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”Isä, Poika, Pyhä Henki, 
siunaa meitä jokaista,
anna voimaa, rohkeutta, 
anna uutta armoa.
Rakkauden sana paina 
mieleen, tahtoon, sydämeen.
Anna meidän muistaa aina: 
kutsut meitä taivaaseen.”

Simo Korpela, Siionin Matkalaulut 62:4

Hei taas pitkästä 
aikaa!
Monenmoista on ehtinyt tapahtua sitten viime
kirjeen  kirjoittamisen.  Tässä  muutamia  poi-
mintoja niistä.

Sävelkielten työpaja
Joulukuisen  sävelkielten  työpajan  pääasialli-
sesta annista pääsimme nauttimaan vasta kol-
mena  viimeisenä  päivänä.  Olimme  kuulleet
alen  sukukielestä  ts’amakosta,  joka myös  oli
edustettuna työpajassa, että tietyt verbimuodot
eroavat  toisistaan vain säveleltään.  Päätimme
tarkistaa  vastaavat  verbimuodot  alen  kielessä
ja  löysimme peräti  kolme eri  muotoa,  joiden
ainoa  ero  oli  sanojen  ”melodiassa”.  Olimme
miettineet, tarvitseeko säveltä merkitä lainkaan
oikeinkirjoituksessa, mutta ainakin tässä tapa-
uksessa  tarvitsee.  Samalla  tuli  selväksi,  ettei
näin monimutkainen asia kuin sävel tullut kä-
siteltyä loppuun kolmessa viikossa. Pikemmin-
kin voi sanoa, että sävelten analysoiminen pää-
si vasta nyt alkuun.

Paluu Arba Minchiin – ja 
Suomeen
Koko työpajan ajan olin melko hyvässä kun-
nossa,  vaikka tiivis  työtahti  kävikin voimille.
Pian joulun jälkeen sairastuin kuitenkin uudel-
leen.  Minua  oli  tutkittu  lokakuusta  lähtien,
mutta juuri mitään syytä ei ollut löytynyt jat-
kuvaan sairasteluun. Ajattelin siksi, että Addis
Abeban kylmyys  tai  ilmansaasteet  eivät  vain
sovi minulle. Palasin siksi kokeeksi Arba Min-
chiin.  Siellä  ei  enää  palellut,  mutta  muuten
oloni ei helpottunut. Silloin ymmärsin, että mi-
nun olisi parasta tulla Suomeen tutkimuksiin.

Turussa 10.3.2017

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

Työpajassa alen tiimiläiset Eyob (vas.), Like ja
Urfuche, minä, työpajan vetäjä Connie sekä 
alen käännösprojektin neuvonantaja Lumi

Arba Minchissä käydessäni ehdin morjenstaa 
apinoita luonnonpuistossa
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Tammikuun lopulla kävin vielä Addis Abebas-
sa  uusimassa  etiopialaisen  ajokorttini,  ennen
kuin lensin Suomeen 1.2. Täällä minua on tut-
kittu  varsin  perusteellisesti,  tosin  melko  lai-
hoin tuloksin. Siksi tutkimukset jatkuvat edel-
leen, vaikka olen nyt taas työkunnossa.

Tutkimustuloksia  odotellessani  olen  päässyt
vierailemaan  joissakin  tilaisuuksissa  täällä
Varsinais-Suomessa  ja  olen  hyvin  kiitollinen
tästä  mahdollisuudesta,  vaikka odotankin  ko-
vasti, milloin pääsen palaamaan Etiopiaan.

Tänä vaikeana aikana olen saanut oikein kyl-
peä teidän rakkaudessanne ja esirukouksissan-
ne. Olen todella liikuttunut siitä, kuinka monet
teistä  olette  kyselleet  vointiani  ja  kertoneet
rukoilevanne puolestani. Jo se joulunaikainen
ylenpalttinen lahjominen muistutti minua siitä,
etten tee tätä työtä yksin. Kiitos teille kaikille,
jotka olette mukana tavalla tai toisella!

Siunattua  paastonaikaa  ja  riemullista  pääsi-
äistä!

Rakkain terveisin

Anna

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos uudesta ajokortista
- kiitos kaikista kohtaamisista Suomessa
- selvyyttä terveydentilaani
- johdatusta työasioihin
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö   
  järjestömme
- kuivuudesta kärsivät etiopialaiset
- rauha ja turvallisuus

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: 5770/2001/2015

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

Rippikoululaisia opettamassa Turun Katarii-
nanseurakunnassa 1.3.

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas, P.O. Box 5712, Addis 
Ababa, Ethiopia
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


