Teille on syntynyt Vapahtaja
Anna-Liisa ja Paavo Markkulan lähettikirje 6 / 10.12.2018
Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu
Matongon orpokodissa asuu pieni Joshua-vauva. Joshua on hellän
huolenpidon kohteena, vaikka oma äiti ei voinutkaan häntä hoitaa.
Nimi Joshua merkitsee samaa kuin Jeesuksen nimi: pelastajaa.
Lasten leikissä kymmenen tikkua laudalla huudetaan: Kaikki
pelastettu! Silloin jokainen, joka on jo saatu kiinni, vapautuu
takaisin mukaan leikkiin. Mikä ilo ja riemu! Se helpotus, jonka
Jeesus toi syntymällä ihmiseksi ja kärsimällä ihmiselle tarkoitetun
rangaistuksen synneistä ristinkuolemallaan, koskee koko
maailmaa. Kenenkään ei tarvitse jäädä syntiensä tähden vangiksi,
vaan joulun lapsi tuo vapauden kaikille. Kaikki pelastettu!
Eri mantereilla
Paavon työ talouspäällikkönä vaati hänen läsnäoloaan kotimaassa
ja vietimme siksi lähes kuusi viikkoa eri mantereilla. Keniassa on
hyvin tavallista, että puolisot asuvat erillään toisistaan, mutta
ihannetilanne se ei varmasti kenellekään ole. Paavon piti kiireisenä
budjetointiaika ja Anna-Liisa opetti tiivistetyssä tahdissa kurssinsa
loppuun Matongossa, joten aika tuntui kuluvan nopeasti.
Itsenäisyyspäivää juhlimme jo yhdessä kiitollisina sotien
veteraaneille. On suurta Jumalan suojelusta, että saimme
aikoinaan säilyttää itsenäisyytemme ja nyt elää rauhan aikaa.
Tervetuloa kotiin
Lähetin elämässä vietetään monesti lähtöjuhlaa. Taas joutui
Anna-Liisa hyvästelemään sekä kenialaisia että suomalaisia
työtovereita ja lähettitovereita muista järjestöistä, eikä se ollut
kovin helppoa. Rukouksin voimme kuitenkin olla toistemme
elämässä ja työssä edelleen mukana. Suomeen tulo oli silti
iloinen asia, ja sydäntä lämmittävät monien toivotukset:
Tervetuloa kotiin!
Mungu akubariki! God bless you!
Keniasta jäämme kaipaamaan paitsi ystäviä ja työtovereita sitä
helppoutta joka Keniassa on elää tunnustavana kristittynä.
Lähtiessä vaikka pankista, jumppasalilta tai valtion toimistosta toivottavat monet Jumalan siunausta.
Ammattia kysyttäessä ei tarvitse hetkeäkään empiä, kun ilmoittaa olevansa lähetystyöntekijä. Toisin kuin
täällä se saa Keniassa poikkeuksetta myönteisen vastaanoton. Ilmasto on Suomessa paljon kylmempi
muutenkin kuin celsiuksina mitattuna. Kampaajalle tai taksikuskille ei täällä tunnu kovin luontevalta
toivottaa siunausta. Moni asia on kuitenkin Suomessa Keniaan verrattuna paremmin. Koko yhteiskunnan
ja myös kirkon kehitystä haittaavaa korruptiota emme todellakaan tule Keniasta kaipaamaan.
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Opettajaseminaarilla hyvä maine
Keniassa opettajakoulutus muuttuu vauhdilla ja kilpailu
opiskelijoista on kovaa. Matongon oppilaitos on maineeltaan
hyvä, moni entinen opiskelija kertoo saaneensa työpaikan
juuri siksi, että valmistui Neema Collegesta. Erityisesti
työharjoittelujen osuus antaa Matongon opiskelijoille vahvan
pohjan toimia käytännön tehtävissä.
Lahjaksi olette saaneet – lahjaksi myös antakaa
Taloudelliset haasteet ovat isot, koska niin moni opiskelija
tulee köyhästä perheestä, jolla ei ole varaa maksaa
koulumaksuja. Rehtorin on vaikea kehittää oppilaitosta ja
maksaa henkilökunnan palkkoja, kun niin monen opiskelijan
maksut ovat rästissä. Opetusministeriö ei myönnä yksityiselle oppilaitokselle tukea. Opettajaseminaarin
vahvin tuki on jo monien vuosien ajan ollut Evankelinen opettajaliitto, joka on mahdollistanut monen
nuoren opinnot. Myös yksityisiä sponsoreita on jonkin verran, kuten esimerkiksi kuvassa olevalla
Victorilla, joka on valmistumassa keväällä. Victor on sitoutunut maksamaan vajaan kolmanneksen
saamastaan tuesta takaisin tukeakseen vuorostaan jotakuta toista tarpeessa olevaa. Rukouksemme on,
että mahdollisimman moni jo ammatissa toimiva Neeman kasvatti sitoutuisi omalta osaltaan maksamaan
saamaansa sponsorirahaa takaisin oppilaitokselle ja kierrättämään saamaansa hyvää.
”Sillä seudulla on paimenia yöllä ulkona
vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja
Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko
valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi
heille: ”Älkää peljätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra.” Luuk. 2:8-11.
Kuva Lenkishonista, Kenian maasaialueelta, jossa on yhä paimenia kedolla.

Siunattua Joulua ja Uutta Vuotta 2019!

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 ilmestyi lokakuun aikana, voit maksutta pyytää sen Sinikka
Ahvenaiselta, sinikka.ahvenainen@sley.fi, puh. 050 348 4645.
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Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitämme Joshua-vauvasta ja rukoilemme hänen sijoittumistaan orpokodista
perheeseen
• Kiitämme työtoveruudesta kenialaisten kristittyjen kanssa ja rukoilemme heille
johdatusta tehtävissään
• Pyydämme sponsoroitujen opiskelijoiden sitoutumista opettajaseminaarin
tukemiseen
• Pyydämme apua Sleyn talousasioihin
• Pyydämme johdatusta Anna-Liisan työtehtäviin kotimaassa
• 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

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

