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Pysäyttävä uutinen
Kontrollikäynti Meilahden sairaalassa päättyi nyt eri tavalla kuin
muilla kerroilla. Anna-Liisa sai kutsun uuteen leikkaukseen
maaliskuun alussa. Kaksi vuotta sitten saimme paljon voimia ja
rauhaa esirukoilijoilta. Tätä tukea pyydämme jälleen. Sodan
melskeet eläneellä Anna-Liisan isoäidillä oli tapana miettiä
tiukassa paikassa, ettei tämäkään Taivaan Isän tietämättä
tapahdu. Levollisella mielellä saamme olla vaikeinakin hetkinä,
vaikka haikein mielin jätimme hyvästejä Matongossa.
Presidentinvaalin jälkimainingeissa
Kuvassa Watamun rannan huivikauppias Malindissa, jonka toimeentulo on riippuvainen turisteista.
Pitkään jatkunut presidentin vaalien jälkeinen epävarmuus vaikeuttaa hänen elämäänsä ja jarruttaa koko
Kenian kehitystä. Rukouksemme on, että rauha säilyisi Keniassa.
Paimenia vartioimassa laumaansa
Kävimmepä sitten matkalla kauempana tai vierailuilla lähiseurakunnissa
alkaa tuttuja opiskelijoita löytyä jo ympäri Keniaa. Jouluna ajoimme Kenian
ylänköalueilla, joilla oli paimenia vartioimassa laumaansa. Yllättävä
kohtaaminen oli samburu-maassa, käydessämme katsomassa kirkon
pääsihteeri Lemosin kameleita. Läheisestä manyattasta (maja) ilmestyi
Matongon opettajaopiskelija Francisca Margaret (kuvassa). Hänellä on jo
työpaikka läheisessä koulussa vaikka valmistuminen on vielä edessäpäin.
Onnittelimme sydämestämme ahkeraa nuorta naista!
Matkan tarkoitus oli tavata paikallinen
virkamies, joka vastaa maanomistus
asioista Wamban alueella. Virallisia
dokumentteja on aavikkoisella seudulla vaikea saada. Tapaaminen
toteutui ja saimme asiamme esitetyksi. Toivotaan että kirkkotontin
omistusdokumentit saadaan ajan tasalle ja seurakuntaan paimen
julistamaan maailman tärkeitä sanomaa, sanomaa syntien
sovituksesta Kristuksen työn tähden.
Kuvassa iltalypsy käynnissä. Kamelit ovat todella arvokkaita otuksia,
hinta on noin 1500 euroa eli kenialaisittain melkein opettajan puolen
vuoden palkka. Kameli pystyy olemaan juomatta yli viikon.
Kamelinmaito on monen samburun ainut aamu- ja iltapala.
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Matongon teologinen seminaari 40-vuotta
Sunnuntaina helmikuun 11. päivä juhlittiin teologisen seminaarin 40vuotispäivää. Paikalla oli paitsi nykyisiä ja entisiä opiskelijoita ja
työntekijöitä myös kirkon johtoa. Suomesta entisistä rehtoreista osallistuivat Reijo Arkkila, Arto Seppänen ja Osmo Harjula sekä opettajakuntaan
kuuluneet Martti Arkkila ja Ari Lukkarinen. Kuvassa Reijo Arkkila istuttamassa puuta juhlan kunniaksi. Taustalla näkyy myös valkopaitaisen
Osmo Harjulan vieressä ruotsalainen ex-rehtori Rune Imberg. Puheissa
painotettiin Matongon merkitystä Kenian ja Itä-Afrikan kirkoille. Juhlassa
jaettiin Martti Arkkilan kirjoittama historiikki Mission of the Lord.
Paavon toimenkuvan painopiste on siirtymässä projekteihin. Niitä on
käynnissä sekä kirkossa että Matongossa liittyen tietotekniikkaan,
nettisivuihin, veteen tai sähköön. Alla kuva aurinkopaneelilla toimivasta
vesipumpusta, joka on todella auttanut opiston taloutta. Orpoprojektista
vastuuta ottaa toinen Kenian lähetti Jorma Arkkila. Matongon orpokodilla
Paavo käy kuitenkin edelleen. Kuvassa olemme viemässä Korpilahdella
kudottuja lasten peitteitä ja käsin ommeltuja koulureppuja, joista lapset olivat oikein iloisia.

”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta
saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.
Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi."
Room 3:22-25

Taivaan Isän siunaamaa kevättalvea, valoa ja iloa!
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Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle,
osoite: Sley, PL 184,00181 Helsinki, 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.

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Pyydämme varjelusta Anna-Liisan leikkaukseen 5.3 ja hyvää toipumista
• Pyydämme rauhan säilymistä ja mahdollisuutta palata 9.4. Keniaan
• Pyydämme, että Wamban kirkon tonttiasia etenee
• Kiitämme Matongon 40-vuotisjuhlan onnistumisesta ja rukoilemme että se voisi
toimia rauhan edistäjänä Kenian kirkossa
• Pyydämme opettajaseminaarin johtotehtäviin oikeaa henkilöä
• Pyydämme apua Sleyn taloudellisissa haasteissa
• Pyydämme johdatusta arkkipiispanvaaleihin sekä Suomessa että Keniassa
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