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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 vastassa 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, kielikoulua jne. vaihtelevalla menestyksellä.
(kuva: pysähdyimme tapaamaan kirkon
työntekijöitä Bweyalen leirillä ajellessamme Kampalasta Guluun. Sokat olivat
juuri tulleet maahan).
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ELCSS-S Etelä-Sudanin ja
Sudanin luterilaista kirkkoa olemme saaneet olla tukemassa erityisesti muutamin seminaarein nyt vuoden
alusta. Helmikuussa oli pastoreiden seminaari Magwissa,
Etelä-Sudanissa
(kuva, oik.) ja tämän kuun
alussa naisten seminaari Bidibidin pakolaisleirillä sekä
kirkon työntekijöiden seminaari Khartoumissa Sudanissa (video). Siellä vihittiin myös viisi uutta pastoria palvelemaan kirkon Sudanin rovastikuntaa.
Lisäksi lähetyksenä jatkamme pakolaisnuorten koulunkäynnin tukemista täällä
Ugandan leireillä sekä kirkon työntekijöiden avustusta kuukausittaisilla stipendeillä. Ikävä kyllä Etelä-Sudanista on
kuulunut taas levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien viestejä. Rukoillaan rauhaa. Kirkon uusi piispa ja pääsihteeri
ovat nyt kiireisiä uusien tehtäviensä hoitamisessa. Muistetaan heitäkin edelleen
rukouksin.
SLEY:n toiminnanjohtaja Tom Säilä oli
täällä vieraanamme viikon. Vierailimme
eri pakolaisleireillä tapaamassa ELCSSS kirkon kristittyjä (video). Tom lähti eilen illalla takaisin Suomeen. Oli hyvä ja
antoisa viikko.

Rauhallista paastonaikaa. Kiitos tuesta arvoisat lähettäjät!
Tehtävä kirkkaana mielessä!
Pate&co
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