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Anja	ja	Jyrki	Markkanen	 	 	 	 	 	 	 Bangkok,	Thaimaa	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 toukokuu	2016	!
Huh;kuussa	Thaimaan	ev.lut.	kirkko	sai	uuden	papin,	kun	Ruam	Praphonin	seurakunnan	evankelista	
SuEhipath	Akkrananthaphong	vihiFin	papiksi.	Hän	on	ollut	sekä	Anjan	eEä	Jyrkin	työtoveri	useiden	
vuosien	ajan.	
Lämpö	vaan	lisääntyy!	Kaakkois-Aasiaa	ravisteleva	helleaalto	on	rankempi	vuosikymmeniin.

Ruam Praphonin seurakunnan 
evankelista, Sutthipath 
Akkrananthaphong vihittiin 
huhtikuussa papiksi Thaimaan 
ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen 
päätteeksi. Hänellä on takanaan 
pitkä työhistoria kirkon 
palveluksessa. Ennen Ruam 
Praphonin seurakunnan 
evankelistan tehtävää hän on 
toiminut diakoniatyössä mm. 
AIDS-projektissa. Hän on 
työtehtäviensä kautta tullut 
tutuksi työtoverina sekä Anjalle 
että Jyrkille. 
“Kun muusikko saa valmiiksi 
kokonaisen albumin musiikkia,

hän kokee onnistuvansa ja 
olevansa täydellinen. Teologille 
pappisvihkimys on 
vastaavanlainen piste i:n 
päälle”, hän totesi Jyrkille 
muutamaa päivää ennen 
pappisvihkimystä. 
Vihkimyksen jälkeisenä 
sunnuntaina Ruam Praphonin 
seurakunnan messussa kahden 
papin roolit vaihtuivat. 
Sutthipath toimitti ehtoollisen ja 
Jyrki toimi avustajana.
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SLS:n Mekong-alueen ja Suomen ev.lut. kirkon siirtolais- 
ja turistyön kuulumisia voit seurata myös Facebook:ssa: 
facebook.com/mekongilaiset 
facebook.com/suomenkirkkothaimaassa

Suomen	Lähetysseura	toteu&aa	
Jumalan	rakkau&a	sanoin	ja	teoin.  
Teemme	työtä	30	maassa	lähes	
sadan	kirkon	ja	järjestökumppanin	
kanssa.	

Tue	työtämme: 
IBAN:	FI38	8000	1400	1611	30	  
BIC:	DABAFIHH,	viesJksi	Anja	ja	Jyrki	
Markkanen

Anja	ja	Jyrki	Markkanen	
Anja	on	lasten	sairaanhoitaja,	ja	töissä	
Thaimaan	ev.lut	kirkon	diakoniatyössä.	Jyrki	
on	pappi,	ja	tekee	papin	töitä	suomalaisten	ja	
thaimaalaisten	parissa.	Perheen	nuorista	
AnM	on	Suomessa	ja	Sara	Thaimaassa.	

Markkasten	nimikkoseurakunJa	ovat	
LapinlahJ,	Paltamo,	Pielavesi,	Polvijärvi	ja	
Töölö.	NimikkoseurakunJen	lisäksi	
Markkasten	lähe&äjänä	toimii	Suomen	ev.lut.	
kirkon	ulkosuomalais-	ja	turisJtyö.

Huhtikuun ensimmäinenä viikonloppuna vietettiin koko kirkon yhteistä 
naisten leiriä. Leiripaikka oli meren rannalla baptistien leirikeskuksessa. 
Kaukaisimmat osallistujat pohjoisesta saapuivat jo aamulla varhain 
matkustettuaan läpi yön. Viimeinen linja-auto Koillis-Thaimaasta saapui 
illan jo hämärtyessä. Lopulta paikalla oli 250 naista mukanaan muutama 
kymmenen lasta ja miestä(!) ympäri Thaimaata eri seurakunnista. 
Värikäs alkukulkue saatteli tunnelmaan, eikä laulua ja tanssia puuttunut 
myöhemminkään. Kirjaimellisesti siinä vanhakin nuortui, kun 
kansanmusiikin tahdit vetivät ihmiset kuin magneetti penkeistään ylös. 
Balladinomaiset laulut ovat saaneet uuden sisällön kristillisten sanoitusten 
myötä. 
Ohjelma oli muutenkin monipuolinen sisältäen niin ylistystä ja 
hiljentymistä kuin opetusta rukouksesta ensiapuun. Monet 
pohjoisen naiset näkivät meren ensi kertaa elämässään. Ja pitihän 
sitä kokeilla, vaikka suolainen vesi kirveli silmiä. Se, että meri jatkui 
aina horisonttiin asti, oli ihmeellistä ja vaikuttavaa. 
Suurinta riemua taisi kuitenkin olla se, että sai tavata vanhoja 
tuttuja kaukaa ja solmia uusia ystävyyksiä. Eräs nainen, Iat, kertoi 
ihmeissään tavanneensa ystävän kahden vuosikymmenen takaa. 
Leiri päättyi yhteiseen messuun, jossa naisteologit toimivat 
ehtoollisavustajina.

Tämän vuoden huhti-toukokuu on ollut Thaimaassa ennätyksellisen lämmin. 
Joidenkin uutislähteiden mukaan päivälämpötila ei ole ollut yli 40 asteen 
lämpimämmällä puolella yhtäjaksoisesti näin pitkään yli 65 vuoteen. Kun lämpötila 
pysyttelee 30 asteen tuntumassa yölläkin, lämpö todella tuntuu. Monien 
sähkölaitteiden toiminta on koetuksella näin lämpimällä. Eläintarhoissa elämille on 
syötetty mehujäitä. Vanhuksille kuuma kausi on erityisen koetteleva, ja monet ovat 
joutuneeet sairaalahoitoon sydänvaivojen pahenemisen tai lämpöhalvauksen 
takia. Sateita siis jo odotellaan alkaviksi.

Mukavaa kesää! t: Anja ja Jyrki

kuva: Anja Markkanen

kuva: Anja Markkanen

kuva: 
bangkok.coconuts.co

http://facebook.com/mekongilaiset
http://facebook.com/suomenkirkkothaimaassa
http://bangkok.coconuts.co
http://facebook.com/mekongilaiset
http://facebook.com/suomenkirkkothaimaassa
http://bangkok.coconuts.co

