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”Kerran vielä merkityksen saavat
kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat!
Aika kutoo suurta salaisuutta:
kivun kautta Jumala luo uutta.
Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan,
kyyneleetkin puhkeavat kukkaan.
Vaikkei silmä vielä nähdä saata:
tuskakin on toivon kasvumaata.”
                   Anna-Mari Kaskinen

Hei taas!
Toivottavasti sinulla on kesä alkanut hyvin. Minulla
on  ollut  vierailurintamalla  rauhallisempaa  kuin  ke-
väällä,  vaikka olenkin päässyt  puhumaan niin  koti-
seuroissa, seniorileirillä kuin juhannusjuhlissakin.
Niinpä minulla on ollut aikaa tehdä kirjallisia töitä.
Yksi merkittävä työllistäjä oli Kansanlähetyksen ke-
räys raamatunkäännöstyölle. Kirjoitin ensin Suuressa
mukana -lehden raamatunkäännöstyön erikoisnume-
roon jutun Etiopiassa tehtävästä työstä ja keräsin tie-
toja käännösprojekteista. Sitten poimin toisten lähet-
tien kirjeistä ja blogeista lyhyitä juttuja Facebookissa
julkaistaviksi.  Oli  jännä  huomata,  miten  maat  ja
työolosuhteet  ovat  toisaalta hyvin erilaiset,  toisaalta
monet  asiat  toisella  puolella  maailmaa  kuulostivat
erittäin tutuilta. Opin taas itsekin paljon.

Kansanlähetyspäivät
Yksi  kesän kohokohtia oli  tietenkin Kansanlähetys-
päivät  Ryttylässä  heinäkuun  ensimmäisenä  viikon-
loppuna. Sain päivystää niin lähetyskahvilassa, lähe-
tysnäyttelyssä  kuin  Wycliffe  Raamatunkääntäjien
esittelypisteelläkin.  Niissä syntyi  paljon mielenkiin-
toisia keskusteluja sekä tuttujen että tuntemattomien
ihmisten kanssa. Minua ilahdutti ja rohkaisi erityises-
ti se, että ihmiset, joita en tuntenut, tulivat kertomaan
rukoilevansa säännöllisesti minunkin puolestani. Ru-
koukset eivät mene hukkaan, vaikkemme aina saisi-
kaan vastauksia heti.
Tätä läksyä joudun itsekin opettelemaan, kun olen jo
puolitoista vuotta odottanut mahdollisuutta päästä pa-
laamaan Etiopiaan. Kansanlähetyspäivien päätöstilai-
suudessa olin uudelle työkaudelle siunattavien lähet-
tien joukossa. Tuossa tilaisuudessa laulettiin yllä lai-
naamani laulu ”Itkemättömät  itkut”.  Sen sanat  roh-
kaisevat: vaikka kuinka harmittaisi, tiedän, että tällä
kaikella on tarkoitus.
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Jos  haluat  ajankohtaisia  rukousaiheita  teksti-
viestillä, ilmoita siitä lähettisihteerilleni Tiinalle.

Rukous- ja kiitosaiheita
- kiitos hyvistä kohtaamisista ja varjeluksesta 
matkoilla
- pysyvän rauhan saaminen Etiopiaan
- oma ja omaisten terveys
- työlupa
- 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

Lähetysnäyttelyssä
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Tulevaisuudesta
Vaikka toivon edelleen voivani palata Etiopiaan tä-
män vuoden puolella, nyt on selvää, etten pääse läh-
temään vielä alkusyksystä. Otan siksi vierailukutsuja
vastaan.  Tulevasta  ohjelmasta  on  tähän  mennessä
varmistunut seuraavaa:
-20.-22.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat Pellossa
-Perjantaina 31.8. Pme-nuortenilta klo 18 Tampereen
Lähetyskodilla, os. Hämeenpuisto 41

Heinä-elokuun vaihteessa vietän pari  viikkoa lomaa
ja lähden sitten Ryttylään lähettien jatkokoulutukseen
ja lähettipäiville. Olen toki myös alkanut täyttää ha-
kupapereita uutta työlupaa varten. Työlupani vanhe-
nee vasta joulukuun alussa, mutta on hyvä olla ajois-
sa liikkeellä.

Lämpimät kiitokset rukouksista, yhteydenotoista sekä
taloudellisesta tuesta, joilla olette mukana tässä työs-
sä.

Siunausta elämäänne toivottaen

Anna

Oikealla: Kansanlähetyspäivien lippurivistö kertoo, missä
maissa Kansanlähetys tekee työtä

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

”Jumala sanoi...” – yksi Jumala vai 
monta jumalaa?
 Raamatunkäännöstyössä on ehdottoman tärkeää 
tuntea perusteellisesti se kieli, jolle käännetään. 
Niinpä Etiopiassa järjestettiin äskettäin kurssi, 
jolla tutkittiin, miten kertomukset rakentuvat pai-
kallisilla me’enin ja dimen kielillä.
Kävi ilmi, että molemmissa lauseen subjekti mai-
nitaan yleensä erikseen vain silloin, kun tekijä 
vaihtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
luomiskertomus pitää kääntää hyvin huolellisesti. 
Jos sana ”Jumala” esiintyy käännöksessä yhtä 
usein kuin hepreankielisessä alkutekstissä tai 
vaikkapa amharankielisessä Raamatussa, lukijat 
voivat ymmärtää joka kerran viittaavan uuteen, 
ennen mainitsemattomaan jumalaan. Näin kerto-
muksella opetettaisiin juuri sitä monijumalaisuut-
ta, jota sen kirjoittaja pyrki vastustamaan.
Kun kurssille osallistuneet raamatunkääntäjät nä-
kivät, millaisia kertomukset ovat heidän kielis-
sään, he päättivät lukea uudelleen jo tekemänsä 
käännökset ja tarkastaa, että kerronta on luonte-
vaa.
Lähde: SIL in Ethiopian kesäkuun 2018 uutiskirje

Yhteystiedot:
Anna Vähäkangas, Raadinkatu 5 B 66, 20750 
Turku. Puh. 045-1366072
S-posti: anna.vahakangas@sekl.fi / 
anna.vahakangas@wycliffe.fi
Blogi: annavahakangas.wordpress.com

Lähettisihteeri (listalle liittyminen, siltä 
poistuminen, osoitteenmuutos):
Tiina Welling
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