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Vanhasten lähettikirje 12.12.2022 – 3 / 2022

Vanhasen lähetti kirj e

 

Tervehdys Gulusta hyvät lähettäjämme. Iloitkaa aina Herrassa… Saamme olla hyvällä ja kiitollisella 
mielellä kun voimme jälleen täällä Afrikassa ja siellä Pohjolassa valmistautua juhlimaan maailman 
Vapahtajan syntymää! Olkoon tämä juhla ennen kaikkea sydämissämme olevaa iloa ja kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan. 
 
Sydämellinen kiitos meidän ja erityisesti Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon puolesta, 

jota olette rukouksissanne muistaneet ja varoistanne tukeneet tänäkin vuonna. Moni ihminen 

täällä Ugandan pakolaisleireillä, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa on saanut apua ja rohkaisua 

kauttanne. Nämä veljet ja sisaret, joita rakkaus Kristukseen yhdistää ovat monesti mykistyneitä 

siitä tiedosta, että heitä muistetaan ja rukouksin kannetaan. Tahdon myös näin loppuvuonna olla 

rohkaisemassa sinua rakas lähettäjä. Rukouksesi on kuultu näiden ihmisten, tämän alueen ja työn 

puolesta. Se on erittäin merkittävää. Jumala siunatkoon ja auttakoon edelleen.  

Yhteistyökirkkomme toimii todella haastavissa olosuhteissa. Etelä-

Sudan on yksi maailman korruptoituneimmista valtioista monen 

mittarin mukaan. Pitkä epävakaus ja sisällisota. Olin eräänä aamuna 

aamukahvilla tässä Gulussa kirkon pääsihteerin kanssa. Keskustelimme 

näistä haasteista. Päätimme tapaamisen rukoukseen. Kun nousimme 

lähteäksemme tarjoilija tuli luoksemme ja kysyi pastorilta nöyrästi: 

Would you please bless me before you go? Tuon tytön pyyntö kolahti 

minuun.  Would you bless me? Lähetystyö, Mission work, Jeesus lähetti 

meidät viemään ilosanomaa eteenpäin kaikille kansoille. Pietari sanoi 

rammalle miehelle, joka pyysi häneltä almua: ” Hopeaa ja kultaa ei 

minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen 

Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.” Apt. 3: 1-8 

Pääsihteeri jatkoi matkaansa Morobin pakolaisleirille katsomaan perhettään, edessä oli monta 

tuntia istumista täyteen ahdetuissa pikkubusseissa ja moottoripyörän selässä. Lapsi ja vaimo 

olivat sairaana. Viikonloppuna hänen pitäisi olla jo päätoimistolla Etelä-Sudanissa. Rubanga 

konyi Lakwat! 



Kiersimme marraskuussa pakolaisleirien kouluja tapaamassa kirkon tukemia oppilaita ja 

selvittämässä tuon projektin tilaa. Löytyi paljon hyvää - mutta myös taas paljon, paljon, 

parannettavaa. Tuettavia oppilaita on noin neljäkymmentäviisi. Oppilaat ovat eri kouluissa 

pakolaisleireillä ja niiden ulkopuolella. Tähän tarvitaan viisautta kirkolle kuinka jatketaan. 

Loppuvuosi täällä Ugandassa on sujunut hyvin. Pastori Jari Rankisen tulo ja suunniteltu 

koulutus Galatalaiskirjeestä siirtyi ensi vuoden puolelle täällä levinneen ebolan takia. Samasta 

syystä myös kaikki koulut ovat nyt suljettu ensi vuoteen saakka.  

Meillä on ollut hieman hankaluuksia työluvan ja 

kirkon NGO luvan uusimisen kanssa ja tämä on 

työllistänyt minuakin. Vaimoni Florencen lupa olla 

maassa umpeutui marraskuussa ja hän kävi Etelä-

Sudanissa hakemassa uuden viisumin muutama viikko 

sitten. Rajan tuolla puolen vieraassa ympäristössä oli 

alkanut illalla pelottamaan majapaikassa. Hän kertoi 

rukoilleensa ja kokeneensa syvää rauhaa ja ettei ole 

yksin huoneessaan. Herra on hyvä! Florence sai 1kk 

viisumin.   

Itse ajoin autolla Kenian rajalle uusimaan omaa lupaani 4. joulukuuta. Tarkoitus oli käydä 

Keniassa ja palata Ugandaan turistiviisumilla. Kenian puolella rajaa eivät kuitenkaan päästäneet 

maahan, koska kolmen vuoden työlupaa oli jäljellä enää muutama tunti ja minun motiivi 

kyseenalainen. Hikoilin muutaman tunnin rajalla grillattavana ja sitten nokka kohti Kampalaa 

yön pimeinä tunteina. Kampalassa asiaa selvitettiin ja väännettiin ulkomaalaisvirastossa. Asiat 

järjestyivät muutamassa päivässä. Nyt minulla on 3kk voimassa oleva Special Pass. Itse koin 

tuossa prosessissa johdatusta ja mielessä oli sanat ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi…”.  

Etelä-Sudanissa 

Jubassa kirkko on 

kouluttanut viittä 

evankelistaa, jotka 

vihittiin pastoreiksi 4. 

joulukuuta. Kaksi noista 

evankelistoista olivat 

Nubiasta, Sudanista ja 

loput Etelä-Sudanista. 

Nubian alueiden 

seurakunnat ovat eristyksissä ja kulkuyhteydet sinne ovat 

todella hankalat. Nyt alueelle saatiin kaksi pastoria 

palvelemaan luterilaisia seurakuntia ja alueen ihmisiä. 

Tämä on iso kiitoksen aihe. Iloitsen ELCSS-S kirkon johdon 



halusta saada uusia työntekijöitä eri alueille.  Vasemmalla kuvassa pääsihteeri ja uudet 

Nubialaiset pastorit (rukouksiin).   

Nigerialaisia vieraita. Viime viikolla 

sain mahdollisuuden kiertää nigerialaisen 

ja amerikkalaisen pastorin kanssa ELCSS-

S kirkon seurakuntia pakolaisleireillä 

Länsi-Niilillä. Vieraat edustivat GLO-

järjestöä (Global Lutheran Outreach). He 

haluavat olla erityisesti tukemassa ja 

rohkaisemassa afrikkalaisia kirkkoja 

lähettämään omia lähetystyöntekijöitä 

lähetyskäskyn mukaan. Tuntuu, että tämä 

tärkeä puoli meiltä helposti unohtuu ja 

tuttuja asetelmia pidetään yllä. Itse 

ajattelen, että terveen kirkon merkki on 

lähetys, jos sitä ei ole tai siihen ei pyritä 

se herättää huolen kirkon 

tilasta…(rukouksiin).  N 

Nigerialainen luterilainen pastori Chima (LCN), jonka kanssa saimme tehdä matkaa pohtii 

seuraavaa askeltaan lähetystyössä. Hänet on jo Nigeriassa erotettu lähetystyöhön. Ei tiedä vaikka 

Jumala johdattaisi hänet Etelä-Sudaniin… muistetaan tuota pastori Chimaa rukouksissa. Hänen 

viesti pakolaisseurakunnille oli: TRUST IN THE LORD! BETTER DAYS ARE COMING! 

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja 

hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, 

Rauhanruhtinas.” Jesaja 9:5 

HYVÄÄ JOULUA! 

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.      

 


