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”Vielä, Herra, kutsut meitä, vielä sanaa saarnataan,
vielä vyötät väsyneitä, vielä muistat heikot maan.
Siitä kiitos sinulle, Jumalamme, Isämme,
Poika sekä Henki Pyhä, nyt ja iäisesti yhä.”
Väinö Malmivaara, virsi 174:1

Syksyinen tervehdys
sinulle!
Elokuun lopulla viettämäni loma antoi minulle mahdollisuuden uppoutua sukuni historiaan. Havaitsin,
ettei lukutaito ollut muutama sukupolvi sitten Suomessa itsestäänselvyys, niin kuin ei edelleenkään ole
Etiopiassa. Isänäitini isänisä Mikko opetteli aikuisiällä lukemaan ja kirjoittamaan jotta voisi kirjoittaa
toisella paikkakunnalla asuvalle rakkautensa kohteelle, Marialle. Pari heistä lopulta tulikin, vaikka
Maria ei koskaan oppinut lukemaan.
Turun puukkoisku perjantaina 18.8. herätteli meitä
siihen todellisuuteen, että tarvitsemme Jumalan suojelusta Suomessakin, emme vain Etiopiassa. Kristityt
eivät ole halunneet antaa vihalle ja väkivallalle viimeistä sanaa Turun kauppatorilla, siksi siellä järjestettiin seuraavalla viikolla rukouskokous ja laulettiin
”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan”. Siihen
suojaan on hyvä jäädä ja kutsua muitakin.

Tilaisuuksia
Vierailut seurakunnissa ja kansanlähetyspiireissä
ovat jatkuneet. Nyt syyskuussa pääsin viimein käymään Kainuussakin. Yhteen vauhdikkaaseen viikonloppuun mahtui tilaisuuksia Paltamossa, Sotkamossa
ja Kajaanissa.
Tulevista tilaisuuksista minulla on tällä hetkellä tiedossa seuraavat:
-24.9. klo 10 messu Kaarinan kirkossa ja sen jälkeen
lähetystilaisuus
-8.10. klo 18 jumalanpalvelus Pyhämaan srk-kodilla
ja sen jälkeen lähetystilaisuus
-9.10. klo 13 lähetyskahvio Kaffemuki Salon kirkon
sivusalissa
-15.10. klo 10 messu Ämmänsaaren kirkossa Suomussalmella ja sen jälkeen lähetystilaisuus
-16.10. klo 13 lähetystilaisuus Ämmänsaaren srkkeskuksessa Suomussalmella
-17.10. klo 13 lähetystilaisuus Laitilan kirkkotuvassa
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Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos Jumalan huolenpidosta
- kiitos kaikista kohtaamisista
- oma ja omaisten terveys
- tulevat vierailut ja käynti Etiopiassa
- johdatusta tulevaisuudensuunnitelmiin
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyöjärjestömme

Tue työtäni
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593
Keräyslupa: POL-2015-6832
Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
viite 25593
Keräyslupa: RA/2017/178
Varsinais-Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593
Keräyslupa: RA/2016/198
Nimikkoseurakunnat:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Janakkalan seurakunta
Kaarinan seurakunta
Nousiaisten seurakunta
Sotkamon seurakunta
Suomussalmen seurakunta
Turun Katariinanseurakunta
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Kulkuni on suuntautunut usein myös Ryttylään. Lähettipäivien ja Vastuunkantajaretriitin lisäksi olen
osallistunut erilaisiin koulutuksiin. Oppia ikä kaikki.
Kansanlähetysopiston hyvään ja monipuoliseen tarjontaan – viikonlopputapahtumiin, pitkiin opintolinjoihin ja lyhytkursseihin – kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa kansanlahetysopisto.fi/calendar/
Tapahtumista haluan erityisesti nostaa esiin 19.21.1.2018 järjestettävän Missio Dei – Missioforum
2018 -tapahtuman. Työalueistamme ovat erityisesti
esillä Etiopia ja Japani. Lisätietoja löytyy täältä:
kansanlahetysopisto.fi/event/missio-deimissioforum-2018/

Paltamossa

Uusi lähetti
Etiopian lähettijoukkomme vahvistui yhdellä hengellä, kun lastenlääkäri Maria Karjalainen lähti ensimmäiselle työkaudelle 18.9. Parin viime vuoden
aikana monet lähettitoverit ovat joutuneet lähtemään
Etiopiasta, kuka mistäkin syystä. Siksi olemme erityisen iloisia Mariasta. Työtä riittäisi tässä suuressa
maassa useammallekin ihmiselle, esimerkiksi teologeille.

Tulevaisuudesta
Olen lähdössä marraskuun alussa Etiopiaan uusimaan työlupani. Valitettavasti jouduin ostamaan
myös paluulipun 8.12., sillä terveysongelmani eivät
ole täysin poistuneet. Tutkimuksissa on saatu suljettua pois joitakin vakavia tautiepäilyjä, mistä olen tietenkin helpottunut, mutta tutkimukset jatkuvat.
Monet tiedustelevat kuulumisiani ja kertovat rukoilevansa puolestani, mutta minulta on myös kysytty,
saako minulle kertoa omista huolista. Tietenkin saa!
Teidän elämänne ja kuulumisenne ovat tärkeitä ja
minun on hyvä tietää, minkä konkreettisten asioiden
puolesta voin rukoilla, kun muistan teitä.
Kiitos yhteydenotoista, rukouksista ja taloudellisesta
tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Hyvää ja
siunattua syksyä!
Rakkain terveisin
Anna
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