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Rukousaiheita
-Terveys
-Voimia ja viisautta työhön
-Nimikkoseurakuntien löytyminen
-Alejen parissa tehtävä raamatun-
käännös- ja kielenkehitystyö
-Lisää lähettejä Etiopiaan
-Rauhaa ja vakautta Etiopiaan ja
muualle Itä-Afrikkaan
-Toimeentulonsa kanssa kamp-
pailevat Etiopiassa ja naapuri-
maissa

Kiitosaiheita
-Lasten ja aikuisten kohtaamiset
-Raamatunkäännöstyön laaja-alai-
nen vaikutus
-Työtoverit ja uskolliset lähetyk-
sen ystävät
-Käännöstyön eteneminen alen
kielellä
-Jumala kuulee rukoukset

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 20.10.2022

Lähetystyön toimintapiste Donkkis Big Nightissa

Syksy on toistaiseksi ollut vierailurintamalla melko hiljainen,
mutta sain osallistua elo-syyskuun vaihteessa Turku-aktioon.
Sen lisäksi, että kerroin työstäni aikuisille, vierailin lasten
Donkkis Big Night -tapahtumassa. Juttelimme elämästä Etio-
piassa ja opettelimme hieman amharaa. Lähetystyöaiheisella
Hope-kurssilla taas annoin Etiopiasta esimerkkejä kokonais-
valtaisesta lähetystyöstä. Etiopian Mekane Yesus -kirkko sa-
noo olevansa kuin lintu, joka lentää kahdella siivellä: toinen
siipi on ihmisten ajallisista tarpeista huolehtiminen esim. dia-
koniatyön kautta, toinen on ihmisten hengellisistä, iankaikki-
sista tarpeista huolehtiminen esim. evankeliumin julistamisen
ja raamattuopetuksen kautta.

Myös raamatunkäännöstyössä on nämä molemmat puolet:
hengellinen ja ajallinen vaikutus. Kun ihmiset saavat kuulla ja
lukea Jumalan Sanaa omalla kielellään, se auttaa heitä ym-
märtämään evankeliumin ja ottamaan sen vastaan. Raamatun-
käännöstyöhön liittyvät kirjakielen laatiminen, lukutaito-ope-
tus ja äidinkielinen kouluopetus antavat mahdollisuuksia oppia
uusia asioita, hankkia tietoa ja päästä elämässä eteenpäin.
Ale-kansankin kohdalla on nähty, että monet lapset, jotka oli-
vat keskeyttäneet amharankielisen koulun, palasivat kouluun,
kun opetusta annettiin omalla kielellä. Myös aikuiset ovat ol-
leet innoissaan mahdollisuudesta oppia lukemaan ja kirjoitta-
maan kieltään. Se on kohottanut heidän omanarvontuntoaan:
ale on oikea kieli, jota voi kirjoittaa ja joka kelpaa kouluope-
tukseen.

http://annavahakangas.wordpress.com/


Alen kielen äännetutkimuksessani olen pääsääntöisesti saanut
selvitettyä ”ongelmaäänteet”. Jatkan vielä äännejärjestelmän
kokonaisesityksen laatimista, jotta alet voivat ymmärtää pa-
remmin omaa kieltään ja sitä, miten sen äännejärjestelmä ero-
aa amharasta, maan valtakielestä.

Työyhteisöni SIL vietti 3.-5.10. jokasyksyisiä rukous- ja paas-
topäiviä. On terveellistä muistaa, että parhaimmistakin pyrki-
myksistämme huolimatta työmme on turhaa, ellei Jumala ole
siinä mukana, auta ja siunaa. Jumalan apua saamme pyytää
myös maailmanlaajuisena Wycliffe-rukouspäivänä 11.11. Siitä
lisää osoitteessa https://www.wycliffe.fi/rukouspaiva/

Kiitos sinulle rinnallakulkemisesta, rukouksista ja taloudelli-
sesta tuesta, jotka mahdollistavat tämän työn. Siunausta elä-
määsi!

Anna

Liian suurten odotusten,
vaatimusten paineessa
vapauteen minun anna,
lepoon käydä, Jumala.
Rukouksen hiljaisuuteen,
valoon Kirjan avatun,
lähellesi, Vapahtaja,
kutsut kesken taistelun.
-Markku Kilpiö ja Anna-Maija Raittila, 
virsi 525:5

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Ristin juhla
Etiopiassa vietetään syyskuun lo-
pulla ristin juhlaa eli mäsk'äliä.
Tarina kertoo Rooman keisarin-
nan Helenan löytäneen Jeesuksen
ristin Jerusalemista. Hän oli näh-
nyt unen, jossa häntä oli neuvottu
sytyttämään kokko, josta nouseva
savu johdattaisi hänet ristin luo.
Näin kävikin, siksi juhlan viettoon
liittyy kokon polttaminen.
Vaikka Jeesuksen ristin löytymi-
nen ei olisikaan meille tärkeää,
Jeesuksen ristinkuolema syntiem-
me sovitukseksi ja hänen ylösnou-
semuksensa ovat kristillisen uskon
keskiössä. "En halunnut tietää tei-
dän luonanne mistään muusta
kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en
muusta kuin ristiinnaulitusta Kris-
tuksesta." (1. Kor. 2:2)

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 toimistolla. Kuva: SIL Etiopiassa arkisto

Kuva: Maria Karjalainen

Mäsk'äl-juhla SIL:n toimistolla. 
Kuva: SIL Etiopiassa arkisto
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