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Olá meus amigos! – Terveiset teille ystävät, tuttavat ja lähettäjät
Onnellista ja siunattua alkanutta vuotta! Feliz Ano novo!

Välähdyksiä kirkon elämästä
Viime kirjeessä kerroinkin, että Angolan
evankelisluterilaisella kirkolla on uusi
terveyskeskus Efata täällä Lubangossa.
Avajaiset 3.12., ja etenkin työntekijöiden
tehtäviin
siunaaminen
5.12.
jumalanpalveluksessa oli todellinen juhla.
Avajaisissa piispa-Ndawanapo kertoi IELAn
terveydenhuolto- ja sairaanhoitotyön historiaa.
Moni suomalainen Lähetysseuran työntekijä
on ollut tällä saralla kirkon palveluksessa,
etenkin kirkon omistamalla Shangalalan
klinikalla Etelä-Angolassa. Esimerkiksi Tuula
Pelkonen, Helena Åström ja Anni Väisälä Terveyskeskuksen avajaisissa juhlallinen nauhan leikkaus.
Vasemmalta lääkäri Lourenco Kotele, piispa Tomás Ndawanapo,
mainittiin puheessa.
kansanedustaja Virgilio Tchova, Lubangon kaupungin
Terveyskeskuksen johtajana on ehkä tuttu nimi
terveysosaston johtaja Joana Miquel.
Kokkolassa ja Närpiössä? Lourenco Kotele oli
Kokkolan ja Närpiön ruotsinkielisten seurakuntien stipendiaatti hänen opiskellessaan lääkäriksi vuosina 2006–
2012. Näin tuki kantaa hedelmää kauas tulevaan.
Me kerromme Lähetysseuran tukijoille työn tuloksista. Usein on vaikea ilmaista, mitä muutosta kunkin vuoden
aikana on saatu aikaan. (Tuskailin loppuvuodesta kysymyksen kanssa, että mitä tulosta MINUN työni on
vuonna 2021 saanut aikaan.) Monet muutokset ja vaikutukset tapahtuvat hiljaa ja vähitellen. Muutoksen ja
hyödyn voi nähdä joskus vasta vuosien päästä. Tässä stipendiaatti-Kotelessa on yksi välähdys, miten tuki voi
näkyä kirkossa ja yhteiskunnassa viiveellä.
Lähetysseura ei ole muuten mitenkään tukemassa tätä terveyskeskusprojektia, vaan se on täysin kirkon oma
aloite ja voimainponnistus. Kirkko on kovin ylpeä ja innoissaan tästä avauksesta. Keskuksessa työskentelee
neljä lääkäriä ja 38 muuta työntekijää. Angolassa perinteisesti kirkot ovat toteuttaneet lähimmäisen rakkautta
myös perustamalla kouluja ja terveyskeskuksia.
Joulua ennen sunnuntaina 19.12. vietimme seurakunnassa lasten joulua. Kirkossa ei ollut adventtikynttelikköjä
tai joulukoristeita, eikä prameita joulukuusia, kuten noihin aikoihin monissa Suomen kirkoissa. Sen sijaan
lasten kunniaksi oli ripustettu joitakin ilmapalloja kattoon. Lapset istuivat eturiveillä, kun yleensä lapset
sijoitetaan ahtaan kirkkotilan takaosaan. Lasten ja murrosikäisten kuorot esittivät useita lauluja
jumalanpalveluksessa. Nyt oli ihan uusia ja pitkiäkin joululauluja ohjelmistossa.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

LIEVONEN TEIJA
5.1.22

UUTISKIRJE
Saarnaaja, seurakunta-aktiivi-José
oli hyvin asennoitunut teemaan.
Hänen saarnansa oli lasten kielellä,
kevyt ja vuorovaikutteinen. Iloitsin
siitä, sillä yleensä näin ei ole.
Huomioideni mukaan monesti
saarnat ovat täällä pitkiä, lakia
korostavia ja vakavia. Tämä saarna
sai mielenkiintoisen käänteen, kun
yksi lapsista olikin vallan aktiivinen
vastailija ja kertoilija. Saarna saikin
lapsen äänen.
Oli mielenkiintoista seurata, miten
saarnamies
ja
seurakuntalaiset
suhtautuivat yllättävään suuntaan
saarnankulussa. Odotin, mitä he tekisivät. Hiljentäisivätkö tytön, vai uskaltautuisivatko hänen juttujensa
kelkkaan. Ilokseni hänen juttunsa kuunneltiin kärsivällisesti ja ymmärtävästi. Useasti hänelle ja muidenkin
lasten vastauksille taputettiin. Saarnaaja ei hämmentynyt vaan antoi tilanteen edetä lasten ehdoilla.
Joskus koen ehkä vähän sellaista asenneilmapiiriä kuin Jeesuksen aikana: Aikuiset opetuslapset hätistelivät
lapsia pois Jeesuksen läheltä. Lapset ovat äänekkäitä häiritsijätekijöitä. Mutta Raamattu kertoo, että tuossa
tilanteessa Jeesus närkästyi ja sanoi tiukat sanat: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi,
hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä."
Olin taas jotenkin herkillä ja minua melkein itketti tuo jumalanpalvelus, tytön ”saarna” ja koko asetelma.
Tuossa jumalanpalveluksessa koin jotain tuosta Raamatussa kerrotusta hetkestä Jeesuksesta ja lapsista. Jumala
halusi ja haluaa puhua aikuisille lasten kautta. Koskettaa ja avata silmiä. Tuo ihanan iloinen ja estoton Justinatyttönen päätyi ”saarnaamaan” meille muille. Lastenkaltaisten on Jumalan valtakunta.
Jumalanpalveluksen jälkeen oli sitten pientä leikkiohjelmaa lapsille (kuva ylhäällä – Huomaatko siitä muuten
joulujuhlan värikoodin? Olin tietämättäni itsekin oikeissa väreissä.), ja lopuksi mehua ja popcornia. Leikkien
ohjaaminen on haastavaa, kun lapsia on paljon, ikähaitari suuri ja
tila on pieni. Ja tietysti myös kärsivällisyys kuunnella ohjeita on
lyhyt. Mutta hauskoja hetkiä meillä oli kuitenkin. Minä jakelin
askartelemiani enkeleitä. Niitä oli liian vähän. Lupasin seuraavaksi
jouluksi kaikille oman enkelin (nyt riitti enkeli jokaiseen kotiin).
Aloitin uusien enkelten askartelun jo heti samana iltana.

Ihastuttava raidallinen toukka – kuvauksen arvoinen tietenkin.
Tuleekohan siitä joskus vielä perhonen?
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Arjen kuvioita
Joulukuu oli minulle vähän pettymysten ja peruuntumisten kuukausi. Odotin saavani työkaverin käymään
kylässä Angolassa työmatkalla. Työn ohessa ajattelin meidän viettävän viikon yhdessä suomalaisittain juuri
itsenäisyyspäivämme aikoihin. Sitä odotin, mutta viime kirjeessä kerroinkin, että omikronin tuomat
matkustusrajoitukset estivät tämän matkan toteutumisen. Tämän seurauksena myös matkani etelään, Ondjivan
seurakuntaan peruuntui. Pikaisella aikataululla ennen joulua kaavailtu huutokauppaidea siirtyi sekin hamaan
tulevaisuuteen. Innolla odotettu ja valmisteltu lomaohjelma eli telttaretki Atlantin rannalle peruuntui osaltani
sairastumisen vuoksi. Uuden vuoden yökyläilyni kaverille peruuntui. Yhden yön maaseutuvierailu peruuntui
yhden osallistujan sairastumisen vuoksi. Virkistysaktiviteettini, elokuvissa
käyminen, pysähtyi kuin seinään uusien koronarajoitusten myötä
joulukuun lopulla. Aika monta peruuntumista.
Joulukuun iloja oli kuitenkin onnistuminen korvapuustien leipomisessa
sekä joulupuuron ja falafelien teossa. Kuvassa on tee-se-itsehaudutuskattila. Joulukuussa kutsuin luokseni useamman kattauksen
vieraita illalliselle, brunssille, kahville ja lounaalle, mikä ilahduttaa. Äitini
kommentoikin kerran: ”Aina te siellä vain syötte.” Ruokapöydän äärellä
tavataan, keskustellaan ja virkistytään.
Askartelin kierrätyspaperista lapsille enkeleitä, mikä olikin koukuttavaa ja
innostavaa. Seurakunnan lasten joulu oli kiva, mutta myös kulttuurista
jälleen opettava kokemus. Kolmen lähetystyöntekijänaisen kanssa vietimme jouluisen hetken
joulukeksivaihdon merkeissä. Ennen tuo tapahtuma on kerännyt useita naisia yhteen, mutta nyt väki oli
vähissä. Järjestäjä oli miettinyt hauskoja visailuja ja söimme osallistujien tekemiä jouluisia herkkuja. Lopuksi
vaihdoimme herkkuja ja jokainen sai kotiin vietävää. Kiva piristys tuokin hetki. Samoin työpiristys oli, kun
pääsin lukioon viimeisen kouluviikon etävierailijaksi.
Sain erityistoimituksen Luandasta, kun neljän ruotsalaisen delegaatio toi minulle… Piparkakun! Eikä minkä
tahansa piparin, vaan nimikoidun Suomen lippupiparin (kuva)! Suomalainen diplomaatti halusi teetättää ja
toimittaa minulle tuon muistamisen, kun en päässyt Suomen itsenäisyyspäivän kutsuille pääkaupunkiin. Meitä
suomalaisiahan asuu Angolassa tietääksemme vain me kaksi.
Viime kirjeessä kerroin, ettei minulla ollut oikein joulumieltä. Mutta päivien ja viikkojen kuluessa olikin
mukava laittaa joulukoristeita, kuunnella joululauluja ja askarrella.
Kauneimpia joululauluja lauleskelin yksikseni ja etäyhteyksillä netin
kautta. Jouluaatonaaton iloinen yhteinen illallinen luonani
kaveriporukalla pitkän pöydän ääressä ja puheensorinan keskellä oli
kaunis. Koskaan ennen kotonani ei olekaan ollut yhtä monta ihmistä (11)
kylässä. Oli hauska miettiä, paketoida ja vaihtaa lahjoja jouluna
kavereiden kesken. (Minä sain mm. harvinaista herkkua kahdelta
suunnalta: salmiakkia sekä Hollannista että Yhdysvalloista.)
Jouluaattoillan ja joulupäivän rento vietto yhdessä kaveriporukalla mm.
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palapeliä kasaten oli huippua. Olen iloinen myös siitä, että vaikka minä olen
kaukana, niin koti-Suomessa suuri perheeni sai koronan vuoksi hartaasti
odotettuja nuorempia sukupolvia kasaan pitkästä aikaa. Minä soittelin sinne
kotikonnuille tapaninpäivänä.
Vielä malariatoipilaana, vuoden viimeisellä viikolla sain tehdä pari
kävelylenkkiä seurassa ja kauniissa ympäristössä (seuraavan sivun kuva). Nekin
ovat nykyään harvinaista, ilahduttavaa herkkua. Toipilaana katsoin Koivusalon
Täällä pohjantähden alla -elokuvan molemmat osat ja sen myötä tuli jotenkin
kiitollinen olo kaikille aiemmille sukupolville heidän taisteluistaan, lujuudestaan
ja anteeksiannosta. Kun olin levännyt
tarpeeksi, järjestelin lomani lopuksi kotini paikkoja ja siitä tuli hyvä mieli.
Olipa hyvä, että listasin näitä iloisia asioita – Tuli paljon parempi mieli kuin
pettymysten listaamisen jälkeen. Ja onhan noita iloisia asioita enemmän
kuin peruuntumisia.
Minä voin nyt hyvin, mutta tapaninpäivänä oli kyllä eri fiilis. Olin tuolloin
huonona. Estolääkityksestä huolimatta sain malarian ja tuo joulun jälkeinen
sunnuntai oli pahin. Nukuin käytännössä koko päivän. Oireina oli väsymys,
oksennus, pääkipu ja kuume. Illalla menin testiin ja malariahan sieltä tuli
testitulokseksi. Ja sain lääkeruiskunkin lihakseen heti samoin tein. Tämä
trooppinen, mutta Angolassa kovin yleinen, tauti oli minulla nyt
ensimmäistä kertaa.
Luojan kiitos - Gracas a Deus - parannuin malariasta kuitenkin nopeasti.
Malariani taisi olla melko heikkoa laatua. Ehkä vaikutti se, että olen ollut
estolääkityksellä, tai muuten vain. Hyvin rukoiltu? Viikossa olin oikeastaan paranemaan päin ja jopa terveen
aktiivinen jälleen. Hyvä, ettei mennyt kuukautta toipumiseen, niin kuin joillakuilla.
Mutta lomasuunnitelmat menivät mönkään. Minulla oli välipäivät lomaa, mutta juuri lomaviikko meni
toipuessa rauhassa yksikseen kotosalla maaten ja elokuvia katsellen. Toiset menivät rannalle ja rientoihin.
Harmittaa, että lomasuunnitelmat eivät onnistuneet, kun olisi ollut mahdollisuus (eli seuraa). Liikkuminen kun
täällä yksikseni on aika haastavaa turvallisuussyistä. Mutta sellaista elämä joskus
on. Eipä voi mitään. Ei kai sitä koskaan ole hyvä aika sairastaa? Mutta onni
kuitenkin on se, että tauti ei ollut vahva.
Kuva ylhäällä: Joululook, päälläni on ambokansan mekko.
Kuva oikealla: Kaunis kuusi ja valtava lahjamäärä – noista riitti yltäkylläisesti
yhdeksälle hengelle. Kuva vasemmalla: Tällä palapelillä aloitimme – 1000
palaa. Sotkuinen kirjahylly oli haastava kuva-aihe, mutta yhdessä teimme
valmiiksi. Seuraavaksi aloitimme 2000 palan pelin, mutta sairaana jaksoin
osallistua sen kasaamiseen vain pieneltä osin.
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Tammikuun alkupäivinä palasin (koti)lomalta (koti)töihin. Eli istuuduin pöydän ääreen tietylle kohtaa ja
avasin läppärin. Työt jatkuivat totuttuun tapaan: tulevan suunnittelua ja etätapaamisia. Näin korona-aikana on
vähän väliä tarkistettava suunnitelmia, että onnistuuko sittenkään, siirretäänkö vai peruuntuuko. Suunnittelua
ja uudelleen suunnittelua.
Melko pian Angolaan paluuni jälkeen aloin toivoa pääseväni liikkeelle pyhäkouluopettajien koulutuspaketin
kanssa maan eteläisen osan rovastikuntiin. Eteläisessä Kunenen läänissä sijaitsee suurin osa seurakunnista,
joten se on tärkeä alue.
Sain kuitenkin turhautua asian suunnittelun ja järjestelyn kanssa. (No, Angola on erinomaista
kärsivällisyyskoulutusta.) On hyvin vaikeaa saada yhteyttä rovastikuntiin. Käytännössä näyttää siltä, että olisi
mentävä ensin paikan päälle tapaamaan kasvotusten maaseudulla olevia lääninrovasteja, että voisi kysyä,
voisiko koulutuksia järjestää ja missä vaiheessa. Olen nyt karvaasti kokenut, miten pastoreilla ei ole
puhelinyhteyksiä, kännyköitä tai voimassa olevia numeroita, kenttää, tai viimeisimmäksi jos olen saanut
yhteyden, niin meillä ei ole välttämättä yhteistä kieltä. Länsimaiseen asioiden toimimiseen tottuneena tämä
turhauttaa, vaikka toki olen myös jo tottunut siihenkin, että asiat sujuvat hitaasti. Mutta nyt olen oppinut, että
ne voivat sujua vielä hidastakin hitaammin. Toivon saavani työpariltani tai muilta kirkon ihmisiltä neuvoja,
miten onnistuisi saada toimiva yhteys myös maaseuturovastikuntiin. Useamman päivän maaseutureissuja en
halua asioikseen tehdä pastoreiden tavoittamiseksi. Ehkäpä suuntaan johonkin kirkon kokoavaan tapahtumaan
ja yritän siellä tavoittaa rovastikuntien edustajia. Tai kokeilen kirjeitä.
Kuitenkin yksi kaupunkirovastikunnan pyhäkouluopettajien koulutusviikonloppu on sovittu. Senkin ajankohta
siirtyi, mutta jospa se nyt toteutuisi kuitenkin jollakin kokoonpanolla.
Itse olisin siis (liiankin?) innokkaasti menossa ja tekemässä, mutta on vain odotettava ja elettävä seurakuntien
ja rovastikuntien ehdoilla ja aikatauluilla.

Pääsin kävelylenkille näinkin kauniiseen
ympäristöön, korkealle. Näkymää haittasi
sumu, mutta tuon kivikon jälkeen on huima
pudotus. Maisemat olivat kauniit
sumuisenakin.
Joulukuussa Lubangossa satoi melko
hyvin. Tuuli tekee ilmanalasta mukavan
auringonpaisteessakin.
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COVID-19-viruksen ja rokotusten tilannetta Angolassa
Marras-joulukuun taitteessa oli vain
parisataa koronatapausta aktiivisena, jopa
alle. Jouluaattona ”räjähti”. Kovin alhaisten
tartuntalukujen jälkeen tilanne pompsahti.
Useana päivänä peräkkäin Angolassa
rekisteröitiin
ennätyslukemat
uusissa
tartunnoissa. Suurin ennätys oli 3090 uutta
tapausta vuorokaudessa 28.12. Sen jälkeen
on vähän laantunut, mutta silti lähes tuhat
uutta
tartuntaa
päivittäin.
Lieneekö
omikronia? Minusta alkaa tuntua, että tuo
virus käynee läpi jokaisen. Etenkin
Kaaviokuvaa aktiivisena olevien tartuntatapausten määrästä.
pääkaupunkiseudulla.
Olemme nyt Angolassa koronan neljännen, toistaiseksi korkeimman aallon huipulla. Kuitenkin edelleen,
suhteutettuna yli 30 miljoonan asukaslukuun tai verrattuna pieneen Suomeemme, tilanne ei ole kamala.
Elämme arkea koronan kanssa rinnakkain. (lähde: https://www.who.int/countries/ago/ ja
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/angola/)
Uudet tartunnat näyttäytyvät melko lieväoireisena – Luojan kiitos. Emme ole hätää kärsimässä. Mutta
jouluaattona astui voimaan (ainakin) muutaman viikon tiukempien rajoitusten kausi. Koulujen parin viikon
joululomaa pidennettiin koronatoimenpiteenä. Lasten ja opiskelijoiden piti palata kouluun 3.1., mutta
palannevatkin pari viikkoa myöhemmin. Elokuvateatterit ja jotkin muut vapaa-ajanviettopaikat sulkeutuivat.
Koronarajoitukset ovat arjessa voimassa. Ihmiset elävät (korona)normaalia elämäänsä. Angola on edelleen
suuronnettomuus/-tuhotilassa. Rokotuskortti on nyt in ja sitä pitäisi kysyä käytännössä kaikkialla. Myös kirkon
ovella pitäisi kysyä rokotuskortti tai viikon sisällä saatu negatiivinen koronatestitulos. Kasvomaskipakko on
meille arkea. Angolan maarajat ovat edelleen kiinni. Kansainvälistä liikennettä on vain pääkaupungin
lentokentän kautta.
Virallisten tietojen mukaan Angolassa on aktiivisena 17 603 koronapositiivista. Angolan virallinen koronaluku
kokonaisuudessaan, siis tartunnan saaneita koko koronan aikana yhteensä, on lähes 85 000 henkilöä, joista
kuolleita 1778 (tieto 5.1.). Koronarokotta on annettu reilut 11,6 miljoonaa annosta, eli kuutisen miljoonaa
ihmistä on saanut molemmat pistoksensa. (lähde: covidvisualizer.com) Vielä on matkaa rokottaa väestöä
laajemmin, sillä väkiluku on yli 30 miljoonaa. Rokotekattavuudessa pyritään kaiken kaikkiaan 52 prosenttiin.
Rokotteita annetaan yli 16-vuotiaille.
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Mennyttä peilaten, tulevaa odottaen
Angolan kirkon, jonka työyhteydessä olen, johtava piispa Tomás Ndawanapo kirjoitti adventtikirjeessään
seurakunnille menneestä vuodesta ja tästä alkaneesta vuodesta 2022. Käännän vapaasti suomeksi poimintoja
hänen tärkeästä viestistänsä teillekin: Vuodelle 2022 kirkkoneuvosto päätti iskulauseeksi: Älkää pelätkö, vaan
pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te
hiljaa! (2. Moos. 14:13b,14) Koronaviruksen ja sen varianttien pelko rajoittaa halua ja rohkeutta edetä
tavoitteissa. Tämän seurauksena emme ole pystyneet seuraamaan vuoden 2019 kirkolliskokouksen asettamia
päämääriä, jotka oli tarkoitus saavuttaa 2020 toukokuuhun mennessä. On konkursseja, kuivuutta ja nälkää.
Tästä syystä ensimmäinen toiminta, joka meidän täytyy tehdä vuonna 2022, on arvioida kirkon
toimintasuunnitelma vuosille 2020–2024.
Tarvitsemme koordinoitua, kurinalaista ja viisasta toimintaa edetäksemme Jumalan työssä. Nuoremme eivät
kasvaneet (hengellisesti) vuosina 2020 ja 2021, sillä heidän johtajansa lopetti tehtävässä. Hiippakuntien
johtajilla täytyy olla käsitys ja ymmärrys luterilaisesta tunnustuksesta, jotta Kristuksen työ voi kasvaa.
Neuvostokokouksissa niin seurakunta-, rovastikunta-, hiippakunta- kuin koko kirkon tasolla, samoin kuin
pastoreiden valtakunnallisessa vuoden 2022 konferenssissa on mietittävä rakenteellisella tavalla. Kirkko
kaupungissa täytyy olla hereillä siitä, missä asioissa sen tarvitsee toimia käytännössä. Piispojen täytyy,
neuvostojen jäsenten avustuksella, selvittää, miksi seurakunnista lähdetään. Ja heidän täytyy miettiä
ratkaisuideoita keskusteluissa eri tapaamisissa. Erityisesti, kun tänä vuonna pidetään koko kirkon pastoreiden
konferenssi.
Elämme adventin aikaa. Kristus tulee! Siksi meidän täytyy olla varmoja, että vaikeuksien ja tuskan keskelläkin
Jumalan läsnäolo on todellista totta. Tästä meitä vakuuttaa Jeesuksen Kristuksen syntymä jouluna.
Tätä vuotta (2021) on vahvasti merkinnyt nälän lisääntyminen, kuivuudet, heinäsirkkojen vitsaus, hintojen
kallistuminen, haavoittuvien, kerjäävien ihmisten määrän ja lasten hylkäämisten lisääntyminen, lapset
johtamassa perheitä. Kaikki tämä vaikeuttaa tavoitteiden täyttämistä. Kuinkahan on vuonna 2022?
Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Herra sotii teidän
puolestanne… Toivon, että olemme aktiivisempia, vilpittömämpiä ja oikeudenmukaisempia Jumalan suhteen
ja myös toinen toistemme kanssa, yhteisöissämme ja työssämme, jota teemme.
(Teijan ei täysin sanatarkka, mutta asiasisällön käännös.)
Tässä osuvaa viestiä meille itse kullekin!

Työkaverini kirjoitti yhteisestä suunnitelmasta: edetään nyt hitaasti, mutta epävarmasti. Minua tuo naurattaa,
koska on niin osuva! Täällä Angolan kirkossa on tärkeää, että jokaiselle tapahtumalle, vuodelle ym. on oma
iskulauseensa. Olkoon tämä iskulauseeni vuodelle 2022 – Edetään hitaasti, mutta epävarmasti. Mutta ilman
pelkoa kuitenkin!
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Te olette maailman valo. Loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. (Matt. 5:14a, 16)
Kiitos, kun olet mukana tällä matkalla.
Jatkukoon tänäkin vuonna yhteinen työmme Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa!
Siunattua alkanutta vuotta 2022!
Terveisin Teija Lievonen

Facebookissa Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta –
Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!
Esittelyvideo suunnattu erityisesti työtä tukeville seurakunnille. Video on YouTubessa. Linkin kautta pääsee
suoraan videoon: https://youtu.be/oTSNXOdypyU
Podcastin Angolan lapsityöstä voitte käydä kuuntelemassa SoundCloudissa: Suomen Lähetysseuran
juttusarjassa Kirkko maailmalla, otsikolla ”Pyhäkoulua ja kristillistä kasvatusta Angolassa”. Mukana myös
työparini pastori Mário Passala Velho.

Osoitteeni on:
Teija Lievonen (FELM, IELA)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Teija Lievonen
KM, käsityön ja uskonnon
opettaja
- Kasvatuksen asiantuntija
itäisessä ja eteläisessä
Afrikassa
- Asuinpaikkana Lubango
Angolassa
- Rautavaaralaislähtöinen, mutta
porvoolaistunut savolainen

Rukousaiheet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Työtä ja toivoa Angolaan
Kadulla kerjäävät lapset ja
aikuiset.
Jumalan puuttumista
rikollisuuteen, turvattomuuteen ja
köyhyyteen
Kuivuuden vuoksi Angolasta on
lähteneet pakolaiset Namibiassa
sekä maan sisällä.
Sadolle suotuisia säitä.
Johdata uusissa työtehtävissä ja
käytännön asioissa.
Koronan helpottaminen kaikkialla.
Lähisuhdeväkivallan uhrit ja
selviytyjät.
piispat Tomas Ndawanapo ja
António Barros
Angolan kirkko: seurakuntalaiset
ja vastuunkantajat, etenkin
pyhäkouluopettajat ja nuoret
aikuiset.
Lähetys(seuran)työ kaikkialla.
Perheeni ja rakkaani, jotka
joutuivat taas luopumaan minusta.
Kiitos lähettävistä ja
kanssarukoilevista ystävistä ja
seurakunnista.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

