
Kun kirjoitin edellisen kirjeeni, olin juuri päättänyt kolme kuu-
kautta kestäneen koeajan etätyössä. Kielentutkimus sujui yl-
lättävän hyvin Suomestakin käsin, joten työtä päätettiin jatkaa.
Toukokuun alusta olen sitten taas virallisesti SIL Etiopiassa -
järjestön palveluksessa raamatunkääntäjien kielitieteellisenä
neuvonantajana.

Tänäkin aikana, kun en ole muodollisesti kuulunut SIL:n lähet-
tikuntaan, olen saanut osallistua virtuaalisiin rukoushetkiin ja
joihinkin muihin nettitapaamisiin. Näin yhteys moniin entisiin
työkavereihin on säilynyt, ja olen myös saanut tutustua uusiin
kollegoihin. On ollut muutenkin hyvä pysyä kärryillä siitä, mitä
työyhteisössä tapahtuu.

Yksi paikallinen työtoveri, jota en tule enää tapaamaan tässä
elämässä, on Mekane Yesus -kirkon lounaisen synodin raama-
tunkäännöstyön koordinaattori, pastori Berhanu Kambro, jon-
ka alaisena työskentelin Etiopiassa. Yllä oleva kuva on meidän
viimeiseksi jääneestä tapaamisestamme. Berhanu sai sairas-
kohtauksen työpaikallaan 22.2. 51-vuotiaana. Suljetaan ruko-
uksiimme niin hänen vaimonsa ja puolivuotias adop-
tiotyttärensä kuin muutkin omaiset ja työtoverit.

Pyydetään myös todellista, pysyvää rauhaa Etiopian eri osiin ja
laajemminkin Itä-Afrikkaan. Saakoon Jeesus, Rauhan Ruhti-
nas, tehdä työtään ihmisten sydämissä.

Kansanlähetys 2/2021 ANNAN KUULUMISIA nro 41 

Tapasin esimieheni, pastori Berhanun, Kansanlähetyksen Etiopian työn 50-vuotisjuhlissa Addis Abebassa 8.11.2018. Kuva: Moti Tilahun

Työt jatkuvat

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: kansanlähetys.fi/maksuinfo

Rukousaiheita

-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Nimikkoseurakuntien löytyminen
-Alejen parissa tehtävä raamatun-
käännös- ja kielenkehitystyö
-Pastori Berhanun omaiset ja työ-
toverit

-Uusia lähettejä Etiopiaan
-Rauhaa ja vakautta Itä-Afrikkaan
-Etiopian parlamenttivaalit kesä-
kuussa

Kiitosaiheita

-Kiitos etätyön jatkumisesta
-Kiitos evankeliumien ja Apostoli-
en tekojen käännöksestä aleksi
-Kiitos työtovereista ja teistä lähe-
tyksen ystävistä

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

Turussa 19.4.2021

http://annavahakangas.wordpress.com/


Etiopiasta on iloisiakin uutisia kerrottavana: alen kielelle on
valmistunut kaikkien neljän evankeliumin sekä Apostolien te-
kojen käännökset. Niiden käyttöönottojuhlaa vietettiin 28.3.

Valmistautumista
Jotta voisin osallistua raamatunkäännöstyöhön Etiopiassa, mi-
nulle etsitään nyt nimikkoseurakuntia työtäni tukemaan. Olen
myös alkanut kerrata amharaa, jonka taito on päässyt ruostu-
maan pahasti. Näin voin olla helpommin suoraan yhteydessä
etiopialaisiin työtovereihin tarvitsematta tulkkia. Itseopiskelun
lisäksi olen innolla ottanut vastaan Kansanlähetyksen tarjoa-
maa verkkokoulutusta niin erilaisten teknisten työkalujen käy-
tössä kuin Raamatun opettamisessa ja puheiden pitämisessä.
Minun ei siis tarvitse odottaa toukokuun alkua peukaloitani
pyöritellen. ☺ Uusien asioiden oppimisesta tulee varmasti ole-
maan hyötyä työssä, mutta näissä koulutuksissa on myös ollut
mukava tavata työtovereita edes tietokoneruudulla.

Lähetystyöaiheinen Missioforum, joka tavallisesti järjestetään
alkuvuodesta, on tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta syys-
kuussa, 3.-5.9.2021. Siitä voi lukea lisää osoitteessa:
https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/missioforum/ Toivotta-
vasti silloin voimme jo tavata kasvotusten.

Kiitos rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudellisesta tues-
ta, jotka mahdollistavat tämän työn. Siunausta elämääsi!

Anna

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Kuulumisia konfe-
renssista

SIL Etiopiassa -järjestöllä on joka
toinen vuosi monipäiväinen jäsen-
kokous eli konferenssi. Tänä

vuonna se pidettiin ensimmäistä
kertaa virtuaalisena. Yhtenä päi-
vänä kutsun saivat jäsenten lisäksi
järjestön ystävät. Tunnistin itseni
ystäväksi, ja tulin linjoille kuunte-
lemaan raportteja työn iloista ja
haasteista.

Raamatunkäännös- ja lukutaitotyö
menevät eteenpäin, samoin äidin-
kielinen kouluopetus. Yksi haaste
työn laajenemiselle on pula työn-
tekijöistä. Mieleen nousi Jeesuk-
sen sanat: "Satoa on paljon, mut-
ta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää
siis herraa, jolle sato kuuluu, lä-
hettämään väkeä elonkorjuu-
seen." (Luuk. 10:2)

Tri Yonathan, eli Yoni, kertoi ul-
komaalaisten osuuden työnteki-
jöistä vähentyneen viime vuosina.
Vaikka on tärkeää, että työssä on
mukana paikallisia, ja vaikka Yoni
itsekin on etiopialainen, hän ko-
rosti, että lähettien työpanosta ja
asiantuntijuutta tarvitaan edel-
leen.

Rukoillaan siis lisää ihmisiä tähän-
kin työhön.

Evankeliumien ja Apostolien tekojen käyttöönottojuhla, mukana kääntäjä Solomon Too
(edessä kyykyssä), käännösneuvonantaja Luminita Prisecaru (eturivi, kolmas vasemmalta) ja
SIL Etiopiassa -järjestön johtaja, tri Yonathan Zeamanuel (takarivi, toinen oikealta). Kuva:
SIL Etiopiassa arkisto

Lähettävät tahot

Wycliffe Raamatunkääntäjät,
Lähetysyhdistys Rauhan Sana

Tue työtä

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
FI14 5043 1920 0034 52
FI 83 8000 1501 5451 08
viite 25593
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