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”Voimakkaat ja heikot, arat
taipaleelle lähtee nyt.
Kiitos, että voimavarat
mukaamme on liitetyt.
Kiitos Herra sanastasi, anteeksannon rauhasta.
Pidä huoli laumastasi arjen ahdistuksissa.
Halleluja, halleluja, Herra voimanamme on.
Kiitos Herran, kiitos Herran,
kanssamme hän aina on.”
Eeva Ikonen, Lauluja Jeesuksesta 91:2
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Keväinen tervehdys!
Viime kirjeeni jälkeen olen saanut vierailla monissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea, niin
täällä Varsinais-Suomessa: Turussa ja Mynämäessä, kuin kauempanakin: Oulussa, Kajaanissa,
Sotkamossa ja Valkeakosken Metsäkansassa.
Iloitsin siitä, että sain taas kertoa minulle niin
rakkaasta raamatunkäännöstyöstä ja kohdata sekä vanhoja tuttuja että uusia ihmisiä. Joiltakin
teistä olin saanut postia ja nyt nimenne saivat
kasvot. On hyvä tietää, keistä kiitän Jumalaa (Fil.
1:3-6). ☺

Kajaanin lähetyspiiri. Täältäkin olen saanut
postia. Kuva: Jaana Raesalmi

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos hyvistä tilaisuuksista ja varjeluksesta matkoilla
- tulevat seurakunta- ja kouluvierailut
- oma ja omaisten terveys
- johdatusta tulevaisuuteen
- Etiopian tilanne ja uusi pääministeri
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyöjärjestömme

Tue työtäni
Viestiveljet tuli Metsäkansan kirkkoon laulamaan lumipyrystä huolimatta
Loppukevääksi on vielä sovittu tilaisuuksia
Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen:
-Sunnuntaina 29.4. messu klo 10 Pyhän Katariinan kirkossa, Kirkkotie 46, Turku
-Maanantaina 2.5. Annan tupa klo 11 Hannunniitun seurakuntatalolla, Virmuntie 2, Turku
-Torstaina 3.5. varttuneen väen kerho klo 12 Mynämäen seurakuntakodilla

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
Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanaja, Janakkala,
Kaarina, Mynämäki, Nousiainen,
Sotkamo, Suomussalmi, Turun Katariina
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-Sunnuntaina 6.5. Vierasvaramessu klo 12 Varissuon kirkossa, Kousankatu 6, Turku
-Maanantaina 14.5. omaishoitajien tapaaminen
klo 13 Hannunniitun seurakuntatalolla
-Sunnuntaina 20.5. Tampereen lähetyskodin kevätjuhla klo 16, Hämeenpuisto 41
Näiden lisäksi minut on kutsuttu yhteen kouluun
uskontotunneille kertomaan työstäni. Kutsu kouluun on ainakin minulle harvinaista herkkua, joten olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta.

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas, Raadinkatu 5 B 66,
20750 Turku. Puh. 045-1366072
S-posti: anna.vahakangas@sekl.fi /
anna.vahakangas@wycliffe.fi
Blogi: annavahakangas.wordpress.com
Lähettisihteeri:
Tiina Welling
S-posti: tiina.welling@gmail.com

Tulevaisuudesta
Edellisessä kirjeessä mainitsin olevani hankala
potilas. Maaliskuussa sainkin loppuvuotisesta
poikkeavan diagnoosin ja vaihdoin lääkitystä.
Uusi lääke on lievittänyt oireitani, joskin väsymys jatkuu edelleen. Olen nyt alkanut varovasti
keskustella lääkärin kanssa Etiopiaan paluun
aikataulusta. Hän ei tyrmännyt suunnitelmaani
lähteä syksyllä, mutta sitä ennen vointini on tietenkin vielä kohennuttava.

Etiopian kuulumisia
Etiopiassa on ollut levottomuuksia vuodesta
2015 lähtien. Niiden takia pääministeri Hailemariam Desalegn erosi helmikuussa ja maahan julistettiin kuuden kuukauden poikkeustila. Uusi
pääministeri Abiy Ahmed astui virkaan 2.4. Rukoillaan rauhaa Etiopiaan ja pääministeri Abiylle
viisautta hänen haastavaan tehtäväänsä.
Lämpimät kiitokset rukouksista, yhteydenotoista
sekä taloudellisesta tuesta, jotka mahdollistavat
tämän työn.
Siunattua kevättä toivottaen
Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita tekstiviestillä, ilmoita siitä lähettisihteerilleni
Tiinalle.

Jumalan sanan vaikutus
Wycliffe Raamatunkääntäjien näkynä on
”omalla kielellä omassa kulttuurissa ilmaistun Jumalan sanan uudistamat ihmiset, yhteisöt ja kansat”, ei siis vain raamatunkäännökset (”omalla kielellä omassa
kulttuurissa ilmaistu Jumalan sana”) vaan
se, että käännös tulee käyttöön ja saa uudistaa yksilöitä ja yhteisöjä.
Meillä Suomessa kristinusko on vaikuttanut kulttuuriimme jo niin pitkään, ettemme enää huomaa näitä vaikutuksia, vaan
pidämme niitä itsestäänselvyyksinä. Tarvitsemme ulkopuolisen näkökulmaa.
Tällaisen sain eräällä junamatkalla, kun
aloin jutella vieressäni istuvan aasialaisen
naisen kanssa. Hän tunnusti olevansa
Suomi-fani ja kertoi ihastuneensa mm.
siihen, että Suomessa kaikilla on mahdollisuus käydä koulua, niin tytöillä kuin pojilla, niin köyhillä kuin rikkailla. Kerroin
sen johtuvan siitä, että kristillisen uskomme mukaan kaikki ihmiset ovat arvokkaita.
Kunpa kaikki ihmiset kaikkialla saisivat
kuulla siitä, että he ovat arvokkaita Jumalan luomuksia, ja että Jeesus on sovittanut
heidänkin syntinsä!

