Ystäväkirje helmikuu 2022

Filippos … sanoi: »Sinä kyllä
luet, mutta mahdatko
ymmärtää?»

15.-18.2. Mekane Yesus -kirkon käännöstyön johtaja kutsui kaikki kirkon 20
käännöstiimiä konferenssiin, jossa käsiteltiin lähinnä raportointiin ja suunnitteluun
liittyviä kysymyksiä. Mukaan pääsi 16 tiimiä. Myös neuvonantajat saivat kutsun.
Konferenssin johtoajatuksena oli Filippuksen kysymys etiopialaiselle hoviherralle:
ymmärrätkö, mitä luet? Jos Jumalan Sanaa ei ole omalla kielellä, on vaikea
ymmärtää sitä ja soveltaa omaan elämäänsä.

Mies vastasi: »Kuinka
ymmärtäisin, kun kukaan ei
minua neuvo.» Hän pyysi
Filipposta nousemaan
vaunuihin ja istumaan
vierellään. … Filippos …julisti
miehelle evankeliumia
Jeesuksesta.
Apt. 8:3-31

Turistimatka Arba Minch–Konso–
Gidole–Arba Minch

Hyvää Uutta Vuotta 2022 ja alkavaa kevättä Sinulle, ystäväni!
Kirjoittelen tätä nyt Arba Minchissä, ortodoksikirkosta kuuluu
julistusta, välillä laulua. Ulkona on puolipilvistä, verannalla +31,5. Ei
ihme, että kädet hikoilee. Yöllä lämpötila onneksi laskee +21°C:n
tienoille. Autossa istuminen on kuin saunan lauteilla istuisi.
Etiopiaan lensin 21.1., tänne etelään ajelin Gidolen tiimin kanssa
lauantaina (20.2.).
Pääkaupungissa ja etelässä on edelleen suurimmaksi osaksi rauha.
Mitä nyt normaaleja rajakahinoita aina välillä. Pohjoisessa ja
lännessä on edelleen paikallisia taisteluja.
Diraitan UT ja Lasten Raamattu
Kuluneet viikot ovat olleet aika tiiviitä, ensin Kansanlähetyksen
hommia hoidellen, sitten pari viikkoa diraitankielistä Lasten
Raamatun käännöstä tarkistaen. Pappi Hatano oli tehnyt aika monia
muutoksia, joiden merkityksiä sitten tarkistin naapuritontilla
Mekane Yesus -kirkon teologisessa seminaarissa opiskelevan,
diraitaa puhuvan Ayelen kanssa. Tekstin latinalaiskirjaiminen versio
on nyt taittovaiheessa USA:ssa. Sitten on vielä hieman hommia
amharan fidelitekstin kanssa, ennen kuin sen voin lähettää.
Diraitankielistä Uutta testamenttia puolestaan taitetaan parhaillaan
Kiinassa. Ehkä saamme sen jo parin viikon kuluttua tarkistettavaksi.
Toivottavasti enää ei löydy virheitä. Rahoitus on edelleen auki.
Diraitankielisiä ääni-Uusia testamentteja kysytään ja kuunnellaan
edelleen. Eräs henkilö kertoi ottavansa äänitteen mukaansa

Kansanlähetyksen vieraskodin
henkilökunnalle kuuluu joka toinen
vuosi 2-3 päivää kestävä retki jonnekin Etiopiassa. Tällainen retki olisi
pitänyt järjestää jo viime vuonna,
mutta koronarajoitusten ja maan
poliittisen tilanteen takia se ei
onnistunut. Niinpä työntekijämme
ajoivat perässäni Arba Minchiin
sunnuntaina. Vierailimme mm.
konsolaisessa yli 900 vuotta
vanhassa kylässä, ja kävimme
krokotiilifarmilla. Kuvassa vas.
vierastalon hoitaja Adabse, minä,
vartija Welde, asiainhoitaja
Getasew, vartijat Dawit, Asmemew
ja Idosa.

tilanteisiin, joissa hän toimii riitojen sovittelijana. Kun asiat on
selvitetty, ennen loppurukousta, hän sanoi kysyvänsä, voisiko
kuunteluttaa siihen tilanteeseen sopivan kohdan Raamatusta.
Yleensä hän saa siihen luvan.

Mitä minä nyt tekisin?
Tämä kysymys on usein ollut mielessäni. Ehkäpä jotain selviää, kun
uusi esimieheni synodissa, pappi Getachew, palaa pääkaupunkireissultaan. Diraitan tiimi on pyytänyt minua jatkamaan heidän
neuvonantajanaan, kun he aloittelevat Vanhan testamentin kääntämistä. Tiimissä on nyt yksi uusi henkilö, evankelista Frew. Pappi
Hatano ja rva Alemnesh jatkavat vuoden tauon jälkeen kääntäjinä.
Todennaköisesti tarkistan ainakin alenkieliset Efesolais- ja
Galatalaiskirjeitten käännökset tämän kevään aikana.
Kansanlähetyksen hommat työllistävät nekin jonkun verran, samoin
Lasten Raamatun taiton tarkistus ja painatuksen järjestäminen sekä
Uuden testamentin taiton tarkistus. Synodin käännöstyössä on
kuulemma joitain asioita, joihin pappi Getachew haluaa minut
mukaan. Joten eiköhän töitä ole tiedossa.
Siunausta alkavaan kevääseen

Mirjami

Vas. Frew, Alemnesh, Hatano ja Mirjami käännöstyön
konferenssissa. Kääntäjiä oli pyydetty pukeutumaan oman
kieliryhmänsä asuihin. Minun diraita-pukuni oli Gidolessa.

Kiitos- ja rukousaiheita
* Minulle kuuliaisuutta Jumalan
Sanalle, läheisempää yhteyttä hänen
kanssaan.
* Rauhaa Etiopiaan.
* Synodin käännös- ja lukutaitotyön
koordinaattorit, pastorit Getachew ja
Angama.
* Jeesus-filmin näytännöt ja Abiyot.
* Viisautta, kärsivällisyyttä ja
tarkkuutta Kiinassa oleville painotalon
työntekijöille, jotka työskentelevät
diraitan UT:n painoasun kanssa.
* Konson Raamatun taitto.
* Gidolen rovastikunnan johtaja,
evankelista Gebayehu ja johtoryhmä.
* Diraitan lukutaidon opettajat ja
oppilaat, ääniraamatun kuunteluryhmät.
* Toimistokoneiden toimiminen.
* Terveyttä ja varjelusta tiimimme
jäsenille ja perheille.
* Abeben, Bezabihin ja Tatekin työt
/opinnot, terveys ja elämänhallinta.
* Kansanlähetyksen työn jatkuminen
Etiopiassa.
* Jimman synodin teologisen
seminaarin rakentaminen ja
kummilapsiprojektit.
* Lisää raamatunkäännös- ja lukutaitotyöntekijöitä Etiopiaan.
------------------Mirjami Uusitalo, P. O. Box 5712,
Addis Abeba, Ethiopia.
Sposti: mirjami.uusitalo@sekl.fi;
mirjami_uusitalo@sil.org
Lähettisihteeri Mirja Sauna-aho, jolle
voit ilmoittaa spostin osoitteenmuutokset tai jos et enää halua kirjettäni.
mirja.sauna-aho@elisanet.fi.
Paperikirjeen osoitteenmuutokset ym.
asiat:
Kainuun Ev.-lut. Kansanlähetys,
Sammonk. 5, 87100 KAJAANI, puh.
044 2774616 Kannatustili: Kainuun OP
Kajaani FI 58 576003 10 000327, viite
24905. Keräyslupa RA/2020/1268
Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys.
Karjalankatu 2 A 1, 00520 HKI, puh.
044 452 2239, Kannatustili: Danske
Bank tilinro: FI33 8000 1001 5582 47,
viite 24905. Keräyslupa POL-201513811
Wycliffe Raamatunkääntäjät,
Yliopistonkatu 58 B 5. krs, 33100
TAMPERE, puh. 050 347 4687

