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”Anna lohdutuksen sana, anna synnit anteeksi.
Armotyösi hoivaan sulje ystäväni, perheeni.
Viikon töihin, kiireisiin käythän rinnalleni niin,
että saisin omanasi olla, Jeesus, hoidossasi.”
                                    Pentti Hölsä, virsi 207:3

Hei pitkästä aikaa!
Syksyn saapuessa Suomessa on palattu tavalliseen ar-
keen tuttuine rutiineineen. Etiopiassa syksyyn kuuluu
myös  juhlimista,  sillä  heidän  kalenterissaan  vuosi
vaihtuu syyskuun 11. päivä. Tällä kertaa uusivuosi oli
tavallistakin riemullisempi, sillä sinä päivänä avattiin
Etiopian ja Eritrean välille kaksi rajanylityspaikkaa.
Heinäkuussa solmittu rauha alkaa siis näkyä käytän-
nössä.

Työtä ja juhlaa
Juuri ennen kesälomalle jäämistä kävin siskoni kans-
sa Rauhan Sanan Suvijuhlilla Pellossa. Hyvän ohjel-
man lisäksi sain nauttia vanhojen tuttujen kohtaami-
sesta ja tutustua uusiinkin ihmisiin.
Lomalla kesäjuhlat tulivat lähemmäksi, kun Hengen
uudistus  kirkossamme  vietti  kesäjuhliaan  kotikau-
pungissani Turussa. Tapahtuman pääpuhuja oli pasto-
ri Kebede Beyene Mekane Yesus -kirkosta Etiopiasta.
Hän muistutti meitä siitä, että evankeliumi on tarkoi-
tettu muille jaettavaksi.
Loman jälkeen osallistuin Ryttylässä lähettien jatko-
koulutukseen ja lähettipäiville, joilla pohdimme mm.
ihmisten erilaisuutta voimavarana sekä työhyvinvoin-
tiin liittyviä asioita – unohtamatta tietenkään vertais-
tukea.
Syksyn  mittaan  olen  vieraillut  tilaisuuksissa  Varsi-
nais-Suomessa,  Hämeessä  ja  Uudellamaalla  kerto-
massa Etiopiassa tehtävästä työstä, niin omasta kuin
muidenkin.  Puhumisen  lisäksi  olen päässyt  käytän-
nöllisempiinkin hommiin,  kuten kirjamyyntiin, kah-
vitukseen, postitustalkoisiin ja toimintapisteellä avus-
tamiseen lasten Donkkis Big Night -tapahtumassa.

Etiopiaan
Marraskuun alussa lähden Etiopiaan uusimaan työlu-
pani, joka on voimassa aina vuoden kerrallaan. Len-
nän perjantaina 2.11. ja heti maanantaina on luvassa
tiukkaa  kokoustamista:  ensin  SIL  in  Ethiopia  ko-
koontuu  äänestämään  uudesta  johtajasta,  sitten  on
vuorossa Kansanlähetyksen Etiopian työalueen johto-
kunnan kokous. Torstaina juhlimme  Kansanlähetyk-
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sen  50  vuotta  kestänyttä  työtä  Etiopiassa.  Olemme
iloisia ja kiitollisia siitä työstä, jota olemme saaneet
tehdä. Samalla kuitenkin työn tulevaisuus mietityttää
lähettimäärän vähetessä.  Jätän tämänkin asian teille
rukousaiheeksi. Suomeen palaan näillä näkymin 7.12.

Missioforum
Joudun siis vielä jäämään Suomeen ainakin joksikin
aikaa, kunnes vointini kohenee riittävästi. Olen siksi
alkanut jo suunnitella tammikuun ohjelmaa. Haluan
erityisesti  nostaa esiin  raamatunkäännöstyöhön kes-
kittyvän Kaikki kansat, kaikki kielet Missioforumin
25.-27.1.2019 Ryttylässä. Juuri ennen Missioforumia
pidetään samassa paikassa Globaalit  Megatrendit  ja
Jumalan  lähetys  -foorumi.  Molempien  tapahtumien
pääpuhujana on Wycliffe Global Alliancen pääjohtaja
Kirk Franklin. Luvassa on varmasti mielenkiintoista
ohjelmaa, joten toivottavasti näemme siellä. Lisätie-
toja  tapahtumista löytyy sekl.fi-sivuston tapahtuma-
kalenterista.

Lämpimät kiitokset rukouksista, yhteydenotoista sekä
taloudellisesta tuesta, joilla olette mukana tässä työs-
sä.

Siunausta elämäänne toivottaen

Anna

Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita tekstiviestillä,
ilmoita siitä lähettisihteerilleni Tiinalle.

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos hyvistä kohtaamisista ja varjeluksesta
- kiitos 50 v. jatkuneesta työstä Etiopiassa
- pysyvän rauhan saaminen Etiopiaan
- oma ja omaisten terveys
- Etiopian matkani ja työlupani
- kokoukset ja niissä tehtävät päätökset
- Etiopian työn tulevaisuus
- Mekane Yesus -kirkko sekä SIL in Ethiopia
- Kansanlähetyksen talous

Tue työtäni
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, Suomus-
salmi, Turun Katariina

Jumala avaa ovia rukouksen kautta
 Vuonna 1933 kaksi yhdysvaltalaista miestä, Ca-
meron Townsend ja L.L. Legters, pyrki Meksi-
koon raamatunkäännöstyöhön. Maahan ei kuiten-
kaan tuolloin päästetty lähetystyöntekijöitä, niin-
pä heidätkin pysäytettiin rajalla. Miehet rukoilivat 
ja sitten Townsend muisti, että hänellä oli muka-
naan kutsukirje arvostetulta meksikolaisen koulu-
tuksen kehittäjältä, tri Moisés Sáenzilta. Näytetty-
ään kirjeen rajavartijoille he jatkoivat rukousta. 
Lopulta maahantulolupa heltisi 11. marraskuuta ja 
Townsend ja Legters pääsivät aloittamaan raama-
tunkäännöstyön paikallisille kielille. Tuo työ mer-
kitsi Wycliffe- ja SIL-järjestöjen alkua ja siksi 
11.11. on edelleen maailmanlaajuinen Wycliffe-
rukouspäivä.
Tänä vuonna rukouspäivän aiheena on ”Jumala 
avaa ovia rukouksen kautta”. Muistamme Jeesuk-
sen lupauksen Luuk. 11:9-10: ”Niinpä sanon teil-
le: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te 
löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kol-
kuttaa, avataan.” Nyt on hyvä aika rukoilla raa-
matunkäännöstyön puolesta ja pyytää Jumalaa 
avaamaan suljettuja ovia.
Lähde: Wycliffe.net

Nuortenillassa Tampereella herkuttelimme ”nuotioi-
den” äärellä


