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”Älska varandra så som syskon bör 
göra. Gör allt för att visa hur mycket ni 
uppskattar och respekterar varandra.”

                        Rom 12:10

april-juni 2021
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Drömmer du om ett liv där du är älskad? Och där män-
niskor i din närhet visar att de verkligen uppskattar och 
respekterar dig? Det här har du rätt till! Och Paulus ger 
oss modellen. Han uppmanar oss att visa varandra äkta 
kärlek, att uppskatta och uppmuntra, och att visa hän-
syn och ha omtanke om varandra. 

Vi är halvvägs till sommaren och mer än halvvägs i Romar-
brevet, brevet som vi fördjupat oss i under vintern i Andreas-
kyrkan och fortsätter nu på våren. Hittills har vi fokuserat 
på vår relation till Skaparen och tagit upp teman som nåd, 
rättfärdighet, frihet och vikten av att uppleva Guds kärlek 
i våra liv. Nu flyttar fokus till de praktiska konsekvenserna 
av ett liv som Jesu efterföljare; till hur din och min var-
dagstro formas. Och det i en värld som ofta känns både 

hård och kall och där omsorg och 
godhet är bristvaror. 

Kapitel 12-16 i Romarbrevet är fyllda till bredden av goda råd 
och uppmaningar. Allt från att älska våra grannar till att lyda 
överheten, från att visa omtanke och hänsyn till att ta hand 
om de svaga i samhället. Paulus jämför församlingen med en 
kropp där alla delar är värdefulla och har sina speciella funk-

tioner. ”Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna 
är till för att hjälpa varandra.” Smaka på det! Vi är till för att hjälpa varandra! Jag hop-
pas och ber att vi som församling ska bli allt bättre på att hjälpa, älska, uppskatta och 
respektera varandra. Och att människor i vår närhet ska få känna sig både älskade och 
värdefulla.

Gud vill att vi ska leva ett liv i harmoni, med mening och med glädje. Inte nödvändigtvis 
ett lätt liv utan problem. Och just därför är våra relationer så viktiga: att vi är rätt med 
Gud, att vi lever rätt med varandra och att vi också leder andra rätt. 
Och i Jesus har vi den perfekta rollmodellen. I Jesu lidande och död 
på korset ser vi Guds ultimata kärlek till oss. Och i uppståndelsen 
ser vi det ultimata beviset för att Jesus är den sanna Frälsaren. 
Jesus Kristus kan förvandla och göra allting nytt – också i ditt liv!

Kristus är uppstånden för dig!

Hur ska vi leva?
LE

D
A

R
EN

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M

”Gud vill att vi 
ska leva ett liv i 
harmoni, med 
mening och 
med glädje. ”
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Det händer i Andreaskyrkan
april 
To 1.4 kl.19 Skärtorsdag. 
Gemenskap med nattvard 
på Zoom.
Sö 4.4 kl.11 Påskdagen.
”Jesus är uppstånden”. 
Markus Österlund.
Ti 6.4 kl.7:45 Bön
Sö 11.4 kl.11 Gudstjänst. 
”Att hitta sin uppgift”. 
Marcelo Lopes.   

Ti 13.4 kl.7:45 Bön
Sö 18.4 kl.11 Gudstjänst. 
”Älska och uppmuntra 
varandra”. Dialogpredikan 
med Anna Korkman Lopes 
och Markus Österlund.

Ti 20.4 kl.7:45 Bön
Sö 25.4 kl.11 Gudstjänst. 
”Döm inte andra”. 
Tomas Sandell.
Sö 25.4 kl.19 Israel i Fokus 

Ti 27.4 kl.7:45 Bön

maj
Sö 2.5 kl.11 Gudstjänst 
med nattvard. ”Var goda 
medborgare”. Markus 
Österlund. 
Ti 4.5 kl.7:45 Bön.
Sö 9.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Ett liv i renhet och mått-
fullhet”. Marcelo Lopes.

Ti 11.5 kl.7:45 Bön.
Sö 16.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Visa omtanke och hän-
syn”. Markus Österlund.

Ti 18.5 kl.7:45 Bön.
Sö 23.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Hjälp de svaga”. 
Marcelo Lopes. 

Ti 25.5 kl.7:45 Bön.
Sö 30.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Sprid godhet till andra”. 
Markus Österlund.

juni
Ti 1.6 kl.7:45 Bön.
Sö 6.6 kl.11 Gudstjänst 
med nattvard. ”Visa 
gästfrihet”. Dialogpredi-
kan med Tuija Österman 
och Markus Österlund.

Ti 8.6 kl.7:45 Bön.
Sö 13.6 kl.11 Guds-
tjänst. ”Undvik splitt-
ring”. Marcelo Lopes. 

Ti 15.6 kl.7:45 Bön.
Sö 20.6 kl.11 Guds-
tjänst. ”All ära till Gud”. 
Markus Österlund. 

ISRAEL I 
FOKUS
Söndagen 25.4 kl. 19 
(obs tiden!) är du åter 
välkommen att delta i 
”Israel i Fokus”. 
Kvällens gäst är präst och 
författare Håkan Sunnli-
den. TG Gull leder sam-
lingen. Det blir 
även sång och 
musik! Vi 
träffas på 
Zoom, koden 
får du genom 
att mejla oss 
på media@
andreaskyrkan.fi. 
Hoppas vi ses!

Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk. Rom 15:11

GUDSTJÄNS-
TER PÅ FACE-
BOOK LIVE 
Vänligen observera att 
gudstjänsterna ENDAST 
sänds på Facebook Live! 
Vi respekterar rådande 
coronarestriktioner. När 
situationen tillåter samlas 
vi i kyrksalen igen. Kyrk-
kaffe på Zoom efteråt, 
koden är 921 7818 2347!

ANDREAS-
HELPS
Matutdelningen Andreas-
Helps sker varje måndag 
och torsdag kl.14-17 på 
gatan utanför kyrkan! 
Vem som helst i nöd är väl-
kommen. Det är viktigt att 
hålla avstånd (2 m) samt 
bära ansiktsmask, samt 
att man inte har några 
förkylningssymptom! Om 
man inte har egen ansikts-
mask kan man begära en 
av funktionärerna.
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Vill fortsätta förmedla 
Guds kärlek Pastor Susan ”Sue” Harald-

son går i pension efter näs-
tan 30 år i Andreaskyrkan. 
Hon har varit ungdoms-
ledare, församlingsassistent 
och nu senast pastor, och det 
har blivit många fina minnen 
att ta med sig när hon flyttar 
tillbaka till USA för att gifta 
sig med sin ungdomskärlek 
Kevin Barr. 
     - Det är som att cirkeln 
sluts, säger Sue. Kärleken 
förde mig hit, och kärleken 
för mig tillbaka.

Kära Sue!
Ett stort, varmt tack för alla dina 
år i Andreaskyrkan! Vi kommer 

att sakna dig mycket!!! 
Vi önskar dig allt gott som nybliven pensionär och Guds välsignelse i det stora äventyr som ligger framför!
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Vill fortsätta förmedla 
Guds kärlek

Det hela började redan på 1980-talet 
när Sue var på turné med teatergruppen 
Covenant Players i Finland. Då träffade 
hon Kjell Ewalds, som senare kom att bli 
hennes man, och som introducerade henne 
till Andreaskyrkan. Året var 1992. 
      - Kjell kände Jan Tunér, som var pastor 
i församlingen. Han visste att man sökte en 
ungdomsledare, och sade åt mig att söka 
platsen. 
     Trots att Sue tvivlade på sig själv, gjorde 
hon det, och fick platsen. 
     - Du var en otrolig gåva till oss, sade Jan 
efter avskedskonserten ”A Song of Finland in 
my Heart”.

Sue kommer ihåg många höjdpunter från 
sin tid i församlingen. Hon räknar upp dem 
en efter en: Café Nya Vinden, Påskmusi-
kalen, Nätverk Vappen, Alfakurserna, en 
mängd olika dramagrupper och många fina 
stunder i musikens och lovsångens tecken. 
     - Jag har ännu kontakt med många av 
de personer som jag jobbat med i de olika 
projekten, säger Sue och ler när hon tänker 
tillbaka. 
     Ett par projekt sträckte sig över en längre 
tid, upp emot 10 år. Påskmusikalen invol-
verade över 100 personer och nådde en 
publik på över 1000 personer.
     - Det var fantastiskt att få samarbeta med 
så många finlandssvenska musiker och 
skapa något alldeles nytt!

Sue blev ordinerad till pastor år 2003. Under 
tiden som pastor har Sue funnit glädje i att 
utveckla konsten att predika. 
     - Det har varit jätteroligt och en fin utma-
ning att predika på svenska: att skriva, hitta 

Kärleken förde mig hit - 
och kärleken för mig tillbaka!

på formuleringar och illustrationer. Mitt 
favoritämne har varit hur man kan upptäcka 
Guds kärlek!
     Sue minns också bönegemenskapen och 
själavårdssamtalen med värme. 
     - Förtroendet som olika personer visat 
mig har betytt väldigt mycket. Det känns fint 
när någon vågar öppna sig och berätta från 
sitt inre. 
     I det här sammanhanget spelar tystnads-
plikten en central roll.
     - Det är jätteviktigt att personen vet 
att det som sägs inte går vidare till någon 
annan.

En av sakerna hon uppskattar med finlän-
darna är förmågan att vara ärliga och ”rakt 
på sak”. Då behöver man inte tolka och gissa 
sig till vad som menas. 
     - Om någon säger något här kan man 
oftast lita på det. I USA måste jag kanske lära 
mig på nytt hur man kommunicerar, så att 
det inte blir några missförstånd, skrattar Sue.
     Hon beskriver sina finländska vänner som 
lojala och trofasta, och är glad över det stöd 
de visat henne, också under de svåra och 
tunga perioderna i livet.  
     Om det är något hon önskar, så är det att 
finländarna inte skulle bry sig så mycket om 
vad andra tror och tycker. 
     - Man behöver inte be om ursäkt för att 
man är den man är! Det bästa man kan göra 
är att vara sig själv.

Sue hoppas att församlingen fortsätter att 
vara en öppen gemenskap med internatio-
nell prägel. 
     - Det är viktigt att vara socialt aktiv och att 
församlingen engagerar sig i olika samhälls-
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utmaningar. Svenska språket är inget pro-
blem, för när man som utlänning kommer till 
en välkomnande gemenskap vill man gärna 
lära sig språket för att kunna kommunicera 
med människorna där!

I april flyttar Sue tillbaka till USA, och i juli 
planerar hon och Kevin att gifta sig. 
     - Jag träffade Kevin genom Covenant Play-
ers år 1975. Han var min första pojkvän, vi var 
”childhood sweethearts”!
     Kevin är pensionär och har tidigare job-
bat som lärare. Han har liksom Sue mist sin 
livskamrat. För ungefär ett år sedan, efter att 
coronaviruset just börjat härja i världen, tog 
han kontakt med Sue igen efter 43 år.     
     - Det kändes som om ingenting alls för-
svunnit! Det var som att plocka upp trådarna 
där vi lämnade dem, säger Sue. 

Sue ser fram emot att bosätta sig i den lilla 
staden Zillah, som ligger på en naturskön 
plats i Washington. 
     - Ett projekt jag kommer att ta mig an är 
att lära mig spanska, säger Sue med förvän-
tan. I trakten bor nämligen en stor latiname-
rikansk befolkning.
     Hon berättar också att de kringliggande 
vingårdarna ofta anställer jazzmusiker, och 
hoppas snart komma i kontakt med andra 
musikentusiaster. 
     - Även om jag lämnar Finland, så lämnar 
jag inte människorna, dem tar jag med mig i 
mitt hjärta, säger Sue och ler stort, som bara 
Sue kan. 

Om du vill 
skriva till Sue 
kan du göra 
det på sue.
haraldson@
gmail.com!

Text & Foto: 
Sabina 
Söderlund-
Myllyharju 

Vi träffas för bön på Zoom varje tisdag 
morgon kl. 7.45-8.45. Om du inte varit med 
förut och behöver ett mötes-ID kan du 
mejla oss på info@andreaskyrkan.fi. 

Barnkören övar varannan onsdag kl.18:15-
19 under kontrollerade förhållanden. 
Anmälningar på förhand via WA-gruppen.  
Pga pandemin serveras ingen mat före 
övningen. Barnen bör iaktta avstånd och 
inget föräldrahäng på Nya Vinden!

GUDSTJÄNSTER

Våra gudstjänster sänds tillsvidare endast 
på Facebook Live, men när situationen 
tillåter samlas vi även i kyrksalen!

Känner du någon som har det svårt och 
behöver hjälp? Berätta då gärna att 
AndreasHelps delar ut matkassar månda-
gar och torsdagar kl.14-17! När man kom-
mer till matutdelningen är det viktigt att 
hålla tillräckligt avstånd (2 m) och att bära 
ansiktsmask! Har man ingen ansiktsmask 
kan man begära en av funktionärerna. 
Man bör inte komma om man känner sig 
förkyld!

 - - - - - - - - V E C K O P R O G R A M - - - - - - - -

 - - - - - - - - V E C K O P R O G R A M - - - - - - - -



 |7

Personportrattet
..

Med Hamiti, 45, är ny medlem i Andreas-
kyrkan. Han är hemma från Larbaa-Nath-
Irathen, en liten by i Algeriet, och hans 
modersmål är kabyle, en berberisk dialekt 
från norra Afrika. 

Med har bott i Finland i nästan två decen-
nier. Idag jobbar han som taxichaufför, 
men har också utbildat sig till à la carte 
kock. På fritiden gillar han att spela fotboll, 
cykla och simma. Nu senast har han även 
provat på skidåkning och vinterbad. 
     Till familjen hör hans 13-åriga dotter.
     I Algeriet hade Med en nära vän i samma 
ålder. Vännen predikade för honom nästan 
varje dag och lärde honom fyra lovsånger. 
     - Vi brukade ofta spela gitarr och sjunga 
tillsammans, men våra vägar skildes när 
han fick jobb och jag flyttade till Frankrike. 
     Innan dess hade Med kommit till tro 
genom sin vän. Men det skulle ta länge för 
det lilla trosfröet att gro.
     - Först i Finland vaknade min tro till liv på 
ett nytt sätt. Då började jag tjäna Herren.
     Innan Med kom till Andreaskyrkan 

var han aktiv i International Evangelical 
Church. Senare upptäckte han matutdel-
ningen AndreasHelps, och började så små-
ningom tjäna genom att sjunga och spela 
på andakterna. Han blev också medlem i 
församlingens lovsångsteam. 
 
En av Meds favoritsånger är Amazing 
Grace. Han tycker att sångens budskap är 
ett starkt vittnesbörd i sig. 
     - Psaltaren 23 har också varit en källa till 
inspiration. Jag har nyligen tonsatt texten 
och skapat min allra första egna lovsång, 
berättar Med.
     Som medlem i Andreaskyrkan ser han 
fram emot att fortsätta tjäna Herren med 
sina gåvor.
     - Även om jag inte pratar svenska ännu, 
så hoppas jag kunna lära mig snart! 
     Hittills har han, förutom att sjunga och 
spela, deltagit i olika aktiviteter i kyrkan, 
t.ex. Mansfrukosten. Han ser Andreas-
kyrkan som en varm och välkomnande 
församling, och är tacksam för att han får 
känna sig hemma här.

   Herren är min herde, mig ska inget fattas.

     Han låter mig vila på gröna ängar, han för

      mig till vatten där jag finner ro. Han ger 

      liv åt min själ, han leder mig på rätta 

      vägar för sitt namns skull. Även om jag 

      vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag

        inget ont, för du är med mig. Din käpp 

       och stav de tröstar mig. Du dukar för

   mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer 

    mitt huvud med olja och låter min bägare 

      flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa 

       mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i

         Herrens hus för alltid.

                    PS. 23

Text: Sabina Söderlund-Myllyharju Foto: Maria Malmi  

Vi välkom
nar 

Med Hamiti 

som medlem i 

församlingen!
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Evangelist Olle Rosenqvist åker regelbundet till Nepal för att hjälpa 
och stödja de folkgrupper han träffar där. Nu senast åkte han iväg 5 
mars 2021, och i skrivande stund är han ännu på resande fot. Andreas-
kyrkan understöder Olles arbete genom Missionskyrkan i Finland.

OLLE ROSENQVIST I NEPAL

- Vi är ok! Jag kom till ett annorlunda Kath-
mandu, rapporterar Olle via Whatsapp. Han 
berättar att nästan alla hotell, restauranger 
och affärer står tomma eller har stängt ner. 
Fattiga människor som jobbat inom turis-
men är nu arbetslösa.
     - Fattigdomen är värre än någonsin, och 
det leder till våldshandlingar och 
kriminalitet. De vet inte hur de 
ska komma vidare.
     Olle möter ledare, men 
kan inte samla många åt 
gången. Han försöker 
sprida hopp.
     - Många har kom-
mit till tro under 
pandemin pga den 
katastrofhjälp och 
det humanitära 
arbete som vi gett 
både här och på den 
indiska sidan, säger Olle.
     - Mitt i allt får jag citera 
min vän Dawa: ”Nothing 
has changed, Jesus is still on 
the throne!”

Det humanitära och andliga arbetet sker 
bland de fattigaste i området. Ett av folksla-
gen som får hjälp är Mukta Kamaya-folket, 
som varit slavar i många generationer. 
Folket består av ca 4000 personer.
     För en tid sedan blev folket fria genom en 
lagändring som förbjuder slaveri. I samband 
med detta fick de mark ute i djungeln i södra 
Nepal. 

Men marken var sur och gick inte 
att odla. Vattnet gick inte att dricka. 

Detta ledde till att många barn blev sjuka 
och dog. 
     Olle fick höra om Mukta Kamaya-folket 
av sin nepalesiska vän Dawa. Tillsam-
mans insåg de att folket först och främst 
behövde hjälp med det smutsiga vattnet. 
     - Då samlade vi ihop pengar och bor-

rade en brunn, berättar Olle.
     Folket hade inte heller 

något att sova på, så de 
köpte liggunderlag 

till dem. Efter att ha 
kalkat jorden växer 
grönsakerna bättre.
      - Vi planerar 
också att borra 
en till brunn så att 
vattnet ska räcka 
till alla, säger Olle. 
Brunnen kostar 

flera tusen euro. De 
behöver också medel 

för att starta en ny 
skola.

Olle berättar att Dawa en dag hit-
tade 60 barn som levde tillsammans i fruk-
tansvärd misär. De var alldeles ensamma, 
utan någon vuxen. En tredjedel av dem var 
HIV-smittade, och de hade inga mediciner. 
Barnen hade blivit utnyttjade av utomstå-
ende personer. 
     Bland de fattiga folkslagen är det 
vanligt att människor kommer in utifrån 
och utnyttjar och våldför sig på barnen. 
Efteråt tas barnen inte längre emot i hem-
men, eftersom de anses vara smutsiga.
     - De behöver någon som tar hand om 

ANDREASKYRKANS MISSIONSPROJEKT PRESENTERAS I NY SERIE
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Om du vill stöda Olle och hans 
jobb med onådda folk i Nepal 
och Indien kan du göra en 
inbetalning till församlingens 
konto: FI53 4055 1110 0097 
88. Kom ihåg att använda 
referensnumret 31095! Tack för 
ditt bidrag!

Text: Sabina Söderlund-Myllyharju 
Foto: Olle Rosenqvist

SANDÅS I ATEN - 
LEDARSKAPSTRÄNING & 

ARBETE MED FLYKTINGAR

SANDELL OCH EC4I - 
OPINIONSBILDNING OM 

ISRAEL OCH ARBETE FÖR ATT 
MOTVERKA ANTISEMITISM

LAL - 
BYAUTVECKLINGSPROJEKT 

I AFGHANISTAN

Övriga missionsprojekt

NEPAL

INDIEN

Dawa och Olle, mars 2021.

dem, någonstans att bo, medici-
ner och kläder. Jag vet inte vad 
slutsumman blir, men vi tar hand 
om dem, säger Olle. 
     Jesus sade: “Det ni har gjort 
mot en av dessa mina minsta, har 
ni gjort mot mig”! Nu kan du vara 
med och ge till de minsta!

Den sura jorden kalkades - nu växer grönsakerna.

60 barn bodde ensamma utan någon vuxen.
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Tervetuloa 
kirjakahvilaamme ”Bokhörnan”
Olet tervetullut nauttimaan kupillisesta kahvia/teetä rauhallisessa ympäristössä 
yksin tai ystävän kanssa.  Meillä on valikoima käytettyjä ja uusia kirjoja. 
Wi-Fi tarjolla.

Bokhörnan

Welcome to our 
Book Café!

”Bokhörnan” – Here you can enjoy good coffee or tea at an affordable price and in a cozy atmosphere. Feel free to browse through our selction of books. 
Wi-Fi available.

Vårt bokkafé
 

för Dig!

 Kom in på en kopp gott kaf
fe eller te! 

Låna en bok från
 hyllan – du kan 

fortsätt
a läsa

 hemma om du vill. 

Du kan också 
köpa böcker hos oss. 

Umgås m
ed andra eller sitt 

ensam en stund, 

vi har W
i-Fi fö

r dig som behöver jobba.

Öppet må – on 15 – 18

Open Mon. - Wed. 3-6 pm. 

Auki Sinulle ma – ke 15 – 18

www.

andreasky
rkan

.fi/

bokhornan

bokhornan@

andreaskyrkan.fi

☎ 044-
7642620

Högbergsgatan 
Korkeavuorenk. 22 C

☕

I samarbete med Svenska studiecentralen

Behöver du nån 
att prata med?
Bli inte ensam med dina 
funderingar utan tag frimodigt 
kontakt: stick in dig på en kaffe eller 
slå en signal! Pastor Markus lyssnar 
och ber gärna tillsammans med dig. 
Du kan också kontakta någon annan 
du känner förtroende för, t.ex. i 
ledningsgruppen. 

”Bokhörnan” är öppen följande 
tider: måndagar kl. 11-14, onsdagar kl. 11-14 
och torsdagar kl. 14-17. Adressen är :Hög-
bergsgatan 22 C. Välkommen!

KanslitiderKanslitider
Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.Rom. 12:15

KONTAKTUPPGIFTER

Vaktmästare
Bo Ekman
tfn 044-764 26 24
e-post bo.ekman@andreaskyrkan.fi

Ekonomisekreterare 
Magnus Ahlberg
tfn 050 378 69 77
e-post magnus.ahlberg@andreaskyrkan.fi

Ledningsgruppen
Markus Österlund,
Församlingsföreståndare
tfn 040-836 76 86
e-post markus.osterlund@andreaskyrkan.fi

TG Gull,
tfn 045 645 89 68
e-post tggull@outlook.com

Anna Korkman Lopes
tfn 045 247 77 29
e-post annakorkmanlopes@gmail.com

Tuija Österman
tfn 050 302 89 70
e-post tuija.osterman@kesayliopistot.fi

facebook.com/
andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
media@andreaskyrkan.fi

WWW

Du svarade mig 
när jag ropade, 

du fyllde mig med kraft. 
Ps.138:3

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgi-
vare, redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, 
redaktör, grafisk design. Pärmbild: SSM Övriga 
bilder: pixabay.com om inte annat uppges. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra i programmet.

Andreaskyrkans årsmöte
Söndagen 21.3.2021 samlades församlingen 
till årsmöte efter gudstjänsten. Mötet hölls 
i kyrkan och via Zoom.

Ledningsgruppen består nu av pastor 
Markus Österlund, TG Gull, Anna Korkman 
Lopes och Tuija Österman (ny). 

Styrelsen består av ordförande Petra Sten, 
viceordförande Gabriella Ahlbäck, sekre-
terare och kassör Magnus Ahlberg, samt 
ledamöterna Samuel Enberg, Hanna Friis 
(ny) och Tom Skogman. Ersättare är Gerd-
Peter Löcke och Jerome Nyandwi.
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Referensnummer
• Tionde (anonymt), ref 9001
• Barnarbetet, ref 30614
• Mission - allmänt, ref 31008
• Afghanistan Lal, ref 31040
• Sandell EC4I, ref 31053
• Sandås i Aten, ref 31105
• Olle Rosenqvist (Indien och Nepal), 
          ref 31095
• AndreasHelps, ref 33019

InbetalningarInbetalningar

Du kan göra inbetalningar till församling-
ens konto: FI53 4055 1110 0097 88. Kom 
ihåg att använda referensnummer enligt 
ovan. Tack för ditt bidrag!

Varför ska man ge 
av sina pengar?
På grund av coronasituationen och myn-
digheternas begränsningar har vi inte så 
många samlingar i kyrkan som vanligt, 
men kostnaderna rullar på. Vi hoppas där-
för att du som ser Andreaskyrkan som din 
hemförsamling är med och bär arbetet 
också ekonomiskt.

När vi läser Bibeln inser vi att allt vi äger 
egentligen tillhör Gud. Därför är det 
också naturligt att vi ger en del av våra 
pengar till Guds verk. Det är liksom en 
bekännelse att allt faktiskt tillhör Gud.

Men kom ihåg! Nya Testamentet lyfter 
fram glädjen av att få vara med och ge. 
Vi hoppas därför att du ska fortsätta vara, 
eller kanske bli, en glad givare.

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.2 Kor. 9:7

andreaskyrkan.fi

LILLA PYSSLET 
VILKA TVÅ HEBREISKA NAMN FÖR GUD?

Rätt svar hittar du nere på sidan!

RÄTT SVAR PÅ LILLA PYSSLET:
 ”ELOHIM” betyder ”Skaparen, mäktig och stark”, 

1 Mos. 17:7, Jer. 31:33. ”ADONAI” betyder ”Herren/Min 
Herre”. Guds namn är enligt 2 Mos 3:14 ”Jhvh” (uttalas 
troligen ”Jahué”), men för judar är detta förbjudet att 

uttala, så istället säger de ”Adonai” eller ”Herren”.
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Må nu 
hoppets Gud 

fylla er med all 
glädje och frid i tron, 
så att ni överflödar i 
hoppet genom den 
helige Andes kraft.

Rom 15:13.

FÄRGLÄGG


