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”Sun luokses’ kaikki kansat tuo 
nauttimaan jo autuutta.
Myös kaikkein kaukaisimpain suo
ristin saarna uskoa.
Nyt kalliomme Jeesus meitä vahvistaa,
meitä virvoittaa tiellä erämaan.
Jeesus elon lähde vettä pulppuaa
ja siitä nytkin juoda saan.”
        Jakob T. Jakobsson, Lauluja Jeesuksesta 159:5

Hyvää kesää!
Sään puolesta on ollut  varsin kesäistä jo  pitemmän
aikaa. Helteet tulivat varmaan ihan minun takiani, et-
tei minulla olisi niin kova ikävä Etiopiaan. ☺ Poutai-
sen sään ansiosta olen jaksanut vaihtaa lyhyillä mat-
koilla menopelin bussista ”urheiluautoon” eli polku-
pyörään.
Viime aikojen seurakuntavierailut ovatkin suuntautu-
neet enimmäkseen lähiseudulle, joten monet työmat-
kat ovat taittuneet pyörällä.
Olen myös pitänyt uskontotunteja yhdessä koulussa.
Oppilaita on kiinnostanut, millaista on elää vieraassa
kulttuurissa ja puhua vierasta kieltä (on kuin pikku-
lapsi,  joka opettelee asioita),  millaisia  tauteja  siellä
on (malariaa, koleraa ja muuta jännää) ja mikä on ra-
hayksikkö (birri). Olen myös kertonut, että koululai-
nenkin  voi  rukoilla  lähetystyön  puolesta,  ja  täällä
Suomessakin on lähimmäisiä,  jotka tarvitsevat  apu-
amme ja joille voimme kertoa Jeesuksesta. Suomalai-
set  ja  etiopialaiset  näyttävät  erilaisilta,  mutta  meitä
yhdistää se, että Jumala on luonut meidät ja Jeesus
rakastaa meitä kaikkia.

Kesän ohjelmaa
Kesä-heinäkuussa  on  tiedossa  seuraavanlaisia  tilai-
suuksia:
-Tiistaina 5.6. lähetysilta klo 18 Sauli ja Elina Uusi-
talolla, Oinasvuorentie 94, Aura
-Keskiviikkona 6.6. seurat klo 14 Helvi Sirosella, Ki-
venhakkaajankatu 2, Loimaa
-Sunnuntaina 24.6. juhannusjuhla klo 14 Vuorikodil-
la, Vuorikatu 8, Turku
-6.-8.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
-20.-22.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat Pellossa
Wycliffe Raamatunkääntäjät on mukana Kansanlähe-
tyspäivillä ja muutamilla muillakin kesäjuhlilla esit-
telemässä raamatunkäännöstyötä. Tämän vuoden tee-
mana on äidinkielinen pyhäkoulu. Evankeliumi Jee-
suksesta ei kuulu vain aikuisille, vaan lastenkin tulee 
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saada kuulla parhaasta Ystävästään – kielellä, jota he
ymmärtävät.  Tervetuloa lähetysnäyttelyyn oppimaan
aiheesta lisää tai vierailkaa nettisivulla sanalapsille.fi.
Suvijuhlien jälkeen jään sitten kolmeksi viikoksi ke-
sälomalle keräämään voimia syksyn koitoksiin.

Tulevaisuudesta
Maaliskuussa aloittamani lääkitys on auttanut jossain
määrin,  mutta  hoitotasapainon  saavuttamisessa  me-
nee aikaa ja väsymys vaivaa edelleen.  Siksi  en ole
vielä siinä kunnossa, että jaksaisin palata kielitieteel-
lisen tutkimuksen pariin. Etiopiaan lähdön aikataulu
on siis vielä auki. Toiveeni olisi lähteä tämän vuoden
puolella.
Etiopiassa odottaa työn lisäksi  juhlat.  Tänä  vuonna
tulee nimittäin kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensim-
mäiset  Kansanlähetyksen  lähetit  lähtivät  Etiopiaan.
Juhlimme merkkipäivää Addis  Abebassa 8.  marras-
kuuta.

Etiopian tilanteesta
Viime  kirjeessäni  kerroin  Etiopian  saaneen  uuden
pääministerin huhtikuun alussa. Sen jälkeen maan ti-
lanne on rauhoittunut merkittävästi. Haasteita toki on
edelleen. Jatketaan siis rukousta, että rauha saisi säi-
lyä ja että ongelmiin voisi löytyä kestäviä ratkaisuja.

Lämpimät kiitokset rukouksista, yhteydenotoista sekä
taloudellisesta  tuesta,  jotka  mahdollistavat  tämän
työn.

Siunattua kesää toivottaen

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

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

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos hyvistä tilaisuuksista ja varjeluksesta 
matkoilla
- kiitos Etiopian tilanteen rauhoittumisesta ja 
uudesta pääministeristä
- kesän ohjelma, kesäjuhlat
- oma ja omaisten terveys
- johdatusta tulevaisuuteen
- Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö järjes-
tömme

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

Koulua omalla kielellä
Etelä-Etiopiassa asuva pieni ale-kansa on tottunut 
käymään koulua vieraalla kielellä, amharaksi, 
sillä alen kielellä ei ole ollut kirjallista muotoa. 
Syyskuussa 2017 aloitettiin kuitenkin kokeilu, 
jossa 3 koulussa käytetään 1. luokalla alen kieltä 
opetuskielenä. Ennen kuin kouluopetus voitiin 
aloittaa, opettajien täytyi itse opetella kirjoitta-
maan alea. Siihen heitä opasti alen raamatun-
käännös tiimin romanialainen neuvonantaja Lu-
minita Prisecaru tekemääni äännetutkimusta hyö-
dyntäen.
Koululaiset ovat olleet innoissaan saadessaan 
opiskella omalla kielellään, koska he voivat nyt 
keskittyä siihen, mitä opetetaan, eikä kaikki ener-
gia mene vieraan kielen ymmärtämiseen. Joille-
kin lapsille amharankielinen opetus oli ollut liian 
vaikeaa ja he olivat jättäneet koulun kesken. 
Omakielinen opetus sai heidät yrittämään uudel-
leen. Koululaiset näkevät myös, että alen kieli on 
”ihan oikea kieli”, jota voi kirjoittaa ja joka kel-
paa kouluopetukseen.

Uusia lähetystyöntekijöitä siunataan kotimaantyöhön
Turussa. Suomikin on lähetyskenttä.


