-
jassa on kirjoitettu. 20. Hän, joka
näitä todistaa, sanoo: »Totisesti,
minä tulen pian». Amen, tule, Her-
ra Jeesus! 21 . Herran Jeesuksen ar-
mo olkoon kaikkien kanssa, 'tänä-
kin jouluna'. Amen.

Siunaten

Sakari
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Irma

Helena Sakari

Arin haastattelussa

Riitta

Tuomas
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Rauhan sanomia

Kristillinen kuukausilehti.
Toukokuu 1911.

Ojalan Ollin arkistosta

Onko väkijuomain orjalle pelas-
tusta?

Eräs työmies oli tuomassa kauppias
E:lle kirjettä. Kirjoittaessaan hänel-
le vastausta huomasi tämä, että kir-
jeen tuoja, jonka otsaan oli painettu
juoppouden leima, lakkaamatta
katseli seinällä riippuvaa Kristus-
kuvaa. Ojentaessaan hänelle vas-
tauksen, näki hän niinikään, että
miehellä oli kyyneleet silmissä.
Hän ei voinut olla kysymättä syytä
tähän. Aivan avomielisesti vastasi
tämä: ”Niin usein kuin vain katson
Kristus-kuvaa täytyy minun itkeä.
Hänen nimensä on maailman Va-
pahtaja. Mutta minua hän ei voi va-
pauttaa. Minut on juomaperkele
kahleillaan sitonut ja saattanut mi-
nut varmasti helvettiin. Miten usein
onkaan Vapahtaja minua kutsunut!
Satoja kertoja olen tehnyt mitä juh-
lallisimmat lupaukset ja vielä va-
kuudeksi käynyt Herran ehtoolli-
sella. Miten usein olenkaan kiron-
nut sen väkijuomapisaran, jonka
vielä join! Yhtä usein olen sitten
juonut kirouksen suuhuni. Jonkun
aikaa voin pysyä raittiina; mutta
sitten lankesin aina uudelleen syn-
tiin. Tahtoisin niin mielelläni pääs-
tä vapaaksi, vaikka se maksaisi
henkeni. Mutta kaikki rukoilemi-

nen ja taisteleminen on turhaa,
koska Herra Jeesus on minut hyl-
jännyt.”

Herra E. keskeytti hänen itkunse-
kaisen puheensa: ”Hillitkää kiel-
tänne, ystäväni! Älkää tehkö mi-
nun Jeesustani valehtelijaksi, kun
hän sanoo: 'Joka minun tyköni tu-
lee, häntä minä en heitä ulos! ' Se
sana ei voi koskaan horjua. Jos se
on teidän vakava tarkoituksenne
tahtoa mieluummin kuolla kuin
edelleen palvella väkijuomaperke-
lettä, niin tahdomme heti anoa
Herralta apua.”

He polvistuivat ja tuo uskollinen
Jumalan mies rukoili kauan, niin,
hän taisteli Herran kanssa tästä sie-
lusta. Äkkiä keskeytti hänet juoma-
ri: ”Rakas herra E., nyt voitte Her-
ran nimeen sanoa Amen. Herra
Jeesus on minut vapauttanut. Täs-
tedes en juo enään pisaraakaan vä-
kijuomia. Hengelläni saan sen
maksaa, sen tiedän. Mutta mitä se
tekee. Minä kuolen autuaana.”

Kiittäen ja ilokyyneleitä vuodat-
taen sanoi hän kauppiaalle jäähy-
väiset, joka lupasi käydä usein
häntä tervehtimässä. Mies oli siitä
erittäin kiitollinen. Pois lähtiessään
sanoi hän vielä: ”Älkää ensinkään
epäilkö vapautustani! Saatana on
karkoitettu. Herralla Jeesuksella
yksinään on nyt valta ylitseni.”

Jokia päivä kävi herra E. hänen
luonaan. Aina tapasi hän hänet yhtä
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luottavaisena, vaan samalla varma-
na läheisestä kuolemastaan. Hänen
kätensä alkoivat vapista. Paloviina,
joka turmeli hänen sielunelämänsä,
oli yksin pitänyt yllä hänen ruumis-
taan. Hän joutui vuoteen omaksi.
Lääkäri vakuutti, että vähäinen vä-
kijuomain käyttäminen pelastaisi
hänen henkensä, mutta täydellinen
pidättyväisyys veisi hänet yhtä var-
masti hautaan. Sairas nauroi tällai-
selle lausunnolle. Hän tunsi noiden
sanojen takana vanhan vihollisen-
sa, joka lupasi säästää hänen hen-
kensä, jos hän palaisi takaisin hä-
nen palvelukseensa. Hän hylkäsi
tuon tarjouksen sanoen:

”Kristus on elämäni,
kuolema on voittoni.”

Tiilen osto

Nyt jäsenil lämme on mahdoll i-
suus ostaa kuvaannoll isesti
"tii l i" ja tukea lahjoituksellaan
Kansanlähetyksen työtä Ruot-
sissa. "Tii len" osto tapahtuu
siten, että lahjoitat til i l lemme
yhden tai useamman tii len
hinnan. Yksi tii l i maksaa 3000
kruunua. Kun ostat tii l iä, niin
kirjoita maksun viestiksi "yksi
tii l i", "kaksi tii ltä" jne. Tii l ien
ostoista saadut lahjoitusvarat
käytetään toimintamme kului-
hin.

Herra siunatkoon sinua ja lah-
jaasi!

Hall itus

2. Kor. 9:1 0
Ja hän, joka antaa siemenen kyl-
väjälle ja leivän ruuaksi, on anta-
va teillekin ja enentävä kylvönne
ja kasvattava teidän vanhurskau-
tenne hedelmät,
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Herran päivä tulee niin
kuin varas yöllä

Kari Teikari

Kuluneen vuo-
den aikana

olemme saaneet
todistaa monista
uskoontuloista,
vapautumisista,
parantumisista ja
monista muista
Herramme Jeesuksen ihmeteoista.
Kaikesta tästä haluamme kiittää
Herraa ja ylistää Hänen pyhää ni-
meänsä. Kunnia kaikesta ja kaikes-
sa Jumalalle!

Iloitkaamme kuitenkin siitä, että
nimemme on kirjoitettu elämän
kirjaan. Edellyttäen tietenkin, että
se on kirjoitettu. Onko sinun nime-
si kirjoitettu elämän kirjaan?

Jos ei ole, niin voit yksiksesi tai
jonkun uskovan kanssa rukoilla
seuraavan rukouksen: "Herra Jee-
sus, uskon, että Sinä kuolit syntieni
puolesta. Minä tunnustan syntini ja
pyydän anteeksiantoasi. Otan Sinut
tässä hetkessä vastaan Herranani ja
Pelastajanani ja pyydän Sinun Py-
hää Henkeäsi ohjaamaan ja johta-
maan elämääni tästä päivästä
eteenpäin. Aamen."

Jos olet jo saanut kohdata Herran
armon ja tulla uskoon, niin älä pidä
halpana lahjana saamaasi armoa,
vaan pyri tekemään kutsumisesi ja

valitsemisesi lujaksi (2. Piet. 1 :1 0).
Sillä jos sen teet, et koskaan lan-
kea; sillä näin sinulle runsain mää-
rin tarjotaan pääsy meidän Her-
ramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen iankaikkiseen valtakun-
taan (2. Piet. 1 :11 ).

Tutki säännöllisesti Jumalan sanan
väärentämätöntä maitoa. Niinkuin
lapsi saa äidin maidosta kasvuun
tarvittavan ravinnon, saa myös us-
kova sanasta hengelliseen kasvuun
tarvittavan ravinnon (1 . Piet. 2:2).

Ensimmäisenä adventtina saimme
lukea evankeliumitekstistä kerto-
muksen, jossa Jeesus ratsasti aasil-
la Jerusalemiin palmusunnuntaina.
Hoosianna huudot raikuivat ja kan-
sa oli innoissaan Messiaansa saa-
pumisesta. Kuitenkin viisi päivää
myöhemmin he huusivat "ristiin-
naulitse". Jeesus ei tuonut välitön-
tä vapautusta roomalaisten vallasta
vaan Hän tarjosi vapautuksen syn-
nin orjuudesta ja sen tuoman rau-
han sydämeen. Sellaista vapautusta
kansa ei halunnut. Voimateot ja
kuolleista herättämiset kelpasivat,
mutta sydämen rauha ei. Synnistä
ei haluttu luopua.

Tänään on tilanne Euroopassa ja
täällä Pohjolassa aivan sama. Syn-
nistä ei haluta luopua. Näennäisesti
hyvä maallinen kelpaa, mutta ian-
kaikkinen autuus ei. Kansamme
haluaa sirkushuveja, mutta Juma-
lan sana on hylätty. Ylipappimme
ovat nimikristittyjä sirkustirehtöö-
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rejä, jotka yrittävät saada kansaa
temppeleihin sirkusnäytöksillä säi-
lyttääkseen asemansa ja palkkae-
tunsa.

Meidän uskovien tehtävä on pitää
Jumalan sanaa esillä, jotta mahdol-
lisimman moni saisi pelastua. Voi-
daksemme pitää sitä esillä muille,
meidän on tutkittava sitä jatkuvasti
itse. Jumalan sana on kirjoitettuna
Raamattuun. Nykyään näkee käy-
tettävä Raamatun sijasta kännyköi-
tä ja tabletteja. Pääasia on, että sa-
naa luetaan. Kuitenkin saattaa tulla
tilanne, että netti "kaatuu" tai se
suljetaan tarkoituksella. Kirja on
silloin hyvä olla lähellä. Voipi olla
niinkin, että kirjat vielä otetaan
pois - sitten kun niistä on "siilattu"
synti, helvetti ja Jeesus. On todella
tärkeätä, että luemme sanaa niin
paljon kuin mahdollista, jotta se
saa sulautua sydämiimme.

Olemme saaneet yhdessä kantaa
kansojamme rukouksissa Jumalan
eteen ja pyytää, että katuisimme
pahoja teitämme ja kääntyisimme
Herran puoleen. Jumala etsii muu-
rin aukossa seisoj ia (Hes. 22:30
"Minä etsin heidän joukostansa
miestä, joka korjaisi muurin ja sei-
soisi muurinaukossa minun edessä-
ni maan puolesta, etten minä sitä
hävittäisi, mutta en löytänyt"). Hän
haluaa, että me seurakuntana rukoi-
lemme niiden asioiden puolesta,
joita sana on meille opettanut ole-
van hänen tahtonsa.

Meidän ei tule pelätä uutisista kuu-
luvia hälyyttääviä tietoja sodista ja
luonnonmullistuksista. me tiedäm-
me, että ne lisääntyvät viimeisinä
aikoina. Me saamme rohkaista it-
semme ja nostaa päämme (Luuk.
21 :28 "Mutta kun nämä alkavat ta-
pahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja
nostakaa päänne, sillä teidän va-
pautuksenne on lähellä."). Maail-
man ihminen pelkää kaikkea, mikä
uhkaa hänen hyvinvointiaan. Ru-
koilkaamme, että sellaiset pelot
saisivat aikaan Jumalan puoleen
kääntymistä. Mitä enemmän ihmi-
siä kääntyy Jumalan puoleen niin
Suomessa kuin Ruotsissakin sitä
enemmän Jumala kääntyy kanso-
jemme puoleen. Jumala kansojam-
me siunatkoon kääntymisellä ja pa-
rannuksen teolla. Jumala on pitkä-
mielinen ja suuri armossaan (Ps.
1 03:8 "Laupias ja armahtavainen
on Herra, pitkämielinen ja suuri ar-
mossa.").

Rakkaat veljet ja sisaret, valvo-
kaamme omaa tilaamme, ei naapu-
rin. Herramme tulo on lähellä ja
Hän tulee äkkiarvaamatta (1 . Tess.
5:1 -2 "Mutta aikakausista ja mää-
rähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis
kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin
tiedätte, että Herran päivä tulee
niinkuin varas yöllä.").

Veljenne Herrassa

Kari
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Kasvupäiviltä

Seuroista

Raija lauloiArja, Helena ja
Eeva-Liisa

Tuomas Tarkkanen säesti

Karlskogan seurat

Anna-Kaisan seurat Irjan synttäriseurat, Grums (perhekuva)
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Raamattupäiviltä

Outi ja Tapio

Sakari

Tapio Lähetyskoti

Seurat Finspångissa
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Seurat
Tammikuu

Pe 16. 1 8.30 Tidaholm, Församlingshem, Norra Kungsvägen 6
La 17. 1 3.00 Göteborg, (Surte)
Su 18. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 18. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 19. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 20. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 21 . 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 21 . 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 22. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 23. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 25. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Helmikuu

Pe 20. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 21 . 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 21 . 1 7.00 Göteborg, (Surte)
Su 22. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 22. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 23. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 24. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 25. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 25. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 26. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 27. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 1 .3 . 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Maaliskuu

Pe 20. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 21 . 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 21 . 1 7.00 Göteborg, (Surte)
Su 22. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 22. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 23. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 24. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 25. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 25. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 26. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 27. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 29. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)
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Talvipäivät
28.02. – 01 .03.201 5
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

Tammipäivät
24. – 25.01 .201 5
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

Mieskuoro SaKarit
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Kevätkokous
Kevätkokous pidetään 28.03.2015 klo 11 .00 Lähetyskodilla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Lähetyspäivät
28. – 29.03.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus: ks. Tapahtumakalenteri

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 lähetyskatsaus
14.30 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

Voinko päästää

murheistani? Kuuleeko yö

minun huutoni?

Ota askel ensimmäinen -

jätä murheesi yksinäinen.

Nouse vielä yksi askel -

luota, usko ja soi jo kannel!

Enää yksi pieni harppaus -

yksi vain on rakkaus ja

Herra pitää huolen lopusta,

ei koskaan luovu sinusta!

Sinun täytyy vain luopua

omasta.

Finspång 01. 12. 2014

Tommi
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Tahdon valinta
Anna Talvitie

Rakkaus ei ole
tunne, rak-

kaus on tahdon
asia. Rakkaus on
vapaaehtoista, se ei
ole pakko. Ihmi-
selle on annettu
vapaa tahto - myös
suhteessa Jumalaan. Joka haluaa
rakastaa Jumalaa, haluaa myös teh-
dä Hänen mielensä mukaisia valin-
toja: ”Rakkaus on sitä, että me
vaellamme hänen käskyjensä mu-
kaan” (Raamattu).

Valinnoilla on seurauksensa: T-ris-
teyksen tiet vievät täysin eri suun-
tiin. Ihmisen tekijällä, Luojalla, on
hyvä tahto ihmistä kohtaan. Tätä
hyvää ei voida kuitenkaan saavut-
taa muuten kuin seuraamalla Hä-
nen neuvomaansa tietä. Raamattu
on tämän tien karttakirja. Sieltä
näemme, mikä tie johtaa minnekin.
Jos haluamme, voimme ennalta
välttää tuhoutumisen tien yksilöinä
ja kansakuntina – luottaessamme
karttaan ja valitessamme hyvän
tahdon tien.

Suomen eduskunta äänesti 28.11 .
sen puolesta, että Suomen rattia
käännetään Jumalan tahdon vastai-
selle tielle. ”Kunnioita isääsi ja äi-
tiäsi – että menestyisit ja eläisit
kauan maan päällä” on yksi Raa-
matun lukuisista suuntaviivoista,
jotka osoittavat nyt valitun suunnan

vääräksi. Suomen menestys tulisi
sillä tiellä, jolla kansakuntana ja
lainsäädännössä kunnioitetaan
isyyttä ja äitiyttä ja Luojaa tämän
järjestyksen suunnittelijana. Nyt
valitulla tiellä ei menestystä ole.

Jumalan lait ovat aina voimassa.
Painovoima toimii, vaikka emme
uskoisi sen asettajaan. Samoin Ju-
malan järjestyksen vastustaminen
tulee pudottamaan meidät maan-
pinnalle – uskoi siihen tai ei. Avio-
liittolainsäädännön muuttaminen
on nyt kuitenkin vasta aivan alussa.
Suuntavilkkua voidaan vaihtaa vie-
lä toiseenkin suuntaan, jos niin ha-
lutaan. Voimme edelleen valita vie-
lä myös hyvän tahdon tien.

Haluamme nyt siis rohkaista kaik-
kia pitämään kiinni siitä elämän
tien suunnasta, joka kirkkaana
Raamatusta löytyy. Haluamme
myös kannustaa kaikkia tulevia
kansanedustajaehdokkaita pitä-
mään esillä Jumalan tahdon mukai-
sia valintoja. Voimme tehdä vielä
tahdon valinnan Suomelle menes-
tyksen suuntaan: rakkaudesta Ju-
malaan ja tämän maan kaikkiin
kansalaisiin.

Tämä kirjoitus on jätetty lehdistöl-
le Suomessa allekirjoituksin:

Sakari Kalliomaa, Anna Talvitie,
Kari Teikari, Mario Heinilä
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Sielunhoitopäiviltä

Keijo ja Riitta Rainerma

Keijo, Annikki, Kari ja Kerttu

Raamattuopetuksen lisäksi
Keijo säesti seurakunnan
veisaamista.

Annikki, Kari ja Kerttu
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Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la

Sankta Marias väg 40,

Finspång

24.01 .201 5 klo 09.00
28.02.201 5 klo 09.00
28.03.201 5 klo 09.00

Uusi piirihallitus
Syyskokous valitsi Ruotsin
Kansanlähetykselle uuden pii-
rihallituksen. Kokoonpano on
seuraava:

Into Ari
Kontio Helena
Kujanpää Leena
Malmberg Maire
Pesonen Timo
Syrjätie Outi
Syrjätie Tapio
Teikari Kari
Torkkeli Ritva

Hallituksen sihteerinä toimii
Pirkko Teikari. Piirihallitus
valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja varapuheen-
johtajan vuodelle 2015. Ny-
kyisen piirihallituksen toimi-
kausi päättyy vuoden lopussa.

Kasvupäivillä halusimme muistaa
kiitoksella Jorma ja Elvi Karhusta
lähetyskodilla tehdystä
vapaaehtoistyöstä.

Kiitokset

Tommi ja kitara

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

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission är en del av
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, som är en av Finska kyrkans
missionsorganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga nära och fjärran
missionsbefallningen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivillighe-
ten i vår verksamhet. Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Af-
rika samt Oceanien. I hemlandet (Finland) finns en rikstäckande distrikt-
sorganisation (Totalt 1 8 distrikt). Folkmissionen utbildar missionsarbetare
i Ryttylä folkhögskola i Finland och hjälper de troende att hitta sin plats
vid det globala uppdraget. Folkmissionen i Sverige är en förening och ar-
betar främst bland de finsk-språkiga. Folkmissionen vill ge städ och bef-
rämja evangelisationsarbete, samt arbeta för utlandsmissionen inom för-
samlingarna.

Pankkitil i
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisk-lutherska Folkmission
Sankta Marias väg 40
612 92 Finspång

Nordea
IBAN SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC NDEASESS
Plusgiråt 4 15 40-6

Lähetyskodin tapahtumiin ilmoittautumiset netissä tai puh. 0122 211 55
tai email ruotsinkl@sekl.fi. Ruoka ja majoitukset 300 kr (raamattupäivät
350 kr), omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16 v.
1 50 kr (raamattupäivät 175 kr).

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

Lähettäkää meille kirjoituksia Ystävä-lehteen. Toivomme, että kirjoituk-
senne eivät ylitä A4-kokoisen paperiarkin tekstimäärää. Ystävällisesti
pyydämme huomioimaan tämän ohjeemme.

Pirkko



Siunattua joulua ja
uutta vuotta 2015!




