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”Sinun tiesi on sittenkin parhain, 
vaikka meistä ei tuntuisi niin,
vaikka veisi se kuoleman alhoon 
tai kyyneliin, kärsimyksiin.”

Vilho Rantanen, Siionin Matkalaulut 158:1

Kotimaanjaksolla
Viime kirjettä  kirjoittaessani  elättelin  toivetta
päästä palaamaan pian Etiopiaan. Tutkimusten
ja hoitojen pitkittyessä työkauteni  täytyi  kui-
tenkin keskeyttää, joten olen nyt kotimaanjak-
solla.  Jos  terveyteni  sallii,  lähden  loppuvuo-
desta uudelle työkaudelle.

Nyt  näyttää siltä,  että  paluu on mahdollinen;
sujuihan  toukokuinen  leikkaukseni  hyvin  ja
olen taas päässyt työhön kiinni. Lääkärini ha-
luaa kuitenkin vielä tehdä jatkotutkimuksia en-
nen lähtöluvan myöntämistä eli jännittäminen
jatkuu.

Suomen ohjelmaa
Kotimaanjakso tarkoittaa mm. sitä, että vierai-
len nimikkoseurakuntien ja muiden lähettävien
tahojeni  tilaisuuksissa.  Kävinhän joissakin ti-
laisuuksissa jo keväällä, mutta nyt voin tehdä
sitä suunnitellummin ja toivottavasti myös pa-
rempikuntoisena.

Tähän mennessä on sovittu seuraavat tapahtu-
mat ja tilaisuudet:
- 7.-9.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
-  14.-16.7.  Rauhan Sanan Suvijuhlat  Kokko-
lassa
- 18.7. klo 13-15 kesäkahvila Varissuon kirkol-
la Turussa
-  23.7.  ja  6.8.  klo  17  Kesäillan  keidashetki
Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku
- 10.9. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kir-
kossa Kajaanissa

Muista tilaisuuksista saat tietoa nimikkoseura-
kunniltani ja lähettäviltä kansanlähetyspiireiltä
sekä  kotisivultani  annavahakangas.wordpress.
com/tilaisuudet. Toivottavasti näemme jossain
tilaisuudessa.
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Miksi näin?
Olen  moneen  kertaan  joutunut  pohtimaan,
miksi tässä kävi näin. Miksi työkauteni jäi niin
kovin lyhyeksi, eivätkä suunnitelmani toteutu-
neet sinäkään aikana, kun olin Etiopiassa? En
tiedä, saanko näihin kysymyksiini koskaan lo-
pullista vastausta, mutta sen tiedän, että Juma-
la näkee asiat paljon laajemmin kuin minä, ja
hänellä on kaikki hallinnassa.

Joka tapauksessa Suomessa viettämäni aika on
antanut  minulle  mahdollisuuden  hoitaa  niin
fyysistä  kuin  henkistäkin  terveyttä.  Erityisen
kiitollinen olen niistä  kahdesta  sielunhoitose-
minaarista, joihin sain osallistua kevään aika-
na.  Ne  johtivat  minut  käsittelemään  elämäni
erilaisia kipukohtia. Raamattu ei turhaan varoi-
ta  katkeruuden  versoista,  jotka  kasvaessaan
tuottavat turmiota (Hepr.  12:15). Kuinka hel-
posti mitättömän pienetkin asiat voivat vaivata
vielä vuosien päästä, jos niitä ei ole käsitellyt.
Siksi Jumala kutsuu meitä tuomaan asioita va-
loon, jotta hän voisi hoitaa ne.

Koettelemusten hetkellä kantaa Raamatun lu-
paus,  että  lopulta  kaikki  koituu  meidän  par-
haaksemme (Room. 8:28).  Alussa lainaamani
laulu ilmaisee asian näin: ”Sinun tiesi on sit-
tenkin parhain, vaikka meistä ei tuntuisi niin”.

Kiitos teille kaikille, jotka olette jaksaneet tu-
kea minua esirukouksin, taloudellisesti, yhtey-
denotoin ja kuka milläkin tavalla! Teidän roo-
linne on tärkeämpi kuin arvaattekaan.

Siunattua kesää!

Rakkain terveisin

Anna

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos Jumalan huolenpidosta
- kiitos kaikista kohtaamisista Suomessa
- oma ja omaisten terveys
- kotimaanjakso
- johdatusta tulevaisuudensuunnitelmiin
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö   
  järjestömme

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


