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Rukousaiheita

-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Nimikkoseurakuntien löytyminen
-Tulevat seurakuntavierailut
-Alejen parissa tehtävä raamatun-
käännös- ja kielenkehitystyö
-Rauhaa ja vakautta Etiopiaan ja
muualle Itä-Afrikkaan

Kiitosaiheita

-Jumala hallitsee niin kansojen
kohtaloita kuin yksittäisten ihmis-
ten elämää
-Työyhteisöni työtilanteen helpot-
tuminen Etiopiassa
-Ystävät ja heidän antamansa tuki
-Tekniikan suomat mahdollisuu-
det niin etätöihin kuin muuhun
yhteydenpitoon

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 21.2.2022

Jumalanpalvelus kotikirkossani Arba Minchissä. Kuva: SEKL arkisto

Viime kirjeessäni pyysin rukousta työtovereitteni puolesta, joi-

den elämää ja työtä konflikti Etiopian pohjoisosissa hankaloitti

merkittävästi. Maan turvallisuustilanne on sen jälkeen paran-

tunut, ja työtä voidaan taas tehdä monin paikoin tavalliseen

tapaan. Konflikti kuitenkin jatkuu edelleen ja monien ihmisten

hätä on suuri. Jatketaan siis rukousta heidän puolestaan ja

pyydetään, että konfliktiin löytyisi hyvä ratkaisu. Pyydetään

myös todellista, pysyvää rauhaa koko Etiopian maalle ja kan-

salle sekä laajemminkin Itä-Afrikalle.

Olemme täällä Euroopassakin saaneet muistutuksen siitä, ettei

ulkoinen rauha ole itsestäänselvyys. Koronan aiheuttaman

epävarmuuden kanssa taas olemme joutuneet elämään jo pari

vuotta. Nämä asiat opettavat meille, ettemme pysty hallitse-

maan kaikkea, vaan elämämme on "korkeammassa kädessä".

Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna oli Ryttylässä määrä

järjestää lähetystyötä esittelevän Hope-kurssin ensimmäinen

osa. Olin innoissani valmistelemassa omaa opetusosuuttani

raamatunkäännöstyöstä, kun sain tiedon, että koronatilanteen

vuoksi kurssi oli peruttu. Odottelen nyt, että tilanne rauhoit-

tuisi sen verran, että pääsisin vierailemaan nimikkoseurakun-

nissa ja muuallakin paikan päällä.

http://annavahakangas.wordpress.com/


Viime aikoina olen ollut poikkeuksellisen väsynyt, mikä on
koronatilanteen lisäksi vähentänyt ihmisten tapaamista. Olen
ollut kiitollinen mahdollisuudesta pitää ystäviin yhteyttä niin
puhelimen kuin tietokoneenkin välityksellä. Se, että on ystäviä
joihin pitää yhteyttä, on itsessään valtava siunaus. Viime päivi-
nä olen taas jaksanut lähteä ihmisten ilmoille. Kiitos Herralle
siitä! ☺

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Siunattua
paastonaikaa ja pääsiäistä!

Anna

Jumala, joka sanoi: 

"Tulkoon pimeyteen valo", valaisi 

itse meidän sydämemme. Näin 

Jumalan kirkkaus, joka säteilee 

Kristuksen kasvoilta, opitaan 

tuntemaan, ja se levittää valoaan. 

Tämä aarre on meillä savi-

astioissa, jotta nähtäisiin tuon 

valtavan voiman olevan peräisin 

Jumalasta eikä meistä itsestämme.

-2. Kor. 4:6-7

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Olemme lahjoja

toisillemme

Neljännessä Mooseksen kirjassa

Jumala kertoo pappeina palvele-
ville Aaronille ja hänen pojilleen,
että hän on antanut leeviläiset
heille lahjaksi auttamaan pyhäk-
köteltan tehtävissä (4. Moos.
18:6).

Raamatunkäännöstyössä varsinai-
sen käännöstyön tekevät tavalli-
sesti paikalliset kääntäjät, jotka
puhuvat kieltä äidinkielenään. Jos
heillä on apuna käännösneuvon-
antaja (mahdollisesti ulkomaalai-
nen lähetystyöntekijä), käännös-
tarkastajia ja -konsultti ym., se on
Jumalan suurta lahjaa heille. Sit-
ten on myös niitä, jotka rukoilevat
työn puolesta ja lahjoittavat siihen
varoja.

Paavali muistuttaa meitä niin

oman kuin toistenkin työpanoksen
arvostamisesta: "Eihän ruumis-
kaan muodostu yhdestä jäsenestä
vaan monista. Vaikka jalka sanoi-
si: 'Koska en ole käsi, en kuulu
ruumiiseen', se silti kuuluu ruu-
miiseen... Ei silmä voi sanoa kä-
delle: 'Minä en tarvitse sinua', ei-
kä liioin pää jaloille: 'Minä en tar-
vitse teitä.' Päinvastoin, juuri ne
ruumiinjäsenet, jotka meidän mie-
lestämme ovat muita heikompia,
ovat välttämättömiä." (1. Kor.
12:14-15,21-22)

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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Korona-aikana työt ovat olleet lähes yksinomaan tietokoneruudun tuijottelua

Kuva: Maria Karjalainen


