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JOULUKUU 2020

UUTISKIRJE

JOULUTERVEHDYS
Tänä vuonna meidän monen joulun viettäminen poikkeaa totutusta. Emme ehkä pääse kokoontumaan yhteen,
vaan joulun viettämisessä on uusia ja erilaisia tapoja, kuin mihin olemme aikaisemmin tottuneet. Saattaa
tuntua siltä, että joulu ei tule ollenkaan, kun tuttuja jouluun kuuluvia elementtejä puuttuu tämän vuoden
joulusta.
Jouluevankeliumin Marian ja Joosefin elämä oli muutoksessa. Esikoisen syntymä ja ensi kertaa
vanhemmaksi tuleminen oli koko elämää muuttava asia. Miten toivoisinkaan, että tuo nuori pari olisi voinut
keskittää kaiken energiansa yhteen suureen asiaan, vanhemmaksi tulemiseen. Miksi juuri tässä tilanteessa
maan hallitsijalta tuli käsky lähteä liikkeelle hoitamaan henkikirjoitusasioitakin? Mutta käsky oli käynyt ja
oli lähdettävä liikkeelle. Matkan aikana lapsi syntyi talliin ja sai ensimmäiseksi makuupaikakseen seimen.
Joulun kertomuksessa on meille ulkosuomalaisille paljon tuttua ja arkista: matkustamista, väenpaljoutta ja
viranomaisasioiden hoitamista. Toisaalta siihen liittyy suuri asia: lapsen syntymä. Yhtä aikaa hyvin arkista,
mutta toisaalta ihmeellistä ja ainutkertaista, pyhääkin tapahtuu.
Paimenten tavoin saamme ottaa vastaan enkelin ilmoituksen Jeesuksen syntymisestä. Heidän matkassaan
pääsemme raottamaan tallin ovea ja olemaan hetken aikaa seimen äärellä. Aavistamme jotain siitä
salaisuudesta, että Jumala tulee lähelle ja koskettaa meitä. Saamme ottaa uutisen vastaan: Vapahtaja on
syntynyt maailmaan meitä kaikkia varten.
Kiitos teille jokaiselle tuestanne rukouksin ja taloudellisesti. Ilman tukeanne tekemämme työ Thaimaan
luterilaisen kirkon kumppanina ei olisi mahdollista. Hyvää joulua 2020 ja siunattua uutta vuotta 2021!

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi
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Kuulumisia
Työkautemme päättyi touko-kesäkuun vaihteessa ja palasimme Suomeen. Alkusyksystä pääsimme
vierailemaan työtämme tukevissa seurakunnissa ja se tuntui pitkästä aikaa hienolta. Olemme edelleen
Suomessa emmekä pääse palaamaan Thaimaahan. Vaikka viisumimme ja työlupamme ovat voimassa,
Thaimaan valtio ei myönnä maahantulolupaa, jota nyt korona-aikaan edellytetään.
Thaimaassa kirkon työ jatkuu koronasta huolimatta. Ajankohtaisimmat uutiset löytyvät Facebookista
Suomen Lähetysseuran Kaakkois-Aasian sivuilta. Kun tykkäät sivustoa, saat uusimmat kuulumiset helposti
läppärille tai kännykkään.

Anna tänä vuonna joululahja, jolla on merkitystä
Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Liian moni lapsi jää kuitenkin
köyhyyden ja syrjinnän takia ilman tarvitsemaansa hoivaa, ravintoa ja turvaa. Myös koulunkäynti jää yhä
monille lapsille vain haaveeksi: 57 miljoonaa lasta maailmassa ei vieläkään pääse kouluun.
Sinun tuellasi tarjoamme kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille koulutusta,
terveydenhoitoa ja turvaa. Parannamme erityisesti tyttöjen, vammaisten ja syrjittyihin vähemmistöihin
kuuluvien lasten asemaa. Anna tänä vuonna paras mahdollinen joululahja. Lahjoituksesi voi muuttaa lapsen
elämän. Auta nyt.
Ohjeet lahjoitusta varten:
• MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 61408.
• Tekstiviestillä: Lähetä viesti JOULU18 (18 €), JOULU36 (36 €) tai JOULU42 (42 €) numeroon
16155.
• Tilisiirrolla: FI38 8000 1400 1611 30 ja viestillä: JOULU20
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020 myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa: ÅLR
2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakunta-hallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2020 - 2022
aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Terv Anja ja Jyrki

Anja ja Jyrki Markkanen

Rukousaiheet

Anja on lasten sairaanhoitaja, ja
toimii diakoniatyön asiantuntijana
Mekong-alueella. Jyrki on pappi, ja
tekee papin töitä suomalaisten ja
thaimaalaisten parissa.

•

Koronapandemian
aiheuttamat
muutokset.

•

Thaimaan
luterilaisen kirkon
työ.

•

Matkustusluvan
saaminen
Thaimaahan.

Markkasten työtä tukevia seurakuntia
ovat Lapinlahti, Paltamo, Pielavesi,
Polvijärvi ja Töölö. Näiden lisäksi
Markkasten lähettäjänä toimii
Suomen ev.lut. kirkon ulkosuomalaisja turistityö.

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

