Kuin hiekan jyvät rannalla…
Anna-Liisa ja Paavo Markkulan lähettikirje 3 / 2.6.2018
Apu menee perille
Lahjoitusvaroin saadaan Keniassa paljon
aikaan. Tällä hetkellä suomalaisten varoilla on
tekeillä luokkahuonerakennus Matongon
orpokodin lapsille ja Paavo on mukana
toteuttamassa hanketta. Viereisessä kuvassa
Emmanuel-kodin lapsia.
Myös Matongon opettajaseminaari sai
lahjoituksena käytettyjä tietokoneita, jotka
toimitimme perille rehtorin kansliaan. Kuvassa
alla iloisina vararehtori Ponzina ja vastavalittu
rehtori Henri Choti. Toivotamme Jumalan
siunausta uudelle johtajalle ja viisautta tärkeän
tehtävän hoitoon.
Ystävyyttä yli mannerten
Evankelisen Opettajaliiton tuella on hankittu kirjoja
useille kouluille. Ystäväkoulutoiminnassa on mukana
sekä suomalaisia että kenialaisia oppilaitoksia.
Kenialaisissa kouluissa on jatkuva pula materiaaleista ja
lahjoituksilla on suuri merkitys opiskelijoiden tuloksiin.
Alla Kannuksen lukion ystäväkoulun Samangan lukion
henkilökuntaa ottamassa vastaan kirjapakettia. Kiitos
Taivaan Isälle kaikista, jotka ovat valmiita jakamaan
omastaan ja auttamaan kaukana asuvia lähimmäisiään!

Antamisen iloa
On iso ilo olla viemässä perille materiaalista
apua jonka näkee tulevan todella tarpeeseen.
Samalla on kuitenkin itsellä nöyrä mieli, mehän
olemme tässä ketjussa vain välittäjinä. Mutta
näinhän on myös vieraillessamme
seurakunnissa tai kirkon seminaareissa. Ei
meillä sielläkään ole mitään omaa annettavaa,
evankeliumi on lahja Jumalalta. Saamme olla
sitä välittämässä vaikka ilman omia ansioita.
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Kirkko pyrkii sovintoon
Kenian luterilainen kirkko on vuosien
ajan kärsinyt eripurasta, joka on
henkilöitynyt johtajien välisiin ristiriitoihin. Nyt vt. arkkipiispa Joseph
Ochola on laitettu paljon vartijaksi.
Hänen isännöimänsä seminaari pidettiin Nairobissa ja riitelevien osapuolten
piispat oli kutsuttu paikalle. Piispojen
väliset neuvottelut pääsivät alkuun ja
seminaarin tunnelma oli sovinnollinen.
Lähetysjärjestöjen edustajat oli
kutsuttu mukaan tarkkailijan roolissa.
Rukoilemme rauhaa kirkon sisälle ja
viisautta sen johtajille.
Remonttia ja työlupahaasteita
Matongon kotimme vuotava katto meni
remonttiin ja jouduimme tyhjentämään talon
lähes kokonaan sisäkaton uusimisen alta.
Asumme evakossa ja välillä olimme matkoilla.
Nyt on reissua tulossa Nairobiin, koska
Kenian valtio on tarkistamassa kaikkien
ulkomaalaisten työlupien laillisuuden. Monenlaisia papereita tarvitaan. Rukouksemme on,
että tuore kaksivuotinen työlupamme ehdittäisiin vahvistaa ennen kuin lähdemme
Suomeen Evankeliumijuhlille. Toivottavasti
tapaamme siellä, vaikkapa lähetyskahvilassa
tai kummitapaamisessa lauantaina 30.6 klo 11.15-12.30 paikassa nimeltä Pauha (Hotellin yhteydessä).
”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.”
Kuvassa teologisen seminaarin väkeä
lukuvuoden viimeisessä messussa.
Tunnelma oli yhtä aikaa iloinen ja haikea.
Osa opiskelijoista jätti seminaarin taakseen,
osan kanssa jatketaan jälleen elokuussa.
Siunattua kesää kaikille toivottaen
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Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitämme tulevista evankeliumijuhlista Kalajoella
• Kiitämme kaikista esirukoilijoista
• Pyydämme johdatusta työluvan vahvistukselle
• Pyydämme apua Sleyn taloudellisissa haasteissa
• Rukoilemme rauhaa Kenian luterilaisen kirkon johtajien neuvotteluihin
• Pyydämme johdatusta kotimaankauden suunnitteluun keväälle 2019
• Pyydämme hyvää terveyttä
• Pyydämme johdatusta uusien opiskelijoiden saamiseksi Neema Collegeen

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Markkuloiden työtä, voit laittaa haluamasi summan
Sleyn lahjoitustilille 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 ”Anna-Liisa ja Paavo Markkulan rengas” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos
tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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