Kalajoelta Kilimanjarolle
Anna-Liisa ja Paavo Markkulan lähettikirje 4 / 30.8.2018
Kiitollisena kesälomasta
Kalajoen evankeliumijuhlat olivat viileästä
säästä huolimatta lämminhenkinen juhla.
Matongon teologisen seminaarin rehtori Tom
Omolo oli vieraana Suomessa ja mukana
siunaamassa lähettejä matkaan (kuva Hannu
Häkämies). Hän kertoi, että hetki oli hänelle
itselleen todella mieleenpainuva.
Juhlien lisäksi ehdimme kesälomalla olla
läheistemme kanssa ja tavata perheenjäseniä.
Diakonissa Miriam Kimath
Palattuamme Keniaan matkasimme Tansaniaan
Kilimanjaron juurella sijaitsevaan Uchiran seurakuntaan
diakonissaopiskelijan työharjoittelun arviointiin. Miriam
näytti olevan omalla paikallaan ja sai ohjaavalta pastorilta
hyvää palautetta. Tarve diakonissoille ja pastoreille on iso
ja koulutetusta väestä on pulaa. Arkkipiispa Jesse
Stephano Angowi (oikeanpuolimmainen kuva) kertoi, että
lähettäisi mielellään lisää opiskelijoita Matongoon mikäli
se vain pienelle seurakunnalle olisi taloudellisesti
mahdollista.

Kirkko keskellä kylää
Uchiran luterilaisen kirkon
toiminta on vireää. Erikoista
oli, että alueella asuu paljon
maltillisia muslimeja, jotka
eivät olleet vastustaneet
kirkon rakentamista, vaan osa
tuli jopa toimintaan mukaan.
Miriam on myös itse entinen
muslimi. Nyt hänen äänensä
soi kuorossa ylimpänä laulaen Kristuksen armosta! Kirkossa on toimitettu
useampia kääntyneiden kasteita. Tansanialaisista noin 30 % on muslimeja ja
60 % kristittyjä ja mutta rinnakkainelo on rauhanomaista eikä kristityiksi
kääntyneiden tarvitse pelätä väkivaltaa. Matongon kasvatit – sekä pastorit että
diakonissat - voivat Tansaniassa tehdä työtään rauhassa.
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

Matongon seminaari kansainvälistyy
Teologisen seminaarin lukuvuosi alkoi elokuussa ja olemme
molemmat jo päässeet opettamaan innokkaita ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoita. Anna-Liisan aiheina on nyt katekismusopetus ja talousasiat diakonissoille ja Paavo johdattaa tietokoneiden
saloihin. Kenian kirkossa käynnissä oleva sisäinen sovitteluprosessi
on siunannut kirkkoa ja opiskelijoita on nyt kaikista Kenian luterilaisen
kirkon hiippakunnista. Samanaikaisesti Itä-Afrikan luterilaiset kirkot
ovat lisääntyvässä määrin lähettäneet opiskelijoita Matongoon. Tänä
vuonna uusina maina Eritrea, Ruanda ja Malawi. Kokonaisuutena
opiskelijoita on nyt kymmenestä Itä-Afrikan maasta.
Opettajaseminaariin pyritään saamaan eteläsudanilaisia opiskelijoita,
jotka ovat joutuneet pakenemaan sisällissotaa Ugandan puolelle.

Aurinkosähkön käyttö laajenee
Keväällä toteutettiin EOL:n avulla aurinkosähköllä toimiva valaistus
opettajaseminaarissa. Työtä on nyt jatkettu teologisen seminaarin
puolella siten, että päärakennukseen on saatu kattava järjestelmä,
jolla kaikki toiminnot – myös yhteinen atk-luokka - ovat käytettävissä
sähkökatkoista huolimatta. Aurinkosähkön merkitys on iso sekä
taloutta että toimivuutta ajatellen. Kiitos Herralle näistä uudistuksista!

Orpokodin uutisia
Matongon orpokodin uusi luokkarakennus edistyy
(kuva oikealla). Suomalaisen lahjoittajan turvin
noussut opetustila on muutaman viikon päästä
valmiina käyttöön. Paavo on hoitanut näitä
rakennus- ja aurinkosähköprojekteja yhdessä
kenialaisten ammattilaisten kanssa. Neeman ja
orpokodin väki ovat iloisia ja tyytyväisiä
uudistuksista.
” Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi” Jes 54:10
Siunattua alkusyksyä
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Kiitos tuestasi. Jumala lahjasi siunatkoon.
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitämme uusista työluvista ja niiden vahvistuksista ennen kesälomaa
• Kiitämme kaikista uusista Neema Collegen opiskelijoista
• Pyydämme johdatusta pakolaisleireillä olevien eteläsudanilaisten opiskelijoiden
saamiseksi Neema Collegeen
• Pyydämme esirukousta lähettitoveri Pauli Vanhasen perheelle pienen Imanityttövauvan menetyksen johdosta
• Pyydämme apua Sleyn taloudellisissa haasteissa
• Rukoilemme Kenian luterilaisen kirkon eheytymistä
• Pyydämme johdatusta kotimaankauden suunnitteluun 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.
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