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Rukousaiheita

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

Kiitosaiheita

-Kuolema on nielty ja voitto

saatu. (1. Kor. 15:54)
-Seurakuntavierailut
-Etiopian työyhteisön tapaamiset
-Monikielisen kouluopetuksen
yleistyminen

-Traumaryhmät

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 20.4.2022

Lähetystilaisuudessa Aurassa. Kuva: Arto Hukari

Monien tunnelmat ovat tällä hetkellä kaikkea muuta kuin rie-

mulliset, kun tiedotusvälineistä yllemme vyöryy ikäviä uutisia

ja uhkakuvia. Sen lisäksi omassa elämässä voi olla kaikenlaisia

vaikeuksia. Maailmassa on todellista pahaa ja kärsimystä, jolta

emme saa sulkea silmiämme. Jumalalla on kuitenkin ihmeelli-

nen kyky kääntää pahakin palvelemaan hänen tarkoitusperi-

ään. Maailman räikein vääryys tapahtui kaksi tuhatta vuotta

sitten, kun synnitön Jumalan Poika tuomittiin kuolemaan. Tä-

mä oikeusmurha koituu kuitenkin pelastukseksemme, jos luo-

tamme siihen, että Jeesus kärsi meidänkin syntiemme ran-

gaistuksen. Pääsiäisenä juhlimme sitä, että Jeesus ei jäänyt

hautaan, vaan nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan.

Olen aiemmissa kirjeissäni maininnut odottavani mahdollisuut-

ta päästä vierailemaan seurakunnissa paikan päällä. Nyt olen

saanut kertoa työstäni niin Aurassa kuin Turussakin ja samalla

tavata joitakin teistä. Kesäkuulle on suunnitteilla vierailu Pu-

dasjärvelle: 8.6. pidän rippikoulussa oppitunnin ja illalla klo 18

puhun lähetysillassa. Sitten on tietenkin Kansanlähetyspäivät

Ryttylässä 1.-3.7. Koska kaikkia vierailujani ei sovita niin

hyvissä ajoin, että ne ehtisivät näihin kirjeisiin, ajantasaiset

tiedot kannattaa käydä katsomassa täältä:

https://annavahakangas.wordpress.com/tilaisuudet/

http://annavahakangas.wordpress.com/
https://annavahakangas.wordpress.com/tilaisuudet/


Etiopiaan olen kuitenkin ollut yhteydessä vain etänä. Minun ei
ole onneksi tarvinnut tyytyä pelkkiin sähköposteihin, vaan joi-
hinkin työyhteisön tapaamisiin olen voinut osallistua videoyh-
teydellä. Näissä tapaamisissa olemme mm. saaneet monen-
laista koulutusta ja päässeet jakamaan kansainvälisen SIL:n
johtajien kanssa Etiopian työyhteisön iloja ja haasteita. Itselle-
nikin on ollut silmiäavaavaa kuulla, mitä työkaverini puuhaa-
vat.

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Aurinkoista
kevättä!

Anna

Kristus nousi kuolleista,

kuolemallaan kuoleman voitti

ja haudoissa oleville elämän antoi.

-Ortodoksinen tropari, virsi 90

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Työn iloja ja haas-
teita

SIL Etiopiassa -järjestön työhön
kuuluu mm. monikielinen koulu-
opetus, jossa oppilaat aloittavat
koulutiensä omalla äidinkielellään,
ja opetuskieli vaihtuu valtakieleksi
vasta myöhemmin, kun oppilaat
ovat jo saaneet perustaitoja, kuten
luku- ja laskutaidon, omalla kie-
lellään. Etiopian valtio tukee äi-
dinkielen käyttämistä kouluissa,
joten SIL:n kehittämä äidinkieli-
nen oppimateriaali on saattanut
levitä hyvinkin laajalle.

Kun yleinen koulutustaso Etiopi-
assa on noussut, ja paikallisten
varustamiseen on alettu panostaa,
työntekijäjoukkoomme on löyty-
nyt enemmän päteviä etiopialai-
sia. Lisääkin mahtuisi mukaan,
mutta haasteena on saada heille
riittävä taloudellinen tuki.

Pohjois-Etiopiassa jatkuva konflik-
ti on aiheuttanut paljon kärsimys-
tä. Ihmiset tarvitsevat materiaali-
sen avun lisäksi tukea henkisistä
traumoista toipumiseen. SIL on
kouluttanut johtajia traumaryh-
miin, joissa kipeitä asioita käsitel-
lään myös raamatullisten periaat-
teiden pohjalta. "Herra on lähellä
niitä, joilla on särkynyt sydän, hän
pelastaa ne, joilla on murtunut
mieli." (Ps. 34:19)

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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SIL Etiopiassa -järjestön työntekijäpäivät Addis Abebassa. Kuva: Rob Bustin

Kuva: Maria Karjalainen


