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hedelmää”
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Nairobissa maaliskuussa 2018

Paastoajan terveiset Keniasta!
Saamme elää paastoaikaa ja valmistautua Pääsiäisen suureen juhlaan. Johanneksen evankeliumi
alkaa juhlallisesti: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” Tämä Sana on
Jeesus Kristus. Hänessä, Pääsiäisen ilosanomassa, kiteytyy koko työmme ydin täällä Keniassa ja
Sambiassa. Ylösnoussut Vapahtajamme Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ristillä ja aukaissut
meille tien Taivaaseen. Tätä sanomaa saamme olla julistamassa Keniassa ja Sambiassa.
Saimme helmikuussa kokoontua Matongon teologisen seminaarin 40-vuotis juhlaan. Tämä
seminaari on saanut tehdä hyvää työtä Sanan kylvössä. Kunniavieraaksi juhliin oli kutsuttu
seminaarin ensimmäinen rehtori, Reijo Arkkila. Hän saarnasi aamun juhlajumalanpalveluksessa ja
toi myös tervehdyksensä juhlissa, jotka kestivät pääosan päivää eri puheenvuoroineen,
tervehdyksineen ja kuoroesityksineen. Paikalla oli paljon vieraita, myös seminaarin entisiä rehtoreita,
jotka juhlan aluksi kaikki saivat istuttaa puun taimen seminaarin pihamaalle. Satu muistaa
lapsuudesta seminaarin isona rakennuksena paljaan kukkulan laella. Nyt rakennuksen edessä on
paljon puita. Ehkäpä Sarella ja Joanna pääsevät joskus vuosien kuluttua katsomaan Reijo-Taatan
istuttamaa puuta. Matongon seminaarin työ saa edelleen kantaa hedelmää. Sambiastakin on tällä
hetkellä kolme teologian opiskelijaa; John Nyirongo, Clifford Kawelele ja Martin Kanenga. John
aloittaa käytännön harjoittelujakson toukokuussa Sambiassa. Jätämme rukouksiin, että nämä nuoret
miehet saavat osaltaan olla tuottamassa hedelmää Piispa Kaumban johtamalle LECA-kirkolle.
Kiitämme hienosta juhlapäivästä ja Matongon seminaarin hyvästä työstä.
Matongon juhlan jälkeen saimme kokoontua Kisumuun lähettikokoukseen. Lähettikunnassamme on
tapahtunut muutoksia. Pauli Vanhanen perheineen on siirtymässä työhön Ugandaan, Etelä-Sudanin
pakolaisten keskuuteen. Paavo Markkula, joka on toiminut orpoprojektin johtajana, on siirtynyt
pääosin Matongon lähetysaseman ja Raamattukoulun eri työtehtävien pariin. Näin Jorma on saanut
ottaa työvastuuta orpoprojektissa ja hän matkustaa nykyään Kisumuun noin kaksi kertaa
kuukaudessa. Orpoprojektiin kuuluu myös Matongon pieni orpokoti, jossa asuu noin 20 lasta.
Orpokodille oltiin juuri valitsemassa uutta opettajaa. Satu sai olla seuraamassa kahden
opettajaehdokkaan pitämiä oppitunteja lapsille. Molemmat nuoret opettajat tuntuivat motivoituneilta
ja innokkailta. Toivotaan, että näin on käytännössäkin. Afrikan työn koordinaattorimme, Ari
Lukkarinen, oli mukana lähettikokouksessamme tuoden myös terveisiä Suomesta. Innostavaa oli
kuulla, että uusia lähetystyöntekijöitä olisi valmiina lähdössä lähetystyöhön, todennäköisesti myös
tänne Keniaan. Valitettavasti Sleyllä on taloudellisia haasteita, jotka tällä hetkellä estävät uusien
lähettien lähettämisen kentälle. Olisiko sinulla mahdollisuutta vaikka tuttavapiirissäsi kertoa Sleyn
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työstä ja saada mukaan uusia tukijoita Sleylle? Jätämme
Sleyn taloudellisen tilanteen sekä kaikki työntekijät erityisiin
rukouksiin.
Täällä Nairobissa olemme saaneet vuoden ensimmäisiä
sateita, josta olemme kiitollisia. Luonto vehreytyy heti
muutaman sadekuuron jälkeen. Kuiva ruoho muuttuu jälleen
vihreäksi ja kukkasia puhkeaa teiden varsille. Ne muistuttavat
meitä
rairuohosta
ja
Suomessa
kasvatettavista
pääsiäiskukista, tuoden meille Pääsiäisen ilosanoman
kotiovellemme asti. ”Mutta kaikille, jota ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille jotka
uskovat häneen. – Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä
armoa ja totuutta.” Joh. 1:12,14
Siunattua Pääsiäisaikaa kaikille toivottaen,
Satu, Jorma ja Joanna Arkkila, sekä Sarella
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kenian yhteistyökirkkomme ELCK.
• Sambian luterilainen kirkko LECA. Piispa Kaumballe voimia kirkon ristiriitojen keskellä
ja edelleen evankelioivaa sydäntä. Kirkon tuleva vuosikokous.
• Kenian poliittinen tilanne.
• Orpo-ohjelma ja Credo-ohjelma Keniassa.
• Kummi- ja orpo-ohjelmat Sambiassa. Lena-koulu.
• Kiitos Matongon teologisen seminaarin juhlasta ja seminaarin hyvästä työstä vuosien
aikana.
• Kiitos hyvästä lähettikokouksesta Kisumussa.
• Kiitos alkaneista sateista, pyydämme edelleen sateita koko Keniaan.

Satu ja Jorma Arkkila, Sarella ja Joanna
s-posti: satu.arkkila@sley.fi
jorma.arkkila@sley.fi
P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya
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Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle, Sley, PL 184, 00181,
Helsinki, sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. On
hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä sinulle sopivalla summalla.
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi
Sleyn tilille 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 Satu ja Jorma Arkkilan rengas + oma kotiseurakuntasi
tai Satu ja Jorma Arkkilan renkaan yleisviitenumerolla 10078 89200 32001 17519

Keräyslupa 2017-2021:
Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi
kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön
kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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