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”Älä sure pienuuttasi, älä pelkää yötä maan.
Jumala on rinnallasi, olet lapsi Kuninkaan.
Älä sydäntäsi sulje, älä rohkeutta heitä pois.
Niin alhaalla et kulje, ettei siellä Jeesus ois.”

Pekka Simojoki, Näkemiin

Taas Etiopiassa
Kymmenen  kuukautta  kestäneeseen  Suomessa
oleskeluun tuli katkos, kun lensin Etiopiaan mar-
raskuun alussa. Valmistauduin lähtöön mm. ker-
taamalla  amharan  kieltä.  Kielitaito  oli  päässyt
hieman  ruostumaan,  kun  etiopialaisia  ei  tullut
Suomessa vastaan joka nurkan takaa. Sen  kui-
tenkin huomasin,  että amhara oli  sysännyt  aika
tehokkaasti syrjään muut kielet. Kun kävin loka-
kuussa Suomussalmella, tapasin siellä venäläisen
naisen.  Halusin  sanoa  hänelle  jotain  venäjäksi,
mutta  mieleeni  tulvi  vain  amharan  sanoja.  Pit-
kään  mietittyäni  sain  viimein  soperrettua:  ”Ni-
meni on Anna.” Vieraiden kielten puhuminen ei
siis ole kielitieteilijällekään aina helppoa, vaikka
näin luullaan.

Työlupaprosessi
Etiopiassa  käyntini  syynä  on  työluvan  uusimi-
nen. Tämä jokavuotinen prosessi pantiin alulle jo
ennen  matkaani,  ja  nyt  kun  saavuin  paikalle,
hakemukseen voitiin lisätä passini ja oleskelulu-
pani.

Tällä kertaa lisäjännitystä toi legalisoidun mais-
terintodistukseni  katoaminen.  Minulla  on  kyllä
itsellä alkuperäinen tallella, mutta se pitää legali-
soida eli  lyödä siihen iso liuta  leimoja todista-
maan sen aitous, että se kelpaisi Etiopian viran-
omaisille. Tiistaina hain maistraatista ensimmäi-
set leimat ja jätin loput muiden hoidettavaksi.

Vierailuja
Kuluneen reilun kuukauden aikana olen käynyt
seurakuntavierailuilla niin Kainuussa, Hämeessä
kuin  eri  puolilla  Varsinais-Suomeakin.  Vaikka
matkustaminen tietenkin väsyttää, on ollut ilo ta-
vata  teitä  lähetyksen ystäviä  ja kertoa työstäni.
Bussissa  ja  junassa  istuminenkaan  ei  ole  ollut
tylsää,  jos kohdalle on sattunut seurallinen vie-
ruskaveri.  Niinpä  junamatka  Kajaaniin  taittui
Etiopiasta keskustellen,  ja  kun  Hämeenlinnasta
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Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos Jumalan huolenpidosta
- kiitos kaikista kohtaamisista ja 
varjeluksesta matkoilla
- oma ja omaisten terveys
- käynti Etiopiassa ja työlupa
- maan turvallisuustilanne
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö   
järjestömme
- Kansanlähetyksen talous

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
Mynämäen seurakunta
Nousiaisten seurakunta
Sotkamon seurakunta
Suomussalmen seurakunta
Turun Katariinanseurakunta
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palatessani istuin bussissa kielitieteilijän vieres-
sä, ei ole vaikea arvata, mistä silloin juttelimme.

Tulen Etiopiasta 8.12. ja jatkan seurakuntavierai-
luja saman tien. Joulukuulle on jo sovittu seuraa-
vat tilaisuudet:
-10.12. messu klo 10 Nousiaisten kirkossa, sen
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
-13.12.  Lähetyksen  joulujuhla  klo  13  Ilonassa,
Keskuskuja 3, Turenki

Vuodenvaihteessa saan uuden nimikkoseurakun-
nan,  kun  Mynämäki  ottaa  minut  lähetikseen.
18.1. minun on tarkoitus osallistua siellä kotilä-
hetysiltaan.

Heti seuraavana päivänä alkaa viikonlopun kes-
tävä Missio Dei – Missioforum 2018 -tapahtuma
Ryttylässä. Toivottavasti moni teistä pääsee osal-
listumaan.  Lisätietoja  löytyy  sivulta:  kansan
lahetysopisto.fi/event/missio-dei-missioforum-
2018/

Paluusta
Lääkärintutkimukset  ovat  edenneet  sen  verran,
että  nyt  on  keksitty  lääkitys,  joka  voisi  auttaa.
Joulukuussa käyn kontrollissa, ja sitten nähdään,
miten lääkitys on tehonnut. Jos vointini kohenee,
voin alkaa neuvotella lääkärin kanssa, millaisella
aikataululla palaan Etiopiaan pitemmäksi aikaa.
Toistaiseksi teen työtä 80%:sesti, jotta jaksaisin
paremmin.

Osa teistä  onkin jo  kuullut,  että  Kansanlähetys
aloitti yt-neuvottelut 25.10. Rukoilettehan tämän
tilanteen  puolesta.  Kiitos  kaikille  teille,  jotka
olette  työssä  mukana  myös  taloudellisesti.  Tu-
kenne  avulla  voimme  kertoa  ihmisille  ilosano-
maa  Jeesuksesta.  Tälle  sanomalle  on  tarvetta
Etiopiassakin, kuten viimeaikaiset levottomuudet
siellä osoittavat. Jos et vielä ole mukana, voisitko
harkita  kuukausilahjoittajaksi ryhtymistä  sinulle
sopivalla summalla?

Sinua siunaten

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Jos haluat ajankohtaisia rukousaiheita teksti-
viestillä,  ilmoita  siitä  lähettisihteerilleni
Tiinalle.

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:
Tiina Welling
S-posti: tiina.welling@gmail.com

Lähetystilaisuus Hämeenlinnassa
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