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”Oi sä laps Jumalan, joka huokailet nyt,
surut, murheet kun vaivoja tuo,
ylös katseesi luo, vaikka vaikea tie
kotiin vie sinut Jeesuksen luo.”
Joël Blomqvist, Viisikielinen 222:1

Turussa 7.3.2018

Hei pitkästä aikaa!
Edellisestä kirjeestäni on tosiaan jo muutama
kuukausi. Pahoitteluni hiljaisuudesta. Kerrottavaa olisi kyllä riittänyt, mutta vointi on ollut
sellainen, että kirjoittamiseen on ollut vaikea
keskittyä.

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry.
Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere
www.wycliffe.fi

Tilaisuuksia
Palattuani joulukuussa Etiopiasta Suomeen jatkoin vierailuja seurakuntien ja Kansanlähetyksen
tilaisuuksissa. Tavallisesti kerron jotain työstäni
ja näytän kuvia, mutta joulukuussa sain uudenlaisen tehtävän: rakentaa Etiopia-aiheinen rukousalttari Tuomasmessuun.
Tammikuussa osallistuin Ryttylässä Missioforumiin. Keskustelut lähettäjien kanssa havahduttivat minut huomaamaan, että aivan liian usein
ajattelen lähetystyötä vain omasta eli lähetin näkökulmasta. Siksi haluan rohkaista sinua kertomaan omista ajatuksistasi ja toiveistasi, olit sitten
”tavallinen lähettäjä”, lähettisihteeri tai seurakunnan tai lähetysjärjestön edustaja. Miten voisimme parantaa yhteistyötämme?

Rukousalttari Tuomasmessussa. Kuva:
Mirette Pekkala

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

Etiopian esittelypiste Missioforumissa

Lähettisihteeri:
Tiina Welling
S-posti: tiina.welling@gmail.com
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Keväälle on tähän mennessä sovittu seuraavat
tilaisuudet:
-23.3. Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys n. klo
19.15 lähetyskodilla, os. Koulukatu 41, Oulu
-25.3. Missio Eväs klo 13 lähetyskodilla Oulussa
-25.3. Rauhan Sanan seurat klo 17, os.
Koulukatu 10, Oulu
-2.4.2018 Kansanlähetyksen ystäväpäivä klo 13
Metsäkansan kirkossa, Metsäkansantie 45

Tulevaisuudesta

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos Jumalan huolenpidosta
- oma ja omaisten terveys
- johdatusta tulevaisuuteen
- Etiopian turvallisuustilanne
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyöjärjestömme
- Kansanlähetyksen talous

Tue työtäni

Edellistä kirjettä kirjoittaessani toivoin pääseväni
palaamaan Etiopiaan jo alkuvuodesta. Olen kuitenkin saanut havaita olevani sen verran hankala
potilas, että joudun viipymään Suomessa ainakin
kevään. Terveyttäni saa siis edelleen muistaa,
samoin lääkäriäni.

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593

Kiitos kaikille teille, jotka olette jaksaneet uskollisesti rukoilla. Kiitos myös joulumuistamisista
ja muista yhteydenotoista sekä taloudellisesta tuesta. Kaikkia niitä tarvitaan.

Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593

Siunattua paastonaikaa ja riemullista pääsiäistä
toivottaen
Anna

Saako Sana vaikuttaa?
Me raamatunkäännöstyössä mukana ole
vat puhumme mielellämme siitä, kuinka
tärkeää on, että ihmisillä on Raamattu
omalla kielellään. Raamatut eivät kuiten
kaan hyödytä ketään, jos ne lojuvat varas
tossa tai pölyttyvät ihmisten kirjahyllyis
sä. Siksi työssä tulee kiinnittää huomiota
siihen, että käännetyt Raamatut tulevat
käyttöön. Ongelma on tuttu Suomessakin.
Mikael Agricolan suomentama Uusi testamentti ilmestyi jo 1548, mutta vasta
1800-luvulla Raamatut alkoivat yleistyä
ja kansa oppi lukemaan. Entä nyt? Raa
mattu on suomalaisten saatavilla monena
käännöksenä niin paperisena kuin sähköi
sessä muodossa, mutta saako se ohjata
elämäämme? (Ps. 119:105)
Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
viite 25593

Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Janakkalan seurakunta
Kaarinan seurakunta
Mynämäen seurakunta
Nousiaisten seurakunta
Sotkamon seurakunta
Suomussalmen seurakunta
Turun Katariinanseurakunta

Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita tekstiviestillä, ilmoita siitä lähettisihteerilleni
Tiinalle.

Kun kuuntelee raamattuopetusta lähetyksen
punaisesta langasta, on hyvä neuloa nuttua
punaisesta langasta

