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Vanhasten lähettikirje 29.3.2022 - 1/2022  
Vanhasen lähettikirje 

 

      
THIS IS THE DAY THAT THE LORD HAS MADE, LET US BE GLAD AND REJOICE IN IT!!!! 

Palasimme Ugandaan tammikuun puolessavälissä. Jätimme taaksemme kauniin talven Suomessa sekä 
rakkaaksi tulleen kotimme, jossa saimme asustella 10 kuukauden ajan.  

Huomaan, että Afrikaan paluu tuntuu olevan itselle nykyään enemmän ja enemmän prosessi…pitää 
vaan yrittää rauhassa ihmetellä ja antaa asioiden pikkuhiljaa selkeytyä, imeytyä.  

Kotimme täällä Gulussa oli pystyssä. Pikkuhiljaa pääsimme taas käsiksi elämään ja toimeen. Lapset 
aloittivat koulua tammikuun lopulla. Heillä menee hyvin… tosin nyt täällä joku influenssa meneillään ja 
yskitään sitä yhdessä ulos.  

Florencelle kuuluu myös hyvää. Hän matkusti helmikuussa Keniaan tyttäremme Audreyn valmistujaisiin 
(Masenon yliopisto / sisustussuunnittelija) sekä tätinsä hautajaisiin. 

Uudet SLEY:n Ugandan lähetit saapuivat 
tämän kuun alussa ja sain olla heitä vas-
tassa Kampalassa. Hienoa kun tuli uutta 
verta tälle kentälle! …Itsensä tuntee jo 
vanhaksi hurtaksi joka ei uusia temppuja 
opi… ja jos oppii niin pahoja. Kiitollinen 
mieli, että Sokat tulivat. God is good! 
Heille yritin järjestellä asuntoa, autoa, kie-
likoulua jne. vaihtelevalla menestyksellä. 
(kuva: pysähdyimme tapaamaan kirkon 
työntekijöitä Bweyalen leirillä ajelles-
samme Kampalasta Guluun. Sokat olivat 
juuri tulleet maahan). 

 



ELCSS-S Etelä-Sudanin ja 
Sudanin luterilaista kirk-
koa olemme saaneet olla tu-
kemassa erityisesti muuta-
min seminaarein nyt vuoden 
alusta. Helmikuussa oli pas-
toreiden seminaari Mag-
wissa, Etelä-Sudanissa 
(kuva, oik.) ja tämän kuun 
alussa naisten seminaari Bi-
dibidin pakolaisleirillä sekä 
kirkon työntekijöiden semi-
naari Khartoumissa Su-
danissa (video). Siellä vihittiin myös viisi uutta pastoria palvelemaan kirkon Sudanin rovastikuntaa.  

Lisäksi lähetyksenä jatkamme pakolais-
nuorten koulunkäynnin tukemista täällä 
Ugandan leireillä sekä kirkon työntekijöi-
den avustusta kuukausittaisilla stipen-
deillä. Ikävä kyllä Etelä-Sudanista on 
kuulunut taas levottomuuksien ja väki-
valtaisuuksien viestejä. Rukoillaan rau-
haa. Kirkon uusi piispa ja pääsihteeri 
ovat nyt kiireisiä uusien tehtäviensä hoi-
tamisessa. Muistetaan heitäkin edelleen 
rukouksin. 

SLEY:n toiminnanjohtaja Tom Säilä oli 
täällä vieraanamme viikon. Vierailimme 
eri pakolaisleireillä tapaamassa ELCSS-
S kirkon kristittyjä (video). Tom lähti ei-
len illalla takaisin Suomeen. Oli hyvä ja 
antoisa viikko. 

Rauhallista paastonaikaa. Kiitos tuesta arvoisat lähettäjät! 

Tehtävä kirkkaana mielessä! 

Pate&co 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Vanhasten työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Pauli Vanhasen rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 

kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,  

leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi 

kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa 

keräyksestä.      

 


