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Kiitos Jumalan 

armosta 

 

Paten lähettikirje 4/2021 (31.12.2021) 

 

Talvinen tervehdys teille arvoisat 
lähettäjämme ja työmme tukijat! Toivot-
tavasti jakselette hyvin ja olette hyvissä 
hengen ja ruumiin voimissa ottamassa 
vastaan uutta armon vuotta 2022. 

 

Me olemme edelleen Kangasalla. Tämä syksy ja joulun aika ovat soljuneet eteenpäin rauhal-
liseen tahtiin. On ollut hienoa saada vierailla edelleen seurakunnissa tänä alkutalvena ja nauttia 
talven tulosta.  

 

Florence sai olla jouluun asti työkokeilussa hoitamassa lapsia Tähtirannan per-
hepäivähoidossa. Hän on ollut iloinen  ja kiitollinen tuosta mahdollisuudesta.  Lapset Matti ja 
Amani ovat olleet koulussa ja nauttineet siitä kovin. Lämmöllä muistelemme heidän opettajiaan 
ja luokkiaan. Näimme siis joulun Suomessa, kuten toivoimme ja olemme siitä iloisia! Nyt 
seuraava askel lähestyy ja ajatukset alkavat siirtyä Afrikkaan palaamiseen. Lennot ovat varattu 
tammikuun puoleenväliin.  

 

Etelä-Sudanin Luterilaisen kirkon 
ELCSS-S:n kanssa ollaan saatu olla 
suunnittelemassa Sleyn avustus-
budjetin käyttökohteita ensi vuodelle. 
Avustettava summa on tällä tietoa 
noin 100,000 euroa. Tuki keskittyy 
ELCSS-S kirkon työntekijöiden / seu-
rakuntien tukemiseen ja koulu-
tukseen. Rukoillaan, että se pienenä 
purona saisi olla siunaukseksi 
ELCSS-S kirkolle, eteläsudanilaisille 
ja Suomen ev.lut kirkolle. 

 

 

 

 

 

Kangasalan kirkon valotaideteos joulunpyhinä. 

Etelä-Sudanin lähettejä kolmessa polvessa Kankaanpään seu-

rakuntavierailulla marraskuussa -  olevat, palanneet ja tulevat. 



Rukous ja Paasto 

 

Tahtoisin kutsua teitä rukoilemaan ja paastoamaan ELCSS-S kirkon ja omien kotiseura-
kuntienne puolesta vuonna 2022. Päivän paasto jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. 
Vapaudesta käsin. Aloitamme 1.2.2022. Mikäli koet kutsumusta lähetä viesti Anna Sartoselle, 
puh. 050-5276362. Hän kokoaa WhatsApp-ryhmän ja lähettää sille yhden erityisen rukou-
saiheen ja raamatunkohdan jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Tervetuloa joukkoon! 

 

ROHKAISUKSI SINULLE VUOTEEN 2022 

Kiitos Jumalan armosta! 

"Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, 
että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa, ". (1. Tim. 1:12) 

 

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.      

 


