
           Ystävälle! 
 

 
               

 

Nauhoita ystävä! 
Punainen nauha muistuttaa Jumalan rakkaudesta. 
Evankeliumi sydämestä sydämeen. 
 
”Hän levittää siipensä yllesi,  
ja sinä olet turvassa niiden alla. 
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. 
Sinun turvanasi on Herra, 
sinun kotisi on Korkeimman suojassa. 
Hän antaa enkeleilleen käskyn 
varjella sinua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsillään, 
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.”   Psalmista 91  
 
Rukous 
Herra, kiitos ystävyyden lahjasta. Sinä kutsuit meidät ensin 
ja annoit esimerkin. Auta meitä nauhoittamaan uusia 
ystäviä: välittämään lähetyskutsua ja rakkautta. Aamen 

        
     Seurakunnan lähetystyö 
      sansa.fi 

                facebook.com/Sanansaattajat 

                                  twitter.com/Sanansaattajat 

                                  youtube.com/sansatv 
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