
Kesäinen tervehdys!                           Turussa 31.5.2019

Paneelikeskustelu raamatunkäännöstyön vaikuttavuudesta Missioforumissa Ryttylässä 26.1.2019

Rukousaiheita
-Johdatusta tulevaisuudensuunni-
telmiin
-Turvallisuustilanne Etiopiassa on 
hieman parantunut viime aikoina, 
mutta levottomuuksia on edelleen
paikoitellen

Kiitosaiheita
-Kiitos Jumalan huolenpidosta ja 
avoimista ovista tehdä työtä täällä 
Suomessa
-Kiitos teistä lähetyksen ystävistä

Jos haluat ajankohtaisia rukousai-
heita tekstiviestillä, ilmoita siitä lä-
hettisihteerilleni Tiinalle.

Yhteystiedot
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, osoitteenmuu-
tos): Tiina Welling, Kylänpääntie 
11, 23800 Laitila. Puh. 050-359 
8218.
Sp: tiina.welling@gmail.com

Sotkamon lähetyspiiri

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

Alkuvuosi on mennyt Suomea kierrellessä. Tammikuussa 
osallistuin Ryttylässä järjestettyyn Missioforumiin, jossa ai-
heena oli tällä kertaa raamatunkäännöstyö. Sen lisäksi olen 
vieraillut Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja
Varsinais-Suomessa kertomassa Etiopiasta ja siellä tehtäväs-
tä työstä niin seurakuntien tilaisuuksissa kuin kouluissakin.

Vaikka kovasti tekisi mieli jo palata Etiopiaan, joudun 
terveyssyistä jatkamaan kotimaanjaksoa vielä ainakin 
syyskuun loppuun. Olen siis edelleen käytettävissänne. ☺
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Lähettävät tahot
Hämeenlinna-Vanajan srk, 
Janakkalan srk, Kaarinan srk, 
Mynämäen srk, Nousiaisten 
srk, Sotkamon srk, Suomus-
salmen srk, Turun Katariinan-
srk, Hämeen, Kainuun ja Var-
sinais-Suomen Kansanlähetys,
Wycliffe Raamatunkääntäjät, 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Tue työtä
 
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

viite kaikissa 25593

Arba Minchissä osa seurakuntalaisita joutuu seuraamaan jumalanpalvelusta ulkona, 
kun kaikki eivät mahdu kirkkoon. Kuva: Veijo Olli

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

Tarvitseeko 
Mekane Yesus    
-kirkko lähetys-
työntekijöitä?
Tällaisestakin aiheesta minua 
on pyydetty puhumaan. Kysy-
mys on aiheellinen, onhan Me-
kane Yesus -kirkko maailman 
suurin ja myös nopeimmin 
kasvava luterilainen kirkko. Ei-
kö sieltä pitäisi lähettää lähe-
tystyöntekijöitä Suomeen?  
Toki MY-kirkko tekeekin lähe-
tystyötä Etiopian ulkopuolella, 
ja jos he päättävät lähettää 
työntekijöitä Suomeen, toi-
votan heidät tervetulleiksi.
Kirkon kasvaessa nopeasti 
syntyy kuitenkin myös valtava 
tarve raamattuopetukselle, sa-
moin raamatunkäännöksille 
paikallisille vähemmistökielille.
Kirkon työntekijöiden koulut-
tajille ja raamatunkääntäjien 
neuvonantajille riittää siis 
edelleen työtä.
Saman Kristus-ruumiin jäseni-
nä meillä on annettavaa ja saa-
tavaa puolin ja toisin.

Kesän ohjelmaa
Kalenterissani on kesälle vielä tilaa, mutta tällaista ohjelmaa 
olen saanut tähän mennessä sovittua:
-su 9.6. klo 10 lähetyspyhä Nousiaisten kirkossa
-su 30.6. klo 17 Kesäillan keidashetki Vuorikodissa, Vuori-
katu 8, Turku
-ke 3.7. klo 13 lähetyksen kesäkahvila Varissuon kirkolla 
Turussa
-5.-7.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
-12.-14.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat Ähtävällä
-ke 14.8. klo 13 lähetyksen kesäkahvila Varissuon kirkolla 
Turussa
-su 18.8. klo 17 Kesäillan keidashetki Vuorikodissa
Toivottavasti näemme jossakin tilaisuudessa.
Lisäksi kesääni kuuluu niin Kansanlähetyksen kuin Wycliffen 
lähettipäivät sekä tietenkin kesäloman viettoa.

Siunattua ja virkistävää kesää sinulle ja kiitos siitä, että olet 
mukana tässä työssä.

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri


