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Hyvää adventin- ja joulunaikaa!

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
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Rukousaiheita

-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Nimikkoseurakuntien löytyminen
-Tulevat seurakuntavierailut
-Alejen parissa tehtävä raamatun-
käännös- ja kielenkehitystyö
-Etiopialaiset ja ulkomaalaiset
työtoverit

-Rauhaa ja vakautta Etiopiaan ja
muualle Itä-Afrikkaan

Kiitosaiheita

-Oman työni sujuminen, avuliaat
työtoverit

-Raamatunkäännöstyön jatkumi-
nen Etiopiassa kaikesta huolimat-
ta

-Uusi nimikkoseurakunta Pudas-
järvi

-Kiitos teistä lähetyksen 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 13.12.2021

Vastuunkantajaretriitin yhteydessä pidetty Kansanlähetyksen liittokokous 30.10. Kuva: Philippe Gueissaz

Aloitan kirjeeni iloisella uutisella: Pudasjärven seurakunta on

hiljattain päättänyt ottaa minut nimikkolähetikseen. Kiitos

luottamuksesta ja siitä, että haluatte olla siunaamassa Etiopian

kielivähemmistöjä. Toivon voivani ensi vuonna vierailla niin

Pudasjärvellä kuin toisessa nimikkoseurakunnassani Janakka-

lassa. Lisääkin seurakuntia mahtuu vielä mukaan. ☺

Edellisen kirjeeni kirjoittamisen jälkeen olen päässyt puhu-

maan raamatunkäännöstyöstä vain kerran, eli Turun Lutherin

kirkon Israel-piirissä marraskuun lopussa. Se toi tervetullutta

vaihtelua yksin tietokoneen äärellä pakertamiseen kielitieteel-

lisen tutkimuksen kimpussa, mikä toki sekin on tarpeellista.

Kansanlähetyksellä on meneillään keräys raamatunkäännös-

työn hyväksi. Siihen liittyen työtä esitellään niin verkkosivuil-

lamme kansanlahetys.fi, sosiaalisessa mediassa kuin Suuressa

mukana -lehdessäkin. Myös oma työni on esillä, joten antoisia

lukuhetkiä! ☺

Kansanlähetyksen näky - hienommin sanottuna visio - on

”Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille”. Lokakuun lopussa

pohdimme vastuunkantajaretriitissä, miten näky voisi toteutua

niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tapoja evankeliumin eteen-

päin viemiseen on monia, mutta itse evankeliumin sisältö on

yksi ja sama.

http://annavahakangas.wordpress.com/
http://kansanlahetys.fi/


27.-29. lokakuuta SIL Etiopiassa vietti paasto- ja rukouspäiviä.
Tarve Jumalan avulle ja väliintulolle on sen jälkeen vain lisään-
tynyt. Yli vuosi sitten Pohjois-Etiopiassa alkanut konflikti
jatkuu edelleen ja on aiheuttanut paljon inhimillistä kärsimys-
tä. Se on vaikuttanut myös omaan työyhteisööni hankaloittaen
niin työtä kuin arkielämääkin ja aiheuttaen henkistä painetta.
Työ ei ole kuitenkaan keskeytynyt, mikä on suuri kiitosaihe.
Rukoillaan varjelusta, kaikenlaista käytännön apua ja mielen-
rauhaa työtovereilleni. Pyydetään myös rauhaa koko Etiopian
maalle ja kansalle sekä laajemminkin Itä-Afrikalle.

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Siunattua Va-
pahtajan syntymäjuhlaa! Saakoon Hänen valonsa loistaa sy-
dämiimme.

Anna

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan 

luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa 

Sana oli Jumalan luona. Kaikki 

syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä 

on syntynyt, ei ole syntynyt ilman 

häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä 

oli ihmisten valo. Valo loistaa 

pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä 

valtaansa.

-Joh. 1:1-5

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Lukutaitotyötä

Tämän vuoden maaliskuussa otet-
tiin käyttöön evankeliumien ja

Apostolien tekojen käännökset

alen kielelle. Ihmiset ovat ottaneet
käännökset hyvin vastaan ja luke-
vat niitä innokkaasti - siis ne har-
vat, jotka osaavat lukea alea. 

Lukutaito amharan kielellä on toki
lisääntynyt paljon viimeisten 20-
30 vuoden aikana ja niiden ih-
misten määrä, jotka osaavat lukea
alen kieltä, kasvaa myös, kun use-
ammat lapset osallistuvat äidin-
kieliseen kouluopetukseen. Myös
seurakunnissa ihmisillä on lisään-
tyvää kiinnostusta oppia lukemaan
alea. Vaikka mitään virallista luku-
taito-ohjelmaa ei olekaan, raama-
tunkäännöstiimi, käännöskomitea
sekä 20 pastoria ja evankelistaa
ovat saaneet kolmen viikon luku-
taitokoulutuksen, ja nyt he opet-
tavat muita. Raamatunkääntäjistä
tosin kaksi tuli työhön mukaan
vasta tänä vuonna, yksi viime
vuonna, joten heillä ei itselläkään
ole vielä kovin paljon kokemusta
omalla kielellä lukemisesta.

Onneksi raamatunkäännökset ei-
vät ilmesty vain kirjallisessa muo-
dossa vaan myös äänitteinä.
Luukkaan evankeliumiin perustu-
va Jeesus-elokuva ja elokuva

Apostolien teoista on myös kään-
netty aleksi, joten Jumalan sana
tavoittaa nekin alet, jotka eivät
vielä osaa lukea.

Lähettävät tahot

Janakkalan seurakunta, Pudasjär-
ven seurakunta, Hämeen Kansan-
lähetys, Varsinais-Suomen Kan-
sanlähetys, Wycliffe Raamatun-
kääntäjät, Lähetysyhdistys Rauhan
Sana

Tue työtä

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02

Varsinais-Suomen ev. lut.
Kansanlähetys

FI39 4309 1520 0011 71

viite molemmissa 25593
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Rukoushetki SIL:n toimiston pihalla Addis Abebassa. Kuva: SIL Etiopiassa arkisto

Sivu alenkielisestä ensimmäi-
sen luokan oppikirjasta


