Ystäväkirje kesäkuu 2022

Raamattuviikon avajaisissa: vas. berta-tiimi laulamassa. Kesk. suri-, ale-, mosiye- ja borana-kääntäjät. Oik. borana-tiimi.

”Lähetystyö on yhtä juhlaa! ”
Voisin sanoa noin viimeksi kuluneesta parin viikon jaksosta. Sain
nimittäin ensin vieraakseni Arba Minchiin puolalaisen kollegani
Izabellan, jonka kanssa vierailin zaisen raamatunkäännösprojektia
katsomassa ja Geressen rovastikunnassa (n. 60 km Arba Minchistä
etelään), jossa saimme juhlawotit ja ihailimme kauniita vuoristomaisemia. Samalla viikolla Arba Minchissä oli kolme muutakin SILkollegaa: Bettina Saksasta, Janet Hollannista ja Lumi Romaniasta,
joiden kanssa vietimme pari iltaa yhdessä. Izabellan lähdettyä sain
vieraakseni Tiinan, opiskeluaikojen raamattupiirikaverin 40 vuoden takaa. Tiina on ollut kolme kuukautta pääkaupungissa opettamassa naapurin Naomia. Tiinan kanssa pääsimme ystävieni tyttären iloisiin häihin. Ja kun Addikseen palasimme, oli Naomilla synttärit, johon sain kutsun.
Viimeiseksi olen ollut Mekane Yesus -kirkon Raamattuviikon
avajaisissa ja sitten viikkoon kuuluneessa, maukkain wotein
juhlistetussa Raamattupäivässä, josta kuvat yllä.
Ale-kielen käännösten tarkistusta, talon korjausta ja vieraita
Yllä olevaa edellisen kirjeeni
otsikkoa ei tarvinnut vaihtaa,
sillä työni sopivat edelleen
saman otsikon alle.
Alenkielisen Uuden testamentin tarkastus on jatkunut.
Nyt vuorossa olivat Filippiläisja Kolossalaiskirjeet, joiden
parissa työskentelimme viime
viikolla täällä Addiksessa.

Ale-tiimi: Abraham, Solomon,
Meheretu, Lumi ja Mirjami.

Arba Minchin talon remontti eteni sen verran, että keittiön seinät
tulivat valmiiksi, hella ja jääkaappi pääsivät paikoilleen. Yhden ikkunan ja verannan maalaus sekä irronneiden lattialaattojen liimaus vielä odottavat tekijäänsä. Vieraista kerroinkin jo yllä.

Tilastoja vuodelta 2021:
Maailmassa on 7378 kieltä, 7,9 miljardia
ihmistä.
Koko Raamattu käännetty 717 kielelle,
niistä 11 on Etiopiassa.
Lisäksi Uusi testamentti 1582 kielelle,
joista 29 Etiopiassa.
Raamatun osia 1192 kielelle.
Yhteensä 3495 kielellä on jokin osa
Raamattua omalla kielellä. Näitä kieliä
puhuu 7,04 miljardia ihmistä.
Käännöstyö meneillään 828 kielessä
(67,6 miljoonaa ihmistä).
1892 kielelle tarvitaan käännös (145 miljoonaa ihmistä).
Lähde: wycliffe.net/resouces/statistics
Syyskuu 2021
Kiitos- ja rukousaiheita
* Lasten Raamatun painaminen alkanut.
* Diraitan VT-projektin tietokoneet toimii
* Minulle kuuliaisuutta Jumalan Sanalle,
läheisempää yhteyttä hänen kanssaan.
* Työlupani vuodeksi eteenpäin on tulossa.
* Rauhaa Etiopiaan, Ukrainaan.
* Synodin käännös- ja lukutaitotyön koordinaattorit, pastorit Getachew ja Angama. Getachew’n terveys.
* 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.
* Diraitan tiimi sai tilavan toimiston, nyt
pitäisi saada uusi akku aurinkopaneelisysteemiin.
* Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille ja perheille. Alemnesh tarvinnee uu-

Diraitan, zaisen ja konson UT:t, VT:t ja Lasten Raamattu
Diraitan käännöstiimi pakertaa Vanhan testamentin parissa. Parhaillaan he tekevät ryhmätarkastusta Esterin kirjasta. Jossain vaiheessa saan sen tarkastettavakseni. Tiimi on päässyt isompaan,
valoisampaan ja terveellisempään (vähemmän hometta) huoneistoon, missä on runsaasti tilaa myös tuleville kirjalaatikoille. Nyt
kaikilla on myös toimivat tietokoneet. Uusia ongelmia tosin ilmaantui: vuosia käytössä ollut aurinkoenergiaa säilövä akku pääsi
tiensä päähän. Ja aurinkopaneeleista tulevat johdot ja laitteet
ovat vielä vanhassa toimistossa.
Diraitankielisen Lasten Raamatun painaminen alkoi viime viikolla. Sanoivat valmistuvan kahdessa kuukaudessa. Nyt painetaan
meikäläisin kirjaimin olevaa versiota, sitten on vuorossa kirjan fidelipainoksen painaminen.
Diraitan Uusi testamentti on edelleen odottamassa painovuoroaan. Rukoillaan, että sekin työ liikahtaisi eteenpäin.
Konson koko Raamatun kirjoitusasu on periaatteessa korjattu,
mutta ongelmia on korjausten siirtämisessä toiseen ohjelmaan.
Rukoillaan Gezahegnin ja Raamattuseuran Sekariaksen puolesta,
jotka työskentelevät kirjan parissa.
Zaisen Vanhan testamentin käännöstiimi, jonka luona Izabellan
kanssa vierailin, ei ole juurikaan päässyt töihin käsiksi. Heillä on
vain yksi tietokone, jota vanhin kääntäjä käyttää. Kaksi uutta
kääntäjää eivät ole päässeet töiden alkuunkaan. Kaiken lisäksi
projektin aurinkopaneelisysteemi on rikki. Zaisenkielinen Uusi testamentti on Etiopian Raamattuseuralla menossa taittoon.
Mitä tämän jälkeen?

Alenkielisten Tessalonikalaiskirjeitten sekä diraitankielisen Esterin
kirjan tarkastus tapahtunee joskus heinä-elokuussa. Samoin jossain välissä yritän nähtävästi auttaa zaisen tiimiä pääsemään töihin käsiksi.
Hyvää, siunattua juhannusta ja kesää Sinulle toivon.
Terveisin, Mirjami

den leikkauksen.
* Abeben, Bezabihin ja Tatekin työt/opinnot, terveys ja elämänhallinta.
* Jimman synodin teologisen seminaarin
rakentaminen ja kummilapsiprojektit.
* Kansanlähetyksen työn jatkuminen Etiopiassa.
* 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-2015-13811
Wycliffe Raamatunkääntäjät,
Yliopistonkatu 58 B 5. krs, 33100
TAMPERE, puh. 050 347 4687
_____________
Minä näin suuren kansanjoukon, jonka
lukua ei kukaan voinut laskea; siinä oli
ihmisiä kaikista kansoista, heimoista ja
kansakunnista, ja he puhuivat kaikkia
kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja
Karitsan edessä yllään valkoiset
vaatteet ja käsisään palmunoksat. He
huusivat suurella äänellä: ”Meidän
pelastuksemme tulee Jumalalta, joka
istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!”
Ilm. 7:9.

PS. Älä unohda KL-päiviä Ryttylässä heinäkuun 1.-3. !!

Tiinan kanssa Arba Minchin maisemia katsomassa. Selamin ja Abiyotin häissä, vas. ystävien kanssa hääkatoksen
edessä. Kuvat Tiinan kamerasta.

