Kotimaankierroksen kynnyksellä
Anna-Liisa ja Paavo Markkulan lähettikirje 5 / 19.10.2018
Aatamin ja Eevan syytäkö kaikki?
Anna-Liisa on käynyt uusien
diakonissaopiskelijoiden kanssa läpi
katekismusta. Monelle se on jo osittain
tuttu, mutta esimerkiksi sambialainen
Esther myönsi pitävänsä sitä
ensimmäistä kertaa kädessään. Hän
kysyy paljon kysymyksiä, joista on
varmasti hyötyä myös muille ryhmän
jäsenille. Pari viikkoa sitten
ihmettelimme perisynnin käsitettä ja
miten ihmisen lankeemus paratiisissa
näkyy edelleen sekä omassa
elämässämme että ympärillämme.
Pientä närkästystä oli luokka-huoneen
ilmapiirissä aistittavissa: Onko kaikki vääryys maailmassa oikeasti Aatamin ja Eevan syytä? Voisimmeko
ilman heidän lankeemustaan elää edelleen kuin Paratiisissa? No, viime viikolla olivat opiskelijat jo kypsiä
tunnustamaan, etteivät varmasti olisi itsekään pystyneet vastustamaan kiehtovaa lupausta: teistä tulee
Jumalan kaltaisia. Omaa vastuuta ei pääse karkuun. Mutta yhtä varmasti kuin synti tuli maailmaan
ensimmäisen ihmisen kautta oli Jumalalla myös pelastussuunnitelma valmiina. Langennut ihmiskunta on
turvassa Jeesuksen työn tähden, kun hän otti rangaistuksen synneistämme itselleen. Mama Anna-Liisa
on kovin ylpeä näistä Matongon mäellä kuvatuista kutsumustietoisista nuorista naisista, jotka kantavat
isoa vastuuta seurakunnissa eri puolilla Keniaa ja itäistä Afrikkaa.
Muutoksia toimenkuvissa
Paavon toimenkuva muuttui lokakuussa talouspäällikön toimeksi,
ja siksi kotimaa kutsuu nyt aiottua aiemmin. Vierailemme
yhdessä kevään aikana seurakunnissa. Se tuntuu hyvin tärkeältä
ja antoisalta osalta lähetin työtä ja odotamme innolla ystävien
tapaamista. Anna-Liisa osallistuu seurakuntakierrosten lomassa
kotimaassa tehtävään maahanmuuttajatyöhön. Richard
Ondichon vetämässä työssä on kasteita ollut jopa joitain
ulkokenttiä enemmän. Lähetyskenttä on siirtynyt myös
kotimaahan.
Diplomakurssi tietokoneluokassa
Tietokoneluokka on ahkerassa käytössä. Kuvassa Paavo ohjaa
uutta ryhmää laitteiden käytön perusteissa. On hienoa nähdä
opiskelijoiden innostus lukukauden alkaessa, kun he alkavat
ymmärtää tietotekniikan mahdollisuudet seurakuntatyössä. Kovin
monessa oppilaitoksessa ei Keniassa vielä ole internet yhteyttä
ja mahdollisuutta oppia tietokoneen käyttöä käytännössä.
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Kwaheri! Näkemisiin!
Monet vesi-, aurinkosähkö ja tietotekniikkaprojektit ovat Paavon lähettikauden aikana
valmistuneet yhdessä kenialaisten tekijöiden
kanssa. Kuvassa orpokodin uusi luokkarakennus. Vaikka jäähyväiset ovat itselle aina
haikeita lasten iloinen laulu ilahdutti mieltä ja
kevensi tunnelmaa. Taivaan Isän suojelukseen
jätämme tämän Matongon orpokodin ja sen
työntekijät sekä koko orpoprojektin
työntekijöineen ja lähetteineen.

Orpoprojektin työntekijäseminaari
Paavon työtoverit kutsuivat meidät mukaan orpoprojektin
seminaariin. Lupasimme pitää projektia esillä
kotimaankierrostemme aikana. Lasten kasvaessa ja
siirtyessä opiskelemaan korkeammille asteille nousevat
myös koulumaksut. Taloudellisia haasteita tuo myös
yleinen kustannusten nousu. Uusia tukijoita tarvittaisiin.
Voisitko sinä tai joku tuttavasi ryhtyä orpoprojektin
kummiksi tai esirukoilijaksi?
Kuvassa diakonissat Josephine ja Agnes opettavat
Anna-Liisalle miten kenialainen rannekoru syntyy
autonkuljettaja Raymondin tarkkaillessa.

Kenian kesästä syksyiseen Suomeen
Keniassa on alkamassa vuoden lämpimin jakso
mutta olemme saaneet nauttia myös siunatuista
sateista. Matongon ympäristössä lähes kaikilla
perheillä on pieni pelto, jota hoidetaan huolella
ja saadaan perheelle jokapäiväinen ruoka.
Kenian vuosien olemme konkreettisesti nähneet
kuinka Taivaan Isä pitää lapsistaan huolen
antaen sateet ajallaan ja suoden maalle kasvun.
Kaikella on aikansa, on aika lähteä ja aika
palata. Ajattelemme itse, että vielä joskus
voimme olla uudelleen tällä kentällä, mutta
Herra yksin tietää. Paavon kokemusta talousasioista ja projektihallinnosta raportointeineen tarvitaan nyt
Suomessa. Myös näihin uusiin haasteisiin pyydämme rukoustukea. Sen varassa on hyvä tehdä työtä.
”Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan
vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden.
Yhtälailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat.” Ps 127:1-2.
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Siunattua alkusyksyä

Anna-Liisa ja Paavo
anna-liisa.markkula@sley.fi, paavo.markkula@sley.fi,
Internet: http://www.sley.fi/markkulat
Blogi: http://matongo-lahetysuutisia.blogspot.fi
Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Mikäli et ole saanut rukouskalenteria joka ilmestyy lokakuun aikana, voit maksutta pyytää sen Sinikka
Ahvenaiselta, sinikka.ahvenainen@sley.fi, puh. 050 348 4645.
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitämme uusista Neema Collegen opiskelijoista ja pyydämme johdatusta Neema
Collegen työntekijöille
• Kiitämme Kenian kirkon hyvin edenneestä rauhanprosessista
• Pyydämme apua Paavon työhön Sleyn talousosastolla
• Pyydämme johdatusta Anna-Liisan työtehtäviin kotimaassa
• Pyydämme että maahanmuuttajatyö voisi kirkastaa Kristuksen lunastustyötä
mahdollisimman monelle
• Pyydämme johdatusta kotimaankaudelle keväälle 2019
• Pyydämme hyvää terveyttä

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.
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100
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