Minne mennä?
Pauli Vanhasen lähettikirje 2.2017

17.11.2017
Sisarusten ja vanhempien kanssa Kangasalla elokuun lopulla.

Mnaendeleaje? (miten menee?)
Terveiset täältä Länsi-Keniasta, Kisumusta. Tultiin tänne viime maanantaina perheen kanssa
Nairobista. Sunnuntaina aamulla olisi tarkoitus suunnata Ugandaan. Ensin ajamme
pääkaupunkiin Kampalaan selvittelemään työlupia. Sitten jatkamme Pohjois-Ugandaan Gulun
kaupunkiin etsimään mahdollista uutta kotia ja Ugandan työn toimistoa. Tällä kertaa olisi
tarkoitus reissata myös Florencen ja lasten kanssa. Meillä edelleen ajatuksena muuttaa tuossa
vuoden vaihteessa Nairobista tänne Kisumuun tai sitten Guluun, Ugandaan, jos tilanteet sallii.
Olin viime kuun vaihteessa Ugandassa edellisellä reissulla yhdessä Antti ja Liisa Saarenkedon
kanssa. Olimme silloinkin pääkaupungissa ja sitten pohjoisessa Yumbessa, Bidibidin
pakolaisleirillä, jossa saimme osallistua viiden uuden eteläsudanilaisen pastorin virkaan
vihkimiseen. Tässä linkki josta voit lukea Antin kirjoittaman jutun tuohon tapahtumaan liittyen.
(https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/pakolaisleirilla-juhlittiin-uusia-pastoreita/)
Nyt siis perheellä pohdimme mitä ja minne seuraavaksi. Pakolaistyö tuolla Ugandassa on minun
tehtäväni lähetyksessä tämän työkauden. Uuteen tehtävään siirtyminen on mielenkiintoista,
mutta samalla haastavaa. Kenialainen vaimo (ei lähetti), lapset, koulut, Florencen vanhemmat
lapset jne. Miten asiat järjestyvät. Sitä välillä mietin.
Täytyy tässä tunnustaa, että kun tulimme Suomesta kotimaan kaudelta syyskuun alussa
takaisin tänne Keniaan oli vaikea saada motivoitua itseä takaisin näihin kuvioihin. Ei
kiinnostanut… Kaipasin Suomea. Piti ihan alkaa etsimään avoimia työpaikkoja kotimaasta netin
välityksellä… …ei tärpännyt…nyt pikku hiljaa helpottaa.
Pyytäisin muistamaan rukouksissa tuota meidän ensi viikon matkaa, että saisimme reissuun
enkeleitä ja johdatusta työlupa asioihin sekä tuleviin asuntokuvioihin. Olemme kiitollisia siitä,
että saamme kompastella täällä eteenpäin teidän rukousten kantamina.
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Kämpän tyhjennys kahvit Kangasalla.

Ja kalassa Roineella.

Kotimaassa meillä oli siunattu ja hyvä aika. Kiitos rohkaisusta, jota saimme teitä monia lähettäjiä
tavatessa srk-vierailuilla ja muualla. Erityisesti iloitsin myös rakkaista Taistelutovereista
Kangasalan kunnailla. Oli hienoja hetkiä. Asanteni sana!
“Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos
me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1 Joh. 1:8,9)
Rukousaiheita:
- Etelä-Sudanin maa ja kansa, joka kamppailee tällä hetkellä tiellään eteenpäin itsenäisenä
valtiona.
- ELCSS-S (Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilainen kirkko) työntekijät ja pastorit. Erityisesti vasta
vihityt viisi pastoria.
- Perheemme tuleva asuinpaikka ja uudet työkuviot.
- Kenian poliittinen tilanne.

Tehtävä kirkkaana mielessä!
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henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi

Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

