Marja Ochiengin lähettikirje 4/2018, 10.8.2018
Kesäloma on ohitse. Oli hyvä viettää aikaa läheisten ja ystävien kanssa Suomessa. Siellä olikin tänä
vuonna Kisumun tyyliset säät. Kävin uimassa järvessä lähes päivittäin, söin ihanaa suomalaista ruokaa ja
karkkia, urheilin ja tapasin joitain ystäviä lähellä kotiani. Oli hienoa, että minulla oli mahdollisuus viettää
lomaa silloin kun kummipoikani pääsi ripille ja näin pääsin osallistumaan tähän tärkeään juhlapäivään.
Loma oli virkistävä ja olen kiitollinen että sain viettää tuon kuukauden Suomessa.
Ennen lomaani ehti tapahtua monenlaista täällä Keniassa.
Vierailin toisen kerran Samburu heimon alueella.
Majoituimme tiimimme kanssa Arsimin kylän klinikan
toimistorakennukseen. Sinne miehet pystyttivät telttansa
klinikan eteiseen ja me kolme naista nukuimme
toimistohuoneen lattialla. Matkaa täältä Kisumusta teimme
reilun päivän. Ajokilometrejä minulle tuli tuon reissun aikana
noin 1700. Onneksi tie oli loppumatkan noin kolmea tuntia
lukuunottamatta hyvä. Viereisessä kuvassa vastaantulevaa
liikennettä tiellä Arsimiin. Kuvassa yksi monesta
joenpohjasta, joita kylään mennessä ylitetään. Sateiden
aikaan tuonne kylään ei pääse teitä pitkin. Tapaamiset olivat
onnistuneita. Saimme vierailla paikallisen diakonissan
kanssa kuudessa hankkeemme perheen kodissa ja loput kolme lasta ja heidän huoltajansa tapasimme
Arsimin kylän kirkolla. Viereisessä kuvassa olemme
vierailulla yhden hankkeemme perheen luona. Alueen
kodit
rakennetaan
tuollaisiksi
majoiksi.
Kodin
rakentaminen on naisen tehtävä. Ihmiset elävät tuolla
alueella hyvin haastavissa olosuhteissa. Koulunkäyntiä ei
kovin arvosteta ja erityisesti tyttöjen asema on hankala.
Toivomme että hankkeemme lapset saisivat käydä
koulua ja olla esimerkkinä yhteisössään. Toivomme
myös, että hankkeemme diakonissa voisi omalla
paikallaan olla opettamassa Jeesuksesta alueen
ihmisille. Sunnuntaina mukana olevat pastorit pitivät
jumalanpalveluksen kolmessa eri kylässä. Tällä alueella
ei ole pysyvää pappia ja jumalanpalveluksen pitää
paikallinen avustaja. Näin mm. ehtoollista ei voida viettää
kuin silloin kun pappi vierailee alueella. Samoin on myös kasteiden ja konfirmaation osalta. Tämä alue on
erityinen rukousaihe kaikkine haasteineen.
Kesäkuussa kokoonnuimme Sley:n lähetystyöntekijöiden kanssa Nairobiin pohtimaan tekemäämme työtä
ja valmistelimme jo taloussuunnitelmaa ensivuodelle. Työmme haasteena on jatkuvasti kohonneet kulut
mm. koulumaksujen osalta. Etsin nyt työllemme tämän vuoksi yleistukijoilta. Lähes kaikilla lapsilla on
henkilökohtainen kummi, mutta kummin oma tuki ei aina riitä kattamaan tukea ammattikoulu ja
lukiotasolla. Näiden kulujen kattamiseen toivon yleistukijoita tai jos kummi voisi etsiä itselleen kaverin joka
voisi lähteä tukemaan ammattiin opiskelevaa tai lukiossa olevaa kummilastaan yhdessä.
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Samalla
reissulla
sain
tavata
Nairobissa
opiskelevia
opiskelijoitamme kirkossamme ja sen jälkeen yhteisessä
tapaamisessa. Hankkeemme kaksi entistä opiskelijaa Viola ja
Wycliffe, joista kerroinkin viimekirjeessäni, ottivat vastuun tuosta
tapaamisesta ja he keskustelivat nuortemme kanssa opiskeluista ja
sen jälkeisestä elämästä. Tämä oli nyt toivottu avaus sille, että
hankkeemme entiset opiskelijat olisivat mukana työssämme ja
säännöllinen yhteys heihin säilyisi jollakin tasolla. Tämä
suunnitelma tarvitsee paljon rukoustukea, että löytäisimme
alueittain vastaavia hankkeemme nuoria, jotka ottaisivat vastuun
Violan ja Wycliffen tavoin tällaisesta toiminnasta.
Ensiviikolla jatkamme tiimimme kanssa kenttäkierrosta siihen mihin
huhtikuun lomakuukauden jälkeen jäimme. Huhtikuussa ja
elokuussa lapsilla on lomaa koulusta täällä. Vierailemme
tapaamassa lapsiamme ja nuoriamme kuudella eri alueella.
Olemme kutsuneet heidät yhteisiin tapaamisiin kirkkoihimme. Näistä tapaamisista enemmän seuraavassa
kirjeessä.
”Jeesus sanoo: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokoo minuun.” Joh. 14:1
Kiitos kaikesta tuesta työllemme! Siunausta loppukesän päiviin!
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Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitetään virkistävästä kesälomasta
• Pyydetään uusia tukijoita työllemme
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Matongon orpokodin lapset ja työntekijät,
• Kummilapsihankkeen lapset, huoltajat ja työntekijät
• Pyydetään varjelusta liikenteessä ja terveyttä

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Marja Ochiengin 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 ”Marja Ochiengin 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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