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Matti ja Amani joulutunnelmissa

Hyvää Herran vuotta 2020!
LÄMMIN KIITOS TEILLE muistamisista arvoisat lähettäjämme! Oli ilo saada kortteja ja pakettejakin tänne
Guluun. Ovat piristäneet kummasti mm. Vähäsarjan hartauskirja VAPAA on ollut aamujen rohkaisu hyvine
teksteineen ja puhuttelevine kuvineen, CD jossa lauletaan ”kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää…”
lohdutti automatkalla Kampalaan… kaksi tavallista kättä kelpaa näissäkin hommissa, eikä aina edes niin
puhtaat. Lähettämänne lasten DVD-ohjelmat antoivat vanhemmille mukavasti rauhaa ja lapsille katsottavaa ja
tärkeitä suomenkielen kylpyjä.
Joulun aika meni Kisumussa Keniassa. Saimme viettää joulun tyttäremme Audreyn asunnossa yhdessä
perheenä. Tunnelma oli hyvä joskin tiivis. Joulunpyhinä Florence vieraili lähisairaalassa, johon sukulaispoika
tuotiin jouluaattona tajuttomana pahassa malariassa. Näinhän se monesti on. Saamme juhlia Vapahtajamme
syntymää samalla elämän seuratessa mukana, ilot ja surut… Poika toipui vähitellen kuntoon.
Florence ja lapset saivat lopulta uudet
Kenian passinsa. Niihin oli mukava
käydä leimauttamassa opiskelu- ja
oleskeluluvat tammikuun alussa
Kampalassa. Nyt meillä kaikilla on ”asiat
kunnossa” tältä osin. Itse sain uuden
kolmen vuoden työluvan joulukuussa.
ELCSS-S (Etelä-Sudanin ja Sudanin
luterilainen kirkko) viimeistelee
edelleen viime vuoden raportteja Sleyn
tukien osalta, joten tätä vuotta ei ole
vielä oikein päästy aloittamaan.
Olemme lähetyksenä hieman pyrkineet
Piispa Wilson mukana Joulujuhlassa Roben seurakunnassa, Jubassa
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tarkentamaan raportointien seurantaa ja vaatimuksia. Nyt odotamme ulkopuolisen tilintarkastajan raportteja
näistä Ugandan pakolaisleireille annetuista tuista. Paljon on meillä vielä opittavaa ja parannettavaa tällä
sektorilla,mutta suunta tuntuu oikealta. Kiitos tuestanne! Rukoillaan, että Jumala siunaisi tämän vuoden
tukemme Etelä-Sudanin Luterilaiselle kirkolle. Kaksi kalaa ja viisi leipää riitti aikoinaan monille.
Kirkon piispa Wilson Rule on ollut sairaana. Diabetes ja verenpaine ovat vaivanneet häntä. Paljon on myös
malariaa ja lavantautia liikkeellä. Lääkkeet ovat monesti heikkolaatuisia tuolla Etelä-Sudanissa. Piispa
lennätettiin Jubasta Khartumiin tammikuun alkupuolella saamaan kiireellistä hoito. Nyt on toipumassa.
Meillä täällä Gulussa vuosi on alkanut hiljalleen. Suunnitellaan rauhassa.
Tässä keväällä olisi reissut mm. Etelä-Sudaniin ja Sudaniin, JHS. Lapset
Amani ja Matti ovat takaisin koulussa ja viihtyvät hyvin. Florencelta teille
kaikille rakkaita terveisiä - 1.2.2020 meille tulee kymmenen vuotta täyteen
yhteistä taivallusta, ei uskoisi. Herra on hyvä! Me emme.

“Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä
ainoastaan meidän vaan myös koko maailman
syntien.”
(1. Joh. 2:2)

1.2.2010 vietettiin häitämme Kisumussa.
Rukousaiheet:
-

Lasten koulunkäynti.
Etelä-Sudanin rauhanprosessi.
Kevään suunnitelmat, koulutukset ja työt.
ELCSS-S pastorit ja työntekijät.
Piispa Wilsonin terveys.
Kiitos, 10 v. yhdessä Florencen kanssa.
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