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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 (31.12.2011). Suomessa toimii 18 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 vapaaajan toimintaan.



3

Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa

Kaikki synti sisältää Ju
malan kieltämisen ja on

hyvin häpeällistä. Rangaistus
on jo synnin tekemisessä,
koska se on armon vastaista etenkin Jumalan
lapsissa, himot lupaavat onnellisuutta onnelli
suuden nälkäiselle ihmiselle, opetti Marko
Virtanen meitä raamattuviikolla Finspångissa.

Saimme kokoontua Jumalan hoitavan ja voi
mallisen Sanan ääressä rukoillen ja vahvistuen
toinen toistemme seurasta. Kiitos kaikille
osallistujille ja vastuunkantajille. Suuri kiitos
myös Markolle, joka oli kuukauden päivät
huolellisesti valmistanut alkukielestä Rooma
laiskirjeen opetusta, itse en ole koskaan vas
taavaa opetusta Roomalaiskirjeestä kuullut.

Jumala lähetti Pyhän Hengen osoittamaan
meille synnin, vanhurskauden ja tuomion.
Synnin, koska ihmiset eivät usko Minuun sa
noi Jeesus. Tämä tarkoittanee, että ilman syn
nin tuntoa ja ymmärrystä ei ole tarvetta uskoa
Jeesukseenkaan. Jos siis koet syntiä elämässä
si, on sinulla asiat hyvin taivaallisesta näkö
kulmasta, koska Jeesus on ratkaissut syntion
gelmasi ristillä. Jos koet syntiä, ei omatuntosi
ja sydämesi ole paatunut ja Jeesuskin saa täyt
tää tehtävänsä puolestasi eli puhdistaa sinut
syyttömäksi Isän edessä.

Synnintunto on siis armon omistamisen perus
tus ja tulisi näin ollakin iloinen asia. Itse olen
huomannut juuri itseni olevan se suurin este
Jumalan armon omistamiselle levosta käsin.
Usein huomaa kamppailevansa omissa paran
nusmetodeissa kun tulisi ottaa armossa vas
taan veren puhdistava voima. Kai meistä jo
kainen haluaisi olla jotakin erityistä Jumalan

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta.

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valkama
sekä Kl:n työ eri maissa.

Sakari Kalliomaa, Kari Tei
kari ja muut vastuunkanta
jat. Sakarin palkka.

Toiminta paikkakunnilla ja
lähetyskodilla.

Ruotsinsuomalaisten tavoit
taminen.

Vierailijat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt.

Israel.

Jyrki ja Mia Valkeakari.

Tarvittavat varat työhömme.

Ruotsin ja Suomen kansat
kääntyvät pois pahoilta teil
tään Jumalan puoleen.

Kol. 4:2
Olkaa kestäväiset
rukouksessa ja siinä
kiittäen valvokaa
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silmissä, mutta erityisyys tuleekin
siitä, että hyväksymme itsemme
"luusereiksi" jotka saavat vastaan
ottaa lahjana kaiken Jeesuksen
maksaman lunastuksen kautta.

Kun opimme hyväksymään kamp
pailun oman itsemme kanssa ja nä
kemään mahdollisuutemme mah
dottomuutena saakin Jumala olla
meille kaikki kaikessa. Jeesus sa
noo tässä Johanneksen evankeliu
min kohdassa, että Hänellä olisi
vielä paljon sanottavaa, mutta te et
te voi sitä vastaanottaa. Vastaanotto
on mahdollista vain Totuuden Hen
gen kautta eli totuuden kohtaami
sen kautta, jonka Pyhä Henki meis
sä herättää Sanan kautta ymmärtä
mään.

Suurin armolahja on Paavalinkin
mukaan pelastus, saamme paeta ai
na Jeesuksen luo kuten sokea (Joh.
9.) synteinemme ja kuulla ihanat
sanat: nouse ja mene, sinun uskosi
on sinut pelastanut. Uskon kohde
tulee olla Jeesus, ei omat yrityk
semme tai tekomme meitä pelasta.
Paavalikin sanoo Tiitukselle, että
Jumalan armo on ilmestynyt pelas
tukseksi kaikille ihmisille ja kas
vattaa meitä, että me hyljäten ju
malattomuuden (omat jumalat eli
yritykset) ja maailmalliset himot
eläisimme siveästi ja vanhurskaasti
ja jumalisesti nykyisessä maailma
najassa. Jumalan armo KASVAT
TAA pelastukseen, suostu kasvatet
tavaksi, armon kerjäläiseksi.

Psalmissa sanotaan, että armo on
suurempi kuin elämä, siis kaikki
eletty ja tulevakin elämä sisältyvät
armoon, joka saadaan vastaanottaa
puhdistavana lahjana Jeesuksessa.
Luther sanoi puhuttelevat sanat:
"älä etsi itsestäsi pyhyyttä, koska
Jeesus on vain syntisten luona."
Joka siis tunnustaa itsensä synti
seksi, tunnustaa Jumalan vanhurs
kaaksi.

Jumala vahvistaa meitä yhdessä
teidän kanssanne Kristuksessa, sa
noo Paavali Korinttilaiskirjeessä.
Hän on painanut meihin sinettinsä,
ja sitä ei kukaan voi poistaa meistä.

Ei anneta ystävät periksi, ettei saa
tana pääsisi meistä voitolle, eivät
hän hänen aikeensa ole meille tun
temattomia. (2. Kor.) Rukoilen
myös, että teidän rakkautenne kas
vaisi ja tieto ja kaikenlainen ym
märrys lisääntyisi, sillä minä tiedän
että teidän rukoustenne kautta ja
Jeesuksen Kristuksen Hengen
avulla tämä kaikki koituu minulle
pelastukseksi, sanoo Paavalikin.
(Fil. 1.)

Itselläni on ollut kiireinen, mutta
antoisa kevät ja kesä kun olen saa
nut palvella Noormarkun seura
kunnassa ja ympäristössä. Olen
suuresti iloinnut työskentelystä
Noormarkun kirkkoherran Kari
Penttisen kanssa, Kari menee kaik
kiin tilaisuuksiin evankeliumi edel
lä.
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Raamattu- ja
rukouspäivät
25. – 27.09.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång
Opetus ja
rukouspalvelu:
Ilmari Ruuhisalmi

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
13.30 raamattutunti
14.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
18.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11.00 lounas ja päätöskahvi
13.00 ehtoollisjumalanpalvelus

Mariagårdenilla

Saimme Kari Teikarin kanssa
heinäkuussa tehdä vierailun
Sukevan vankilaan ja leirikes
kukseen sekä Sonkajärven
kirkkoon. Pastori Antti Vasari
väläytteli heidän kiinnostustaan
tehdä seurakuntavierailu Son
kajärveltä Ruotsiin, rukoillaan
että tämä saisi toteutua.

Armo olkoon teidän kaikkien
kanssa, rauha ja rakkaus sekä
usko Isältä Jumalalta ja Herral
ta Jeesukselta Kristukselta.

Sakari veljenne

PS. jos joku teistä haluaisi
viestilistalleni täsmärukouksia
ym. varten niin laita tietoa joko
sähköpostiini tai puhelimeeni
puhelinnumerosi niin laitan si
nut listalle.
sakari.kalliomaa@gmail.com
tai
+358400726736

Sakarin tukirengas

Voit liittyä Sakarin tuki
/kannatusrenkaaseen netissä
osoiteessa:

http://suuressamuka-
na.fi/kotimaantyonteki-
ja/ruotsi-sakari-kalliomaa/

Sieltä voit myös tilata Saka
rin uutiskirjeen.
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Luottamus

Silja Edvardsson

Mitä on luot
tamus? Että

voin luottaa jo
honkin, itseenkö?

Elin kerran elämää,
jossa en voinut luottaa itseeni. Jos
ihmisessä ei ole luottamusta itseen
sä, niin hän on aivan kuin jalkaterät
olisivat liian pienet kävelemistä
varten. Kulku on horjuvaa ja epä
varmaa. Ei tiedä milloin kaatuu tai
horjahtaa ja jos kaatuu, niin pää
seekö ylös enään ollenkaan? Itse
luottamus se on kuin pohjana ihmi
sen kasvulle. Itseluottamus voi sai
rastua ja tehdä ihmisen heikoksi.
Silloin pohjassa on säröjä ja kasvua
ei tapahdu. Sitä on niin kuin talo,
jossa ei ole tukevaa kivijalkaa. Ju
mala on luonut ihmiseen kaikki eli
met niin että ne toimisivat toisten
sa kanssa, toinen on apuna toiselle
ja kaikkia tarvitaan. Jumalan avulla
kasvaa itseluottamus, jos se on
päässyt kuihtumaan tai siihen on
tullut säröjä.

Psalmi 91: Se, joka asuu korkeim
man suojassa ja yöpyy Kaikkivalti
aan varjossa, sanoo näin: Sinä,
Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.
Herra pelastaa sinut linnustajan an
sasta ja pahan sanan vallasta. Hän
levittää siipensä yllesi, ja sinä olet
turvassa niiden alla. Hänen uskol

lisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Et pelkää yön kauhuja etkä päiväl
lä lentävää nuolta, et ruttoa, joka
liikkuu pimeässä, et tautia, joka
riehuu keskellä päivää. Herra sa
noo: Minä pelastan hänet, koska
hän turvaa minuun. Hän tunnustaa
minun nimeäni, siksi suojelen hän
tä.

Ihminen joka on jättänyt itsensä
kokonaan kaikkivaltiaan hoivaan,
saa myös kokea Hänen huolenpi
tonsa, johdatuksensa elämässään,
ja mikä suurinta hän hoitaa ter
veeksi rikkinäisen itseluottamuk
sen aivan oikealla tavalla. Tällä
tavalla ihmisen jalkaterät pääsevät
kasvamaan ja kulkeminen on tu
kevampaa ja turvallisempaa. Luot
tamus siihen, että minä saan olla se
miksi Jumala minut loi, ja Jumala
rakastaa minua sellaisena kuin
olen.

Rakas Taivaan Isä, opeta minua
hyväksymään itseni. Haluan asua
sinun suojassasi ja yöni viettää si
nun varjossasi, suojelethan minua
sulillasi niin ettei minun tarvitse
pelätä päivällä lentävää nuolta, ei
kä pimeässä liikkuvaa ruttoa. Kii
tos että rakastat luotuasi, ja annat
apusi, juuri oikeaan aikaan. Luotta
muksen Jeesukseen voit asettaa,
koko kurjuutesi hälle luovuttaa, ve
ri Jeesuksen nyt sovituksen tuo,
Pyhä Henki sisimpääsi uuta luo.
Usko Jeesukseen on enemmän kuin
mielipiteet maan, se on enemmän
kuin osaamme me ajatellakkaan, se
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Rakkaan veljemme Teuvo Ai-
dantaustan hautajaiset pidet

tiin Surahammarin kirkossa per
jantaina 12.6. Siunauksen toimitti
Sakari Kalliomaa. Lämminhenki
nen muistotilaisuus pidettiin sen
jälkeen Teuvon kotona. Jumala an
takoon voimia sureville omaisille
ja ystäville. Sydämemme iloitsee
siitä, että Teuvo on päässyt Isän
luokse vaivasta autuuteen.

on rakkaudella ojennettu käsi Ju
malan, johon tarttumalla elää us
kallan.

Siunausta jokaiseen hetkeen elä
mässäsi!

Silja

Jer. 29:11
Sillä minä tunnen ajatukseni,
jotka minulla on teitä kohtaan,
sanoo Herra: rauhan eikä
turmion ajatukset; minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon.

Sanan ja rukouksen ilta
23.09.201 5 klo 1 8:00

S:t Mikael kyrka
Hjärstavägen 33
Örebro

Raamattuopetusta, todistamista
ja esirukousta. Mukana mm.
Sakari Kalliomaa ja Kari Tei
kari. Huom! ks. netistä
myöhemmin myös lokamar
raskuun mahd. kokoukset.

1 Kor. 8:6
niin on meillä kuitenkin
ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta
kaikki on ja johon me olemme
luodut, ja yksi Herra, Jeesus
Kristus, jonka kautta kaikki on,
niin myös me hänen kauttansa.

Ehtoollisjumalanpalvelus

Finspångin Mariagårdenilla
sunnuntaina 27.09.2015 klo 13.
Jumalanpalveluksen toimittaa Sa
kari Kalliomaa.
Olet sydämellisesti tervetullut!
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Raamattuviikolta

Marko Virtanen opetti
Roomalaiskirjettä.

Pirkko, Sil ja ja Kari.

Raamattuviikon osall istuj ia yhteiskuvassa.

Arja ja Minna
kirkossa.

Sakari l iturgina. Jari ja Kari
lukivat tekstit.

Anna opetti
Israel in
kaupungeista.

Annikki puhumassa.
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Noormarkun telttapäiviltä elokuussa

Ari Into on yleensä ollut se, joka
haastattelee. Nyt ol i Sakarin vuoro
esittää vaikeita kysymyksiä Ari l le.

Teltan purku.

Ruokailuti lan uusi i lme. Seurakuntasali .

Teltan pystytys. Telttapäivät voi alkaa.

Kiitämme Skövden seurakuntaa Markuksen
kirkolta lahjana saamistamme kalusteista!
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Valon varusteet

Anna Talvitie

Kesä on taittu
massa syk

syyn ja pimenevät
illat ovat ehtineet
herättää minussa jo
pientä ahdistusta
muistuttaen pi
meän kauden alka
misesta täällä Pohjolassa. Olen jo
miettinyt, pitäisikö tänä vuonna ko
keilla kirkasvalolamppua. Päivän
valotuntien vähetessä ehdin myös
heittää haikailevan haaveen etelään
liitävän muuttolinnun matkasta tai
talviuneensa vaipuvan karhun elä
mästä. Äimistelen myös esiisiem
me vaellusta tänne pimeään ja kyl
mään kolkkaan ja epäilen vahvasti
geenieni olevan jostain muualta
kuin täältä, koska pimeys ja kyl
myys ahdistavat niin paljon. Lopul
ta pääsen muistuttamaan itseäni Ju
malan johdatuksesta, siitä, että hän
antaa voiman ja että päiväkin sitten
joskus taas alkaa uudelleen piden
tyä. Lohduttaudun myös Ilmestys
kirjan lupauksella ”Yötä ei enää
ole, eivätkä he tarvitse lampun va
loa eivätkä auringon valoa, sillä
Herra Jumala valaisee heitä.” (Ilm.
22:5) Yötä ei enää ole. Miten ihana
asia.

Lyhentyvää päivää paljon pahem
paa pimeyttä on kuitenkin se pi
meys, jonka keskellä olemme kirk
kaimpanakin päivänä. ”Yö on pit

källe kulunut, ja päivä on lähellä.
Pankaamme sen tähden pois pi
meyden teot ja pukekaamme pääl
lemme valon varusteet.” (Room.
13:12) Finspångin naistenpäivien
yhtenä aiheena oli Ef. 6:ssa kerrot
tu Jumalan koko sotaasu, koska
taistelemme ”tässä pimeydessä hal
litsevia maailmanvaltiaita ja tai
vaan avaruuden pahoja henkiolen
toja vastaan.” (Ef. 6:12) Jos talven
pimeyttä ja kylmyyttä varten täy
tyy hommata kirkasvalolamppuja,
merinovillaisia kalsareita, untuva
takki, kauheita isoja kenkiä, jonne
sopii erikoislämpöpohjallisia ja vil
lasukkia sekä vahvaa Dvitamiinia,
niin paljon enemmän tarvitsemme
Jumalan koko taisteluvarustusta
maailman pimeyttä vastaan ”niin
että voitte pahana päivänä tehdä
vastarintaa ja kaiken suoritettuanne
pysyä pystyssä” (Ef. 6:13).

Kun tutkitaan Jumalan koko sota
asua, huomataan, että kaikki sen
varusteet tulevat Jumalalta itsel
tään. Vain Hän voi varustaa meidät
– mikään oma ei kestä – Hänen va
rustuksensa on sen sijaan täydelli
nen. Joidenkin varusteiden käyttöä
voi harjaannuttaa, mutta kaikki ne
ovat Jeesuksen kautta tulevia. Va
rustuksessa tiivistyy hienolla taval
la kaikki Hengen elämän tärkeät
osaalueet: Totuus, vanhurskaus,
alttius rauhan evankeliumille, us
ko, pelastus, Hengen miekka – Ju
malan Sana ja rukous. Jumalan 7
täydellistä varustusta – valon va
rusteet. Kun jokaista alkaa tutkia
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erikseen, pääsee huomaamaan, että
kaikki ne johtavat Jeesukseen. Toi
saalla Paavali kirjoittaa ”Pukekaa
sen sijaan yllenne Herra Jeesus
Kristus” (Room. 13:14).

Mitä pimeämpää ja kylmempää tal
vella on, sitä enemmän varusteita
tarvitaan. Mitä pimeämmäksi maa
ilma menee, sitä enemmän tarvit
semme valon varusteita. Jeesuksen
seuraajille kirjoitetaan: ”Ennen te
olitte pimeys, mutta nyt te olette
valo Herrassa. Vaeltakaa valon lap
sina, sillä valon hedelmä ilmenee
kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurs
kautena ja totuutena.” (Ef. 5:8)

Jeesuksen kirkasvaloa kansoille –
sitä kaivataan ja sitä rukoillaan –

varmasti myös tulevana talvikaute
na.

”Jos evankeliumimme on peitossa,
peite on niissä, jotka joutuvat ka
dotukseen, niissä epäuskoisissa,
joiden mielet tämän maailman ju
mala on sokaissut, niin ettei heille
loista se valo, joka lähtee Kristuk
sen evankeliumista, hänen, joka on
Jumalan kuva. Jumala, joka sanoi:
”Loistakoon valo pimeydestä”, va
laisi sydämemme, niin että Juma
lan kirkkauden tunteminen, sen
kirkkauden, joka loistaa Kristuksen
kasvoilta, levittäisi valoaan.” (2.
Kor. 4:3,4,6)

Armoa ja rauhaa teille!

Ari Into

Tässä järjestyk
sessä Paavalin

tervehdys Virtasen
Markon opetuksen
mukaan.

Kun on ottanut vastaan armon, niin
siitä seuraa rauha Kristuksessa.

Minut oli kutsuttu elokuun loppu
puolella todistamaan erääseen va
paaseurakuntaan sunnuntaiaamu
kokoukseen. Se sunnuntai oli yksi

hienoinpia loppukesän päiviä, au
rinko paistoi pilvettömältä taivaal
ta. Saavuin paikalle hyvissä ajoin
ja olin mukana myös rukoushet
kessä kokouksen vastuukantajien
kanssa ennen kokouksen alkua.
Pastori kuiskasi minun korvaani
ennen kokouksen alkua, että kilpai
lun aamukokoukseen tulijoista ja
ihanan kesäpäivän viettäjistä muu
alla me hävittiin. Kun katsoin taka
na istuvia ihmisiä, niin heitä oli
noin vajaa 100 serakuntalaisista,
joita on jonkin verran yli 700 jä
sentä tässä seurakunnassa. (Seura
kunnassa ei oltu ilmoitettu yleisesti
minun tulostani, että se olisi voinut
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vaikuttaa näin negatiivisesti osal
listuja määrään.)

Minulle kerrotiin kun tulin kirk
koon, että tämä sunnuntai on kick
off 40 päivän paasto jaksolle, jos
ta jo päätetiin vanhemistossa kesän
alussa ja kokouksen loppupuoli on
tarkoitettu rukoukseen tämän paas
to jakson puolesta. Tarkoitus paas
toamiselle on se, että rukoillaan
kaupungin ei uskovien ihmisten
puolesta, että he ottaisivat vastaan
Jeesuksen omaan elämäänsä.

Istuessani siellä kokouksessa ja
matkalla kotiin tuli ajatuksia siitä
kuinka tärkeää meille on ja kuinka
paljon me välitetään ja tehdään
työtä sen eteen, että meidän ystä
vät, naapurit ja muut kanssaihmiset
ottaisivat vastaan Jeesuksen omaan
elämäänsä.

Ollaanko me jätetty se työ vain
seurakunnan työntekijöille että
meitä ei edes kiinnosta olla mukana
tällaisessa asiassa, kuuluuko lähe
hetyskäsky vain seurakunnan työn
teikijölle??

Katsommeko me seurakunnan ta
pahtumakalenteria kuin tulevia elo
kuvia elokuvateatterissa, että tuon
filmin voin käydä katsomassa se on
varmaan hyvä. Tuohon kokouk
seen voin mennä siellä on hyvää
musiikkia tai tuolla pastorilla on
hauskat puheet. Me halutaan tulla
viihdytetyksi meidän seurakunnan
toiminnasta. Onko meillä tällainen

asenne meidän oman seurakunnan
toiminnasta. Me annamme Ju
malalle aikaa vain silloin kun se
meille itsellemme sopii, mutta vas
tapainoisesti me odotamme, että
Jumala vastaa meidän rukouk
siimme HETI kun me häneltä pyy
dämme.

Onko näin että moni meistä usko
vista antaa Jeesuksen seurata it
seämme vähän matkan päässä ja
otamme hänet esille vain tarpeen
vaatiessa??

Jeesus haluaa, että me seuraamme
häntä ja että hän on mukana joka
hetki meidän elämässämme ja an
namme hänelle sitä mitä olemme
häneltä jo lahjaksi saaneet
…aikaa…

Siunaten
Ari

Ruotsin Kansanlähetyksen
kotisivut löytyvät osoitteesta

http://ruotsinkl.palvelee.fi
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Seurat
Syyskuu (Kalliomaa, Teikari)

Pe 18. 18.30 Skövde, Minkkiset
La 19. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 19. 17.00 Göteborg
Su 20. 13.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen (+messu)
Su 20. 18.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 21. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 22. 18.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 23. 13.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
Ke 23. 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Hjärstavägen 33, Örebro
To 24. 18.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Su 27. 16.00 Tukholma, Ilmari Ruuhisalmi (kahvitus 15.00)

Lokakuu (Kalliomaa, Teikari)

Pe 16. 18.30 Tidaholm, Norra Kungsvägen 6
La 17. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 17. 17.00 Göteborg
Su 18. 13.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen (+messu)
Su 18. 18.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 19. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 20. 18.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 21. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8 (varm. netistä)
Ke 21. 17.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4 (varm. aika netistä)
To 22. 18.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 23. 18.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 25. 16.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Marraskuu (Kalliomaa, Teikari)

Pe 13. 18.30 Skövde, Matteuksen kirkko
La 14. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 14. 17.00 Göteborg
Su 15. 13.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 15. 18.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 16. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 17. 18.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 18. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8 (varm. netistä)
Ke 18. 17.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4 (varm. aika netistä)
To 19. 18.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 20. 18.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 22. 16.00 Tukholma (kahvitus 15.00)
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Sielunhoitopäivät
24. – 25.1 0.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus:
ks. http://ruotsinkl.palvelee.fi/

Lauantai

12.00 lounas
13.00 alkuhartaus
13.30 raamattutunti
14.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
18.30 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

Ps. 1 43:8
Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan.
Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä
ylennän sieluni.

Syyskokous

Pidetään 21.11.2015 klo 11.00
Lähetyskodilla.

Kokouksessa hyväksytään toi
mintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle sekä mää
rätään jäsenmaksujen suuruus.
Valitaan piirihallitukseen ero
vuoroisten tilalle kolme jäsentä.
Valitaan kaksi tilintarkistajaa
sekä heille varamiehet tarkista
maan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa.

Hallitus

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la
Sankta Marias väg 40,
Finspång

25.09.201 5 klo 1 4.00
24.1 0.201 5 klo 09.00
21 .11 .201 5 klo 09.00
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Tukijat Suomessa!
Olemme kiitollisia, jos haluat rukoilla työmme puolesta. Voit
myös tukea Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n Ruotsissa tekemää
työtä taloudellisesti.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
Tili: FI13 2070 1800 0130 95 BIC: NDEAFIHH
Viite: 6200 56609
Keräyslupa Suomessa, POL201411731 on voimassa 31.12.2016
saakka. (Tämä tili on siis suomalaisessa pankissa.)

Tiili

Jäsenil lämme on mahdoll isuus
ostaa kuvaannoll isesti "tii l i" ja
tukea lahjoituksellaan Kan-
sanlähetyksen työtä Ruotsis-
sa. "Tii len" osto tapahtuu si-
ten, että lahjoitat til i l lemme
yhden tai useamman tii len
hinnan. Myös puoli ti i ltä ja
neljännestii l i on mahdoll ista
ostaa Yksi tii l i maksaa 3000
kruunua. Kun ostat tii l iä, niin
kirjoita maksun viestiksi "nel-
jännestii l i", "kolmannestii l i",
"puoli ti i ltä", "yksi tii l i" jne.

Herra siunatkoon sinua ja lah-
jaasi!

Hall itus

Kasvupäivät
21 . – 22.11 .201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus:
ks. http://ruotsinkl.palvelee.fi/

Lauantai

12.00 lounas
13.00 alkuhartaus
13.30 raamattutunti
14.30 lähetyskahvio
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
18.30 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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Talouslukuja

Matt. 6:31 -34
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me
juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea
pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän
kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja
hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää
siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää mur
heen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."
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Haluan ti lata Ystävä-lehden / peruuttaa ti lauksen.

Haluan l i ittyä Ruotsin Kansanlähetyksen
jäseneksi ja ti lata maksuttoman Ystävä-lehden.

Osoitteeni on muuttunut / muuttuu __________ alkaen.

Etunimi Sukunimi

Lähiosoite

PALAUTELOMAKE

Palautetaan osoitteel la: Sveriges Finskspråkiga Ev.-luth.
Folkmission, S:ta Marias väg 40, 61 2 92 FINSPÅNG

Postinumero Paikkakunta

Jumala on antanut kasvun.Maan muokkaus ja kylvö keväällä.



18



19

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. Käytä vieressä
olevaa tiliä.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Sveriges Finskspråkiga Evangelisklutherska Folkmission är en del av
Finlands Evangelisklutherska 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 18 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 finskspråkiga. Folkmissionen vill ge städ och bef
rämja evangelisationsarbete, samt arbeta för utlandsmissionen inom för
samlingarna.

Pankkitil i
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisklutherska Folkmission
Sankta Marias väg 40
612 92 Finspång

Nordea
IBAN SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC NDEASESS
Plusgiråt 4 15 406

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 716 v.
150 kr (raamattupäivät 175 kr).

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

Lähettäkää meille kirjoituksia Ystävälehteen. Toivomme, että kirjoituk
senne eivät ylitä A4kokoisen paperiarkin tekstimäärää. Ystävällisesti
pyydämme huomioimaan tämän ohjeemme.






