ANNAN KUULUMISIA 2/2019

Mikael Agricolan jalkojen juuressa Turun tuomiokirkon pihalla

Hyvää alkusyksyä!
Toivottavasti sinulla oli hyvä ja virkistävä kesä. Omaan kesääni mahtui monenlaista. Pääsin osallistumaan kolmille kesäjuhlille: Kansanlähetyspäiville, Rauhan Sanan Suvijuhlille
ja Evankeliumijuhlille. Sen lisäksi vierailin seurakunnissa
Varsinais-Suomessa. Lähetystyöstä kertomisen ohessa sain
pitää tietokilpailuja. Kysymysten laatiminen oli hauskaa puuhaa, toivottavasti myös niihin vastaaminen. ☺

Turussa 10.9.2019

Rukousaiheita
-Etiopian matka 18.9.-11.10.
-Kuntoutuksen onnistuminen
-Johdatusta tulevaisuudensuunnitelmiin

Kiitosaiheita
-Kiitos Jumalan huolenpidosta ja
avoimista ovista tehdä työtä täällä
Suomessa
-Kiitos kuntoutukseen pääsemisestä
-Kiitos teistä lähetyksen ystävistä
Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita tekstiviestillä, ilmoita siitä lähettisihteerilleni Tiinalle.

Yhteystiedot
Turun Katariinanseurakunnan kesäkahvila Varissuon kirkolla

Yksi projekti kesti koko kesän: kuntoutuksen etsiminen. Kun
pitkään jatkuneen väsymykseni syy selvisi keväällä, sitä on
nyt mahdollista hoitaa. Etsiminen tuotti tulosta ja sain syyskuun alussa aloittaa kuntoutuksen. En osaa vielä arvioida
sen pituutta, mutta se on selvää, etten ole palaamassa Etiopiaan pitemmäksi aikaa ainakaan tämän vuoden puolella.
18.9.-11.10. tosin käyn siellä hoitamassa asioitani.

Anna Vähäkangas, Raadinkatu 5 B
66, 20750 Turku
Puh. 045-1366072
Sp: anna.vahakangas@sekl.ﬁ /
anna.vahakangas@wycliffe.ﬁ
annavahakangas.wordpress.com
Lähettisihteeri (listalle liittyminen,
siltä poistuminen, osoitteenmuutos):
Tiina Welling
Sp: tiina.welling@gmail.com

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.ﬁ, keräyslupa: sekl.ﬁ/maksuinfo

Tulevia tilaisuuksia
Suomeen paluun jälkeen jatkan seurakuntavierailuja. Tähän
mennessä on sovittu seuraavista tilaisuuksista:
-ti 22.10. klo 13 lähetyskahvit Turun Henrikinkirkossa
-ke 6.11. klo 16.30 Etiopia-piiri Kaarinan kirkolla
-ke 4.12. klo 16.30 Etiopia-piiri Kaarinan kirkolla
Näiden lisäksi on muutama tapahtuma, joihin en itse pääse,
mutta joita tahdon suositella:
-Wycliffe Raamatunkääntäjät järjestää raamatunkäännöstyön ystävätapaamisen la 5.10. klo 13-16 Helsingin Vapaakirkolla, os. Annankatu 1, sekä to 24.10. klo 18-20 Jyväskylän
Vanhassa Pappilassa, os. Vapaudenkatu 26. Ilmoittautumiset
ja lisätiedot: info@wycliffe.ﬁ, 050-3474687/Anne Parhiala
-Yhteinen missio -konferenssi Tampereen Teopoliksella 11.13.10. Lisätietoja: www.lahetysneuvosto.ﬁ/ym/
Hyvää ja siunattua syksyä sinulle ja kiitos siitä, että olet
mukana tässä työssä.
Anna

Koivun saarna
Heinäkuisella kävelylenkillä
silmiini osui varsin merkillinen,
monesta paikkaa katkennut
koivu. Tuollainen näky oli pakko ikuistaa.
Kun olen myöhemmin tarkastellut kuvaa, en ole voinut kuin
ihmetellä, miten on mahdollista, että puu on lähes täysin
poikki, silti siinä on vihreitä
lehtiä, eli se on elossa. Puun
sitkeys puhuttelee: se ei ole
antanut periksi, vaikka kolhuja
onkin tullut.
Me saatamme kuitenkin vastoinkäymisten tullen todeta
kuin Israelin kansa: ”toivomme
on mennyt, me olemme hukassa” (Hes. 37:11). Mutta mitä Jumala vastaakaan toivonsa
menettäneille? ”Minä panen
teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät
maahanne. Silloin te tiedätte,
että minä, Herra, teen sen
minkä olen luvannut tehdä."
(Hes. 37:14)
Meillä on ihmeellinen Jumala,
joka on erikoistunut toivottomiin tapauksiin.

Lähettävät tahot
Hämeenlinna-Vanajan srk,
Janakkalan srk, Kaarinan srk,
Mynämäen srk, Nousiaisten
srk, Sotkamon srk, Suomussalmen srk, Turun Katariinansrk, Hämeen, Kainuun ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys,
Wycliffe Raamatunkääntäjät,
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Tue työtä
Maailman murjoma koivu, joka on kuitenkin yhä elossa

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
Varsinais-Suomen Ev. lut.
Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

viite kaikissa 25593
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