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Rippikouluopetusta pitämässä. Kuva: Antti Maunula

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, olen päässyt käymään rip-

pikoululeirillä. Vierailin siis nimikkoseurakunnassani Pudasjär-

vellä 8.6. pitäen ensin rippikoululaisille opetuksen lähetystyös-

tä ja sen jälkeen aikuisille lähetysillan. Edellisenä sunnuntaina

osallistuin jumalanpalvelukseen ja lähetystilaisuuteen Oulun

Kellonkartanossa. Oli hienoa tavata niin vanhoja tuttuja kuin

tutustua uusiinkin ihmisiin. Rippikoululaisille innostuin laati-

maan kaksi tietokilpailua, joiden kysymyksistä joitakin voitte

lukea seuraavalta sivulta. Minulle saa kertoa niin tietoon pe-

rustuvia vastauksia kuin arvauksia. Paljastan oikeat vastaukset

seuraavassa kirjeessä.

Matkan jälkeen olen voinut taas keskittyä kielentutkimukseen.

Heinäkuussa on luvassa Kansanlähetyspäivät Ryttylässä

1.-3.7. ja Rauhan Sanan Suvijuhlat Ylivieskassa 15.-17.7. Toi-

vottavasti näemme siellä. Kansanlähetyspäiville voi osallistua

myös etänä. Lisätietoja löytyy osoitteista kansanlahetyspaivat.

fi ja lyrs.fi/ajankohtaista/suvijuhlat-15-17-heinakuuta-ylivies

kassa. Heinäkuussa minulla on myös aikaa lomailla.

Minun pähkäillessäni alen kielen äänteitä täällä Suomessa raa-

matunkäännöstyö Etiopiassa jatkuu. Käännöskonsulttina työs-

kentelevä lähettitoverini Mirjami Uusitalo tarkasti keväällä

alenkieliset Efesolais- ja Galatalaiskirjeet. Nyt kesäkuussa on

alkanut Filippiläis- ja Kolossalaiskirjeiden konsulttitarkastus.

http://annavahakangas.wordpress.com/
https://kansanlahetyspaivat.fi/
https://lyrs.fi/ajankohtaista/suvijuhlat-15-17-heinakuuta-ylivieskassa/


Haluan vielä mainostaa syksyn tapahtumia. Wycliffe Raama-
tunkääntäjät juhlii 50-vuotista taivaltaan lauantaina 6.8. klo 15
Tampereen Vapaakirkolla, os. Puutarhakatu 17. Ryttylässä
taas on kaksi lähetysaiheista tapahtumaa: Globaalit Megatren-
dit ja Jumalan lähetys -foorumi 30.9. sekä Missioforum

30.9.–2.10. Molempiin voi osallistua myös etänä. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:
kansanlahetys.fi/tapahtumat/globaalit-megatrendit-ja-
jumalan-lahetys-foorumi-2
kansanlahetys.fi/tapahtumat/missioforum-kotona-taalla-ja-
taivaassa.

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Virkistävää ke-
sää!

Anna

Onko suurempaa ihmettä

kuin minkä teki hän.

Meitä kaikkia armahti

ja antoi elämän.

Voi hänen rakkauttaan,

voi hänen rakkauttaan,

koko maailman syntejä

hän kantoi harteillaan.

-Almaz Belihu, suom. Jaakko Löytty
virsi 907

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Tietokilpailu

Paljonko Etiopiassa on asukkaita?
a) 72 milj. b) 118 milj. c) 236 milj.

Mikä on Etiopian suurin uskonto?
a) islam b) kristinusko c) hei-
mouskonnot (animismi)

Mitä kieliä Etiopiassa puhutaan?
a) suahilia ja arabiaa b) ranskaa,
afrikaansia ja noin 30 muuta kieltä
c) amharaa, oromoa ja noin 80
muuta kieltä

Mitä tarkoittaa amharan sana

”hullu” (ሁሉ)?
a) mielenvikainen b) kahvipannu
c) kaikki

Kuka oli Etiopian viimeinen keisa-
ri?
a) Mobutu Sese Seko b) Haile Se-
lassie c) Nelson Mandela

Kuka näistä juoksijoista on etio-
pialainen?
a) Tsegaye Kebede b) Patrick Ma-
kau c) Stefano Baldini

Mikä näistä on tavanomaista etio-
pialaista ruokaa?
a) indžera ja wotti b) ugali c) pita
ja falafel

Raamattu on alun perin kirjoitettu
a) hepreaksi ja kreikaksi b) krei-
kaksi ja latinaksi c) arabiaksi

Monelleko kielelle koko Raamattu
on käännetty?
a) 80 kielelle b) 720 kielelle
c) 1617 kielelle

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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Alenkielisten Efesolais- ja Galatalaiskirjeiden käännösten konsulttitarkastus huhti- 
kuussa 2022. Kuvassa kääntäjät Solomon (vas.), Abrahan ja Meheretu, konsultti Mir- 
jami ja neuvonantaja Lumi. Kuva: Mirjami Uusitalon arkisto

Kuva: Maria Karjalainen

https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/globaalit-megatrendit-ja-jumalan-lahetys-foorumi-2/
https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/missioforum-kotona-taalla-ja-taivaassa/

