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”Miksi, Suomi, olet levoton?
Vielä turva Jumalassa on.
Vaikka sammuis tähdet, älä pelkää,
Jumala ei hylkää, siihen luota vaan:
vesi virtaa alla routamaan.”
        Solja Tuuli, Viisikielinen 354:1

Jouluinen tervehdys teille, ystävät!

Yllä  oleva  Suomalaisen  messun  laulu  tuli  mie-
leeni seuratessani välillä hämmentyneenä, välillä
järkyttyneenä uutisia Suomesta ja muualta Euroo-
pasta. Terrori-iskut ja niiden uhat osoittavat, että
ympärillämme on kaikenlaisia   vaaroja,  elimme
sitten missä päin maailmaa tahansa. Ainoa todelli-
nen  turvamme  on  Jumalassa.  Meille  voi  silti
tapahtua ikäviä asioita,  mutta mitään ei  tapahdu
Jumalan  sallimatta.  Turvapaikanhakijoissa  taas
apua  tarvitsevat  lähimmäiset  tulevat  lähelle.
Kaikkien ei tarvitse lähteä kauas auttamaan.

Saimme täällä muistutuksen siitä, ettei Jeesuksen
omakaan  välty  kärsimyksiltä:  Mekane  Yesus
-seminaarin  teologisen  osaston  apulaisdekaani
Gedion  Adugna kuoli  18.11.  ollessaan  matkalla
töistä  kotiin.  Tunnelma  henkirikoksen  uhriksi
joutuneen  nuoren  perheenisän  hautajaisissa  oli
ymmärrettävästi  surullinen  ja  järkyttynyt.  Silti
useissa  puheissa  todettiin,  että  vaikka  emme
ymmärräkään tapahtunutta, Jumala on silti hyvä.
Emme  saa  antaa  pelolle  valtaa,  sillä  Jumala
hallitsee  edelleen  tätä  maailmaa  ja  meillä  on
iankaikkisen elämän toivo.

Kielikoulu on ohi

Perjantaina  18.12.  sain  lähes  vuoden  kestäneen
amharan kielikoulun päätökseen. Kielen oppimi-
nen ei toki pääty tähän, mutta tästä eteenpäin se
tapahtuu enemmän käytännön elämässä kuin kou-
lun penkillä.

Kielitaidostani  olen  saanut  palautetta  laidasta
laitaan. Monet kehuvat kohteliaasti, miten hyvää
amharaa puhun, jos onnistun sopertamaan jonkin
tervehdyksen.  Toisaalta  minulta  on  kysytty,  pu-
hunko amharaa lainkaan, kun en ole heti ymmär-
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tänyt, mitä minulle on sanottu. Totuus lienee jos-
sain näiden ääripäiden välillä...

Kielitaidon  kohentamiseksi  olen  hankkinut  hie-
man amharankielistä  kirjallisuutta,  mm.  Raama-
tun, josta pyrin lukemaan jotain joka päivä. Olen
myös  alkanut  käydä  amharankielisissä  jumalan-
palveluksissa.  Olen  valinnut  sen  kirkon,  jossa
kansainvälinen seurakunta kokoontuu, jotta voin
osallistua  myös  jumalanpalvelukseen,  josta  ym-
märrän suurimman osan. Amharankielinen juma-
lanpalvelus kestää kaksi ja puoli tuntia, mutta jo
ennen sitä ihmisiä on kirkossa rukoilemassa. Ru-
kous onkin yksi niistä asioista, joissa me suoma-
laiset  voisimme  ottaa  oppia  etiopialaisilta.  Pit-
kään jumalanpalvelukseen mahtuu tietenkin myös
meikäläisittäin pitkä saarna, reilusta puolesta tun-
nista  tuntiin.  Niinpä,  kun kielikoulun  opettajani
valitti  pastoreista,  jotka  pitävät  pitkiä  saarnoja,
älysin kysyä, mitä hän tarkoittaa pitkällä saarnal-
la. Yli kaksituntista, kuului vastaus.

Huomionosoituksia

Vaikka asun miljoonakaupungissa,  jossa on pal-
jon ulkomaalaisia, valkoihoinen herättää silti huo-
miota. En jaksa paljon reagoida aikuisten miesten
”ulkomaalainen!”  -huutoihin,  mutta  lapset  ovat-
kin  sitten  toinen  juttu.  Eräänä  päivänä  kadulla
kävellessäni kolme pikkulasta tuli vastaan äitinsä
kanssa.  Pojat  tyytyivät  vain kättelemään minua,
mutta tyttö halusi myös pussata. Siitä en raaskinut
kieltäytyä.

Muutto etelään

Kielikoulun loppuminen merkitsee sitä, että pian
on aika siirtyä pääkaupungista työalueelleni Me-
kane  Yesus  -kirkon  lounaiseen  synodiin.  22.-
23.12. kävin pikaisesti Arba Minchissä katsasta-
massa  tulevan  kotini.  Talon  kunnostus  on  vielä
kesken ja sinne pitää hankkia kaikenlaista hellas-
ta,  jääkaapista  ja boilerista  lähtien eli  tekemistä
riittää. Muuton myötä saan uuden osoitteen. Ad-
dis Abeban osoitteeseenkin lähetetyn postin saan
silloin, kun olen käymässä kaupungissa.

Työni  tulee  olemaan  synodin  raamatunkäännös-
projektien  kielitieteellistä  avustamista  eli  niiden
kielten analysointia, joille Raamattua käännetään.
Tämänhetkisistä  viidestä  projektista  erityisesti
kaksi tarvitsee apuani.

Tukisitko taloudellisesti?

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

Tuleva kotini

Taloudellinen kannatus:
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
viite 25593
Keräyslupa: 2020/2013/4884

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys
FI58 5760 0310 0003 27
viite 25593
Keräyslupa: 5770/2001/2015

Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71
viite 25593
Keräyslupa: 5650/42/2014

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

http://www.wycliffe.fi/


Joulurauhaa

Jouluna  vietämme  Rauhan  Ruhtinaan  syntymä-
päivää.  Paimenille  ilmestyneet  enkelit  ylistivät
Jumalaa sanoen: ”Jumalan on kunnia korkeuksis-
sa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakas-
taa.” (Luuk. 2:14) Rukoillaan, että Rauhan Ruhti-
nas voisi  antaa niin  sisäisen kuin ulkonaisenkin
rauhan Suomessa, Etiopiassa ja kaikkialla maail-
massa.

Siunattua joulua ja uutta vuotta sinulle ja lämmin
kiitos  niin  esirukouksista  kuin taloudellisestakin
tuesta,  jotka  mahdollistavat  tämän  työn!  Kiitos
myös kaikista yhteydenotoista.

Rakkain terveisin

Anna

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas
P.O. Box 46
Arba Minch
Ethiopia (tammikuusta 2016 lähtien)
Suomen puh. 045-1366072 (vain tekstiviesteille)
Etiopian puh. +251-912096616
Skype: anvaha
S-posti: anna.vahakangas@sekl.fi / 
anna.vahakangas@wycliffe.fi
Blogi: annavahakangas.wordpress.com

Lähettisihteeri (postituslistalle liittyminen, siltä 
poistuminen, osoitteenmuutokset):
Tiina Welling
S-posti: tiina.welling@gmail.com

http://annavahakangas.wordpress.com/

