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Call a Spade  

a Spade…  

not a big Spoon. 
 

 

 

Vanhasten lähettikirje 5/2020 (14.11.2020)  

 

Noilla sanoilla eteläsudanilainen mentorini (työ) on evästänyt ja rohkaissut minua edellisillä 

tapaamisillamme. Kutsu kuokkaa kuokaksi älä lusikaksi. Myös neuvon  ”Your work here is not to please 

people, but to tell the truth” olen kuullut useasti. Mentorini on kotoisin Etelä-Sudanista, Yambiosta. Hän 

pakeni muutama vuosi sitten Ugandaan sen jälkeen kun häntä oli ammuttu yöllä  useita kertoja AK-

47:lla hänen kotonaan. Hyökkääjä uskoi hänen kuolleen, koska verta oli kaikkialla ja elottoman näköinen 

ruumis makasi pimeässä lattialla. Mentorilta puuttuu kaksi sormea muistuttamassa tuosta yöstä. Syy 

ampumiseen: maanomistusasia, jossa hän oli antanut päätöksen edellisenä päivänä. Jumala voi todella 

varjella ihmeellisellä tavalla. Olen kokenut erittäin tärkeäksi nämä tapaamiset nyt syksyllä.  

Järjestimme avioliittokoulutusta pakolaisleirien johtaville pastoreille (ELCSS-S) täällä Gulussa viime 

kuussa. Kouluttaja, joka on rwandalainen psykologi (työskennellyt vuosia myös Etelä-Sudanissa) puhui 

ensimmiset tunnit yllättäen seksistä…oleellinen aihe sekin, huomasimme. Päivien aikana puhuttiin 

myös kommunikoinnista, eri ihmistyypeistä, ympäristön paineista, arvojärjestyksestä (työ - perhe - 

Jumala), rehellisyydestä jne. Henkilökohtaisiakin asioita ja kipuja käytiin läpi. On harvinaista, että 

pastorit tulevat yhdessä vaimojensa kanssa koulutukseen.  Toivottavasti saadaan laajennettua 

tulevaisuudessa tälläista työtä ja sitä kautta vahvistettua perheitä. Haasteita on paljon ja välillä tuntuu, 

että yritämme kätkeä niitä Raamatun taakse. Kouluttajana toiminut rwandalainen sai viisi tähteä kaikilta. 

Hän haastoi meitä  toimissamme, uskossamme ja puhui asioista suoraan. 

”Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, 

ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin; etteivät 

teidän rukouksenne estyisi.” (1 Piet. 3:7) 

Pastorit Otti ja Thomas  Matongossa 



 

Viime kirjeessä mainitsemani moottoripyörä, maissimylly ja tietokoneet tänne leireille on nyt 

hankinnassa. Etelä-Sudanista Jubasta on tulossa kirkon taloudenhoitaja ja sihteeri (interim commitee) 

tapaamiseen tänne Guluun ensi viikolla, JHS. Puhutaan tästä vuodesta ja katsotaan tulevaan. Myös 

kirkon Ugandan työn johtaja, kirkon neuvonantaja (laki) ja ulkopuolinen tilintarkastaja osallistuvat. 

Toivottavasti on hedelmällinen kokous. Muistakaa rukouksin.  

Pastorit Otti ja Thomas matkasivat viime kuussa Keniaan Matongoon päättämään teologisia opintojaan. 

Otti on Morobin pakolaisleiriltä ja Thomas Tomburasta, Etelä-Sudanista. Muistetaan veljiä perheineen. 

Jos kaikki menee hyvin niin joulukuussa saavat päätökseen kandidaatin opinnot.  

”Ja hän sanoi minulle: tyydy minun armooni; sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Sen tähden 

minä mielelläni kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuisi.”  (2Kor. 12:9) 

Pate & perhe 

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. 
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