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Orpoprojektin kuulumisia
Orpoprojekti jalkautuu säännöllisesti
tapaamaan huoltajiensa kanssa asuvia
hankkeen lapsia ja varustamaan heitä
koulutielle. Samalla pidetään hartaus ja
kerrotaan Jumalan huolenpidosta. Vaikka
maallista isää ei olisikaan on kaikilla
taivaassa Isä, joka tuntee meidät kaikki
nimeltä. Kuvassa diakonissa Agnes
ottamassa kuittausta koulutarvikkeista.
Matongon orpokodille on kevään aikana
otettu uusia lapsia isoimpien siirryttyä
perheisiin. Orpokodin roolia on kuluneen
vuoden aikana muutettu siten, että se on
hätäsijoituspaikka lapsille, joilla ei ole ketään kenen luona asua. Lapset siirtyvät orpokodista perheisiin,
heti kun se on mahdollista ja elävät normaalia kenialaisen lapsen arkea. Orpoprojekti maksaa lapsen
koulutuksen, terveydenhuollon ja huoltajille kuukausittaista ruokarahaa. Kiitos uskollisille tukijoille, ilman
teidän esirukouksianne ja lahjotuksianne hanke ei voisi toimia!
Opettajaseminaarin tuki kiertämään
Kristityt opettajat vaikuttavat monen lapsen
elämään viemällä paitsi tietoja ja taitoja
kotikyliinsä myös evankeliumia Kristuksesta.
Matongon opettaja-seminaarissa on
opiskelijoita, jotka eivät pysty itse
rahoittamaan opintojaan. Yksityishenkilöt ja
Evankelinen Opettajaliitto ovat olleet monen
tukena vuosien varrella. Nykyiset tuensaajat
ovat luvanneet tulevasta opettajanpalkastaan maksaa osan avustuksestaan
takaisin voidakseen auttaa jotakuta toista
tarpeessa olevaa. Kaikki mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Kun ymmärrämme, miten paljon olemme
saaneet, voimme iloiten myös antaa.
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Kestävää kehitystä Matongossa
Matongon teologinen seminaari kasvattaa luterilaisen
kirkon pastorit ja diakonissat Keniassa ja myös
laajemmin Itä-Afrikassa. Kenialaisten lisäksi opiskelijoita
on Etelä-Sudanista, Tansaniasta, Ugandasta ja
Sambiasta.
Kuvassa diakonissa-opiskelija Phanice Paavon tunnilla
opiskelemassa tiedonhakua internetistä. Matongon
seminaarissa pyritään jatkossa lisäämään aurinkoenergian hyötyjä. Aurinkopaneelien asentaminen on
kallista, mutta käyttökuluissa tulee säästöjä. Tänä vuonna saatiin vesipumppu toimimaan auringon
voimalla. Hyvä alku sekin.

Kiitokset työtoveruudesta Martti Arkkilalle
Matongon teologisessa seminaarissa on viime lukuvuonna ollut opetustehtävissä meidän lisäksemme
Suomesta Martti Arkkila ja Osmo Harjula. Nyt Martti (kuvassa alarivissä oikealla) on pakannut
matkalaukkunsa lähteäkseen takaisin palvelemaan Pulkkilan seurakuntaa, josta oli virkavapaalla. Kiitokset
Martille työtoveruudesta, ystävyydestä ja naapuruudesta! Toivottavasti tapaamme jälleen myös Keniassa.
Ensi helmikuussa järjestetään Matongon teologisen seminaarin 40-vuotisjuhla, johon Martilla on tekeillä
talon historiikki. Kuvassa pastori- ja diakonissaopiskelijat sekä heidän opettajansa. Muut kuin suomalaiset
kuvassa olevat valkoihoiset ovat amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä.
Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Pankkiyhteys Danske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

Armahtavaisuutta minä tahdon enkä uhrimenoja
Jumala kutsuu meitä Pyhän Henkensä kautta osallistumaan tapahtumiin missä evankeliumi on esillä. Usko
saa toimimaan paitsi pyhäpäivinä myös arjen elämässä. Kaikki syntimme on sovitettu Jeesuksen työn
ansiosta, emmekä itse niitä mitenkään pysty peruuttamaan ja saamaan tekemättömiksi. Vain syntinen
tarvitsee armahtajaa, Jeesusta joka vapahtaa. Se, joka on omasta mielestään jo kelvollinen ei armosta
kiinnostu. Olemme itse saaneet kaiken ilmaiseksi, syntien anteeksiannon ja Jumalan armahtavan
rakkauden. Meitä kutsutaan olemaan armahtavaisia myös muille.
”Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita vaan syntisiä.”
Matt 9:13
Tässä ei ole kaikki! Tervetuloa Evankeliumijuhlille Helsinkiin!
Kesän evankeliumijuhlat pidetään Helsingissä ajalla 30.6-2.7.2017. Ohjelma on luettavissa osoitteessa
www.evankeliumijuhlat.fi.
Tervetuloa lauantaina 1.7. klo 16.30 Meilahden kirkkoon Tuomaan kirkkosaliin tapatumaan: ”Ollaan
kummeja, tuetaan orpoja”. Siellä tapaat lähettejä kertomassa kuulumia orpo- ja Credo projekteista sekä
Matongon seminaarista. Uudet ja vanhat kummit ja muuten vain kiinnostuneet tervetuloa mukaan!
Isän siunaamaa kesää!

Anna-Liisa ja Paavo Markkula
Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitos kaikista esirukouksista ja taloudellisesta tuesta orpoprojektille
 Kiitos Matongon seminaarin tukijoista
 Kiitos perheestä ja uusista perheenjäsenistä (5 vko tyttö, 7.lapsenlapsi)
 Pyydämme siunausta Helsingin evankeliumijuhlille
 Pyydämme rauhaa niin että voisimme vaalien jälkeen elokuussa palata
tehtäviimme Keniassa suunnitellun aikataulun mukaisesti
 Varjele sodan jaloissa eläviä eteläsudanilaisia Matongon opiskelijoita

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
osoite: Sley, PL 184,00181 Helainki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Anna-Liisan ja Paavon työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH

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

tai kirjoittamalla viestikenttään ”Markkuloiden lähetysrengas” + omakotiseurakuntasi

tai Anna-Liisa ja Paavo Markkulan renkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 32001 16510
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.

Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
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