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Sinun  
varaasi  

kaiken  

laitan 
Pauli Vanhasen lähettikirje 30.3.2020 (2/2020) 

 

Tervehdys teille arvoisat lähettäjät täältä Gulusta. Toivottavasti voitte ja jaksatte hyvin. Täällä voidaan 

ihan hyvin. Korona-karanteeni täällä Ugandassa alkoi edellisellä viikolla. Koulut on suljettu ja ihmisiä 

kehotetaan pysymään kodeissaan. Eilen tuli uusia rajoituksia mm. henkilöautojen käyttökielto ilman 

erillistä lupaa ja ulkonaliikkumiskielto 7pm-5am. Haastavia aikoja on monille.  

Järjestimme kirkolle seminaareja taloushallintoon liittyen. Viimeinen oli 9.-13.3 täällä Gulussa. 

Päätoimistolta Jubasta, Etelä-Sudanista tuli neljä edustajaa. Yhteensä meitä oli 15 henkeä. Saimme 

opetusta ja tietoa 

tilintarkastajilta kuinka 

talouspuolen asioita tulisi hoitaa. 

Paidat olivat monilla märkinä 

kun käytiin läpi viime vuoden 

tekemisiä. Opimme paljon. Aika 

näyttää sitten käytännössä. 

Näen nyt mielekkäänä että 

olemme tukemassa kirkkoa tällä 

osaamisen alueella. Haasteita on 

monia ELCSS-S:n toimiessa 

kolmessa eri maassa pienillä 

resursseilla. Tämä aiheuttaa 

myös lähetystä kohtaan suuria 

odotuksia.  

Saamme olla siunattuina matkassa 



ELCSS-S Kirkon Piispa Wilson on 

edelleen Khartumissa, Sudanissa 

sairaana. Tarvitsee näillä näkymin 

leikkaushoitoa. Piispan vointi ja 

parantuminen on erityisenä 

rukousaiheena. Toivon, että 

jumalanpalveluksissakin muistaisitte jos 

mahdollista.  

Etelä-Sudanin rauhan prosessi on 

edennyt ja nyt on jo muodostettu uutta 

hallitusta. Varovaisin askelin näyttäisi 

menevän oikeaan suuntaan. Pakolaisia 

täällä Ugandassa on edelleen lähemmäs 

miljoona. He odottavat mahdollista 

paluuta kotimaahansa varovaisen toiveikkaasti. Seurakunnat ja kristityt leireiltä tervehtivät teitä ja 

ovat kiitollisia avustanne ja rukouksista tähän asti. Jumala teitä siunatkoon. 

Saimme perheenä muuttaa uuteen asuntoon maaliskuun alussa. Nyt meillä on oma piha, nurmikkoa, 

mango- ja avokado-puut kasvavat pihassa jne. Olemme kiitollisia tästä lahjasta. Täällä on hyvä olla 

karanteenissa. 

Siunattua Pääsiäistä. 

”Jeesus, sä Herramme, sua seurata tahdomme. Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin. 

Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna! Saavu jo, Kuningas, luoksemme täyttämään 

toivomme.” (virsi 15:4) 

Rukousaiheet: 

- Kirkon johto, työntekijät ja kristityt, ELCSS-S.  

- Etelä-Sudanin rauhanprosessi. 

- Piispa Wilsonin terveys. 

- SLEY 

- Varjelusta. 

- Matti, Amani ja Florence. 
 
TEHTÄVÄ KIRKKAANA MIELESSÄ! 
 

Pauli Vanhanen & perhe 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Pauli Vanhasen 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 Vanhansen rengas + oma kotiseurakuntasi.  

Viitenumeron saat Sinikka Ahvenaiselta sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
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